
Escolha da louça deve levar em conta
os demais detalhes do ambiente.

Construir&Reformar

\ HOJE \

\ tEM \_

Comércio se prepara para as vendas
do Dia das Mães. Expectativa de crescimento

é de 100/0 em relação ao ano passado.

Dois casos de raiva bovina foram confirmados
na localidade do Tibagi, em Guaramirim.
Agricultores devem vacinar os animais.

Dieter anssen assume
vaga na sembleia

Ressaltando a importância de ummovimento em favor damoralização da política,
Dieter tomou posse ontem como deputado estadual por um período de dois meses.

DIVULGAÇÃO/ALESC

Deputado prometeu trabalhar em defesa dos interesses do Vale do Itapocu e cobrou investimentos em infraestrutura, saúde e segurança.

08
RS 2 milhões
para asfaltar
4,5 quilômetros
Felipe Voigt assinou
ordem de serviço de
pavimentação da rua

Erich Froehner, no bairro
Schroeder I. Obra, na área
industrial, deve impulsionar
o desenvolvimento
econômico. Página 10

FALTA
CONSClÊ

As inacessíveis
calçadas

da cidade.

Página 14

Aneurisma
mata instrutor
de parapente
Roberto Hruscka, 25 anos,
passou mal durante voo no
domingo. Morte cerebral
foi confirmada ontem à
tarde. Página 23

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

792
A morte de
Tiradentes

Na manhã de 21 de abril de 1792, Joa
quim da Silva Xavier percorre em procis
são as ruas do centro do Rio de Janeiro,
no trajeto entre a cadeia pública e o local
onde fora armado um patíbulo. Lá, a leitu
ra de sua sentença de morte levaria cerca

de 18 horas, depois da qual haveria dis
cursos de aclamação à rainha e um cortejo
com a presença de fanfarra. Após os "fes

tejos", o líder da InconfidênciaMineira se

ria enforcado e esquartejado - os pedaços
de seus restos mortais seriam distribuídos
ao longo do "Caminho Novo".

Joaquim, que ganhou a alcunha de
Tiradentes por trabalhar como dentista,
havia sido o único a assumir toda a res

ponsabilidade pela Inconfidência, uma
revolta colonialista que tinha como ob

jetivo estabelecer um governo republi
cano independente de Portugal. Além
das influências externas, fatores econô
micos contribuíram muito para a articu

lação da conspiração.
Com a constante queda na receita da

província por causa do declínio da ativida
de da cana de açúcar, o governo instituiu
medidas que obrigassem os moradores a

pagar o "quarto", imposto em que os mi
neiros davam à "Real Fazenda" cem arro

bas de prata anualmente. A revolta che

gou ao auge com a "derrama", medida que
permitia a cobrança forçada dos impostos
atrasados, ainda que fosse preciso confis
car todos os bens do devedor. A conspira
ção contra a coroa foi delatada aos por
tugueses por militares brasileiros no dia
15 de março de 1789, antes'mesmo de se

tornar revolução.
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A escola
em 1930,
quando
ainda se

chamava
Escola Mista
Estadual
Jaraguá
Esquerdo,
do professor
Antônio
Manoel
Martins.

Comemoração de aniversário da Escola Renato Pradi
ex-professores e uma homenagem espe- estudou e foi professor no estabeleci
cial ao patrono, Renato Pradi. Quatro mú- menta, além de ter participado de di
sicas foram apresentadas pelos alunos do versas ações .comunitárias em Jaraguá
colégio, acompanhados pelos professores, d� Sul. Ele.�Judou a. c?nstruir a Igreja
e o evento foi finalizado com a la Noite do Sao Sebastião e partícípou ativamente
Pastel, onde seis variações de pastel foram da implantação de creches, escolas, da
oferecidas ao público. Apae e de hospitais. Dono da empresa

Nascido em 24 de março de 1926, Q "Móveis Pradi" desde 1961, Renato fa

jaraguaense que dá nome à instituição leceu em 30 de julho de 1986.

Foi comemorado ontem o aniver
sário da Escola Renato Pradi, que com
pletou 80 anos de atividades. A festa,

. que aconteceu na sede da instituição
de ensino, contou com a ajuda de 900

pessoas para a organização.
As atrações incluíram a apresentação

de um vídeo com a história da escola,
apresentações musicais, homenagens à

ACERVO DA ESCOLA

PELO MUNDO

1782

Friedrich Frübel
No dia 21 de abril de 1782, nascia

naAlemanha Friedrich Frõbel, o peda
gogo que fundaria o primeiro Jardim
de Infância, em 1837. Com ideias de
atividade, liberdade e expressão, o ale
mão' reformularia a educação - seus

ideais foram considerados politica
mente radicais e, durante alguns anos,
foram banidos da Prússia.

1918

Barão vermelho
1927

.

Carta do Trabalho
21 de abril de 1918. Durante a Pri

meira Guerra Mundial, o piloto cana

dense Roy Brown derruba o avião do.
barão Richthofen, causando a morte
do mais popular dos pilotos alemães.
Na época, Richthofen ficou conhecido
como o "barão vermelho", por já ter der
rubado 80 aviões inimigos. Sua primeira
vitóriahavia acontecido dois anos antes.

Neste mesmo dia, em 1927, Mus
solini promulga a Carta do Trabalho e

transforma a Itália em um Estado cor

porativo. Segundo o documento, todos
deveriam seguir as orientações e o in

teresse do Estado, e a sociedade seria

representada por sindicatos. O modelo
ficou conhecido como Corporativismo,
e era inspirado no socialismo.

SOCIEDADE SCHROEDER III
Bailes públicos e soirés já eram realizados no salão deAdolfo Borchardt quando este
se tornou a sede da Sociedade Esportiva e Recreativa Estrada Schroeder III, no dia 15
de novembro de 1962 - os estatutos, porém, apontam o dia 25 de julho de 1963 como a

data da fundação da associação. O salão da sociedade foi o primeiro da região a ter pista
de dança com piso de taco, e os sócios se orgulham de ter emprestado sua sede para o

almoço e jantar da instalação do município de Schroeder, no dia 4 de outubro de 1964.
Em 1965 os estatutos são modificados, e quem não cooperar na homenagem prestada ao

Rei ou desrespeitar a ordem dos desfiles passa a ter suspensos seus direitos de sócio. Em
1994 outros departamentos, além do tiro, são criados.

ARQUIVO HISTÓRICO

A EICK INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. CNPJ 77.886.950/0001-90 vem através deste informar a atividade de Condomínio Horizontal Unifamiliar. com fins
da obtenção da LEI. O LQTEAMENTO ALVORADA (em anexo), localizado à Rua Emílio Rech S/n - Schroeder-SC, com a LAP n0013/1 O e W URB/11239/CRN.
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o deus Tigbalang
Em 14 de março de 1925, 110 Correio do Povo" trazia uma
matéria intitulada 110 horrível deus Tigbalang", tratando
sobre uma religião de origem indígena, "carregada de
superstições abomináveis". Dias antes, crianças haviam
sido raptadas por religiosos em São Paulo.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge 8rognoli,
economista

VictorDanich,
sociólogo

DurvalMarcatto,
presidente da Adjs

Edward de Sá,
financista

Educação no trânsito

Continuando
a conversa da semana passada, so

bre direitos e deveres no trânsito, hoje trataremos
dos motoristas de automóveis e das infrações.
Relembrando que sempre com base no Código

de Trânsito Brasileiro (CTB).
Independente do tipo de veículo automotor, o

seu condutor deve ter em mente que é sua obri
gação verificar a existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso obrigató
rio, assim como deve se assegurar de que haja com
bustível suficiente para chegar ao destino. Alegar
ignorância quanto a algum problema ou falta de
combustível em caso de acidente ou

paralisação do veículo atrapalhan
do o trânsito não é justificativa para
efeitos legais. Ficar com o automóvel
parado na via por falta de combustí
vel, por si só, já caracteriza infração.

Há, também entre os veículos, hie
rarquia: respeitadas as normas de cir

culação e conduta, os veículos de maior
porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, todos
pelos pedestres.

Em relação às luzes dos veículos,
alguns cuidados também devem ser

observados. Troca de luz baixa e alta

para advertir outros motoristas so

mente pode ser utilizada para indicar a

intenção de ultrapassar o veículo a sua

frente ou a existência de risco à segurança de quem
trafega em sentido contrário. Avisar, desta forma, so
bre blitz, por exemplo, caracteriza infração média.

Algumas outras infrações também merecem lem
brança porque passam despercebidas nos estudos para
obtenção da carteira de habilitação para dirigir.

Assim, usar o veículo para arremessar água ou de
tritos sobre pedestres ou veículos é infração média.
Atirar lixo ou abandonar na via quaisquer objetos é

igualmente infração média. Deixar, o condutor envol
vido em acidente sem vítima, de adotar providências
para remover o veículo do local, quando for necessá
rio por segurança ou para garantir a fluidez do trânsi
to corresponde à infração média. Estacionar o veículo
afastado do meio-fio entre 50 cm e 1 metro, infração

leve; e mais de um metro, infração grave.
Seguir veículo em serviço de urgência, estando este

com prioridade de passagem, corresponde a infração
grave. Ultrapassar veículo em movimento que integre
cortejo, desfile ou formações militares sem autoriza

ção da autoridade de trânsito, infração leve. Ultrapassar
veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso,
cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obs
táculo, infração grave. Dirigir veículo com o braço do
lado de fora, com animais entre os braços ou de chinelo:
infração média.

Como se percebe, vários comportamentos muitas
vezes considerados normais importam
em infrações. Analisando-se os simples
exemplos acima, pode se concluir facil
mente que com bom senso podemos
evitar os transtornos.

Por outro lado, as penalidades ca

bíveis serão aplicadas ao condutor e ao

proprietário, mesmo que seja pessoa ju
rídica, salvo algumas exceções legais. As
multas são classificadas em quatro cate

gorias (leve, média, grave e gravíssima),
além, ainda, de gerarem suspensão do
direito de dirigir, apreensão do veículo
ou cassação da carteira de habilitação,
conforme o caso.

É importante, entretanto, que o cida
dão conheça seus direitos. Direito pou
co utilizado, por exemplo, é o pedido de

substituição da multa de natureza leve
oumédia por advertência por escrito quando o infrator
não for reincidente namesma infração nos últimos doze
meses. Deve ser ressaltado que a decisão é liberalidade
da autoridade competente, que vai, entre outros atos,
analisar o prontuário do infrator.

Este dispositivo reforça que a finalidademáxima das
infrações é a reeducação e não apenas a repreensão.

Por fim, cabe alertar aos motoristas que em nenhu
mahipótese o infrator deverá receberpropostas de defe
sa ao mesmo tempo ou antes de receber aprópriamulta
eventualmente aplicada. Caso isso aconteça, procure
um advogado devidamente estabelecido ou o Ministé
rio Público para apurar como as informações restritas à
Polícia Civil, Militar ou Rodoviária foram liberadas para'
terceiro antes de o serem para o próprio infrator.

"
Respeitadas
as normas de

circulação e

conduta, os
veículos de
maior porte
serão sempre
responsáveis
pela segurança
dos menores

"
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IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

Não
foi só futsal que se viu na Arena

Jaraguá no jogo entre Malwee/Cimed e

Umuarama, jogadores parecem ensaiar
passos de balé.

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

.. telefone ( não serão publicados).

. G TUITO

Encontro sobre
arte cênica

O evento "Encontro com a arte de inter

pretar" apresenta amanhã, em Jaraguá do
Sul, um pouco dos bastidores do mundo das
artes cênicas.A atividade acontece no Centro
Cultural da Scar e será conduzida por Ieam
Pierre Kuhl, diretor do Sated/SC (Sindicato
dosArtistas eTécnicos em Espetáculos deDi- .

versões do Estado) e da JP Talentos, que atua
como preparadora de atores. A programação
inicia às 19 horas e a entrada é gratuita Infor
mações pelos telefone (47) 3275-2477.

F

Associação São Luís
comemora 22 anos

A Associação de Moradores do Bairro
São Luís promove no próximo sábado, dia
24, um risoto para festejar os 22 anos de

fundação da associação, comemorados dia
12 de abril. O evento acontece no pavilhão
da Igreja Evangélica Luterana Pastor Albert
Schneider, a partir das 19 horas, com músi
ca e serviço de bar. O custo do bufê livre é
de R$ 10 por pessoa, para consumo no local
(crianças até 10 anos "não pagam). Informa
ções pelo telefone 3376-1427.

. A E DI TO

COL oferece curso
para os assecados

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Jaraguá do Sul realiza amanhã e dia 29
de abril e nos dias e 6, 13 e 20 de maio o

curso «Excelência no atendimento em

vendas", exclusivo para associados da en
tidade. O programa será ministrado por
Daniel Fonseca, com MBA em gestão de

projetos. O investimento é de R$ 127, com
subsídio de 60% pela CDL. Informações
sobre a plenária podem ser obtidas junto
à CDL, pelo telefone (47) 3275-7070.

GABE EI O
Curso de penteados
para noivas e festas
Maio é omês dedicado às noivas e o visual

é pensado com todo o cuidado para quem vai
subir ao altar ou mesmo acompanhar a festa.
Pensando neste momento especial, o Núcleo
de Cabeleireiros programou para 26 de abril
mais uma edição do curso «Penteados para
noivas e festas". O curso tem o apoio da Acijs
e Apevi, e o investimento é de R$ 75 (nucle
adas), R$ 85 (associados) e R$ 95 (demais
interessados). Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-7012.
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DIVU LGAÇÃO/ALESC

Ex-vereador é o sexto suplente da bancada do PP a assumir vaga na Assembleia nesta legilslatura

EP S T çÃ írCA

Ianssen torna
posse corno
deputado
Ex-vereador do pp irá ficar no

cargo nos próximos dois meses
Dieter Janssen (PP)

f'

é o terceiro suplente
da região a assumir a
vaga na Assembleia.
Dionei da Silva (PD e

Carlos Chiodini (PMDB) já
estiveram no cargo.

O
progressista assumiu a vaga
no lugar de Valmir Cornin
(PP) que pediu licença para
fazer o rodízio interno do

partido. Na cerimônia de posse,
Ianssen enumerou quatro pon
tos da administração pública que
pretende priorizar no período em

que estiver na Assembleia: saúde,
estradas, segurança e emprego.

"A saúde é o tema mais lem
brando pela população do Estado,
segundo uma pesquisa realizada
no começo do mês. E nós sabemos
que é preciso mais investimentos
no setor. Também queremos mais
recursos para a segurança. Em Ia
raguá do Sul, temos apenas três in
vestigadores de polícia, quando a

cidade necessita de dez", elencou.
Ianssen lembrou na tribuna o

primeiro trabalho, como contínuo

daWeg aos 14 anos, e o início da
carreira política. Ele encerrou o

discurso citando o ex-governa
dor de Minas Gerais Aécio Neves
(PSDB). "Vou lutar por reformas
que possam atrair para a políti
ca as pessoas de bem. Não existe
vácuo em política. Se os bons não
ocuparem o espaço, os ruins o fa
rão", discursou.

"Temos apenas três
investigadores de

polícia, quando a cidade
necessita de 10".

DIETER JANSS \ I, DEPUTADO

o progressista recebeu as bo
as-vindas do presidente do parti
do, deputado Ioares Ponticelli, e
dos líderes de bancadas, Antônio
Aguiar (PMDB), Onofre Agostini
(DEM) e Décio Goes (PT). A ses

são contou com a presença do

ex-governador Esperidião Amin
(PP). "Já demonstrasse compe
tência na carreira política, de

sejamos sorte nesta passagem",
declarou Agostini.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"

-

proposta semelhante foi apre-
sentada pelo vereador Adernar
Winter (PSDB) no final do ano

passado, O tucano também
queria que veículos a serviço
da Prefeitura fossem identifi
cados, mas a pedido do gover
no, o vereador alterou o termo

"obrigação" para "necessida
de", transformando a exigên
cia em sugestão.

Espero que em 2011,
que é um número
que eu gosto tanto,
você esteja conosco
na Assembleia.

JOARES PONTICELLI (PP),
DEPUTADO E PRESIDENTE
ESTADUAL DO PARTIDO

"

Presidente do PP, Ponticelli

Queméo ,

novo deputadO
Dieter Janssen tem 42 anos,

é casado, economista com pós
graduação em a�s�a�ão e

marketing. Foi funcíonano da

Weg por 11 anos e há 18 anos

atua como empresário do ramo

imobiliário. Presidente do Par

tido Progressista por oito anos,

foi secretário municipal- de De

senvolvimento Econômico de

Jaraguá do Sul entre 2001 e 2004,
durante a gestão Irineu Pasold

(PSDB). Em 2004, foi o vereador
mais votado da história da cida
de, com 3.372 votos. A primeira
eleição para deputado foi em

2006, quando conseguiu 15.884

votos e ficou como suplente do

partido. É a primeira vez que as

sume como deputado estadual.

VEREADOR PROPÕE QUE VEíCULOS TENHAM ADESIVO DA PREFEITURA

Identificacão em carros públicos�

INICIATIVA

Agende gratuitamente um horário
com um de nossos assessores e

diversifique seus investimentos.

ARQUIVOOCP

Em Iaraguá do Sul, uma João Gottardi defende transparência no uso dos recursos públicos

CORUPÁ
Os veículos da Prefeitura

e de empresas privadas que
prestam serviços ao municí

pio deverão ser identificados
com um adesivo. A proposta
é do vereador João Gottardi
(PT), que apresentou na se

mana passada um projeto de
lei obrigando a identificação.

Pela proposta, carros, cami
nhões e tratores deverão ter um
adesivo em PVC nas portas la
terais e traseiras com o brasão
do município e o escrito: "uso
exclusivo em serviço". Segun
do Gottardi, a ideia é aumen

tar a transparência no uso dos
recursos públicos. tiA popula
ção precisa saber que aquele
carro está trabalhando para a

Prefeitura ou não. Hoje, nem
todos os veículos públicos são
identificados. Isso é um risco",
comenta.

O projeto de lei não contem
pla a punição para as empresas
que forem flagradas utilizando
carros à serviço da Prefeitura
fora da função. Gottardi explica
que o assunto poderá ser dis
cutido na entre os vereadores e

resultar em emendas. A Comis
são de Legislação deve se reu

nir na próxima segunda-feira
para exarar o parecer.
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina TomaselliFONE473370-1023
www.grupoft.com.bi..

Sobre pon es

Ainda
não tem data, mas a Câmara

de Iaraguá vai fazer uma audiência
para discutir a execução de obras

públicas na cidade. A iniciativa é
dos vereadores Amarildo Sarti (PV) e Justino
da Luz (PT), visando ampliar o debate prin
cipalmente em torno dos projetos de cons

trução de novas pontes e elevados.
Obras que devem atender as exigências do

Plano Diretor que, por sua vez, remete qual
quer alteração no sistema viário ao Comcida
de (ConselhoMunicipal da Cidade).

Na discussão do requerimento no plená
rio, semana passada, Justino mencionou o

projeto de construção de uma ponte no Rau,
iniciado no governo anterior, e que o atual

pretende mudar de local. Os moradores re

agiram ao anúncio, começaram um movi

mento de coleta deassinaturas e foram bater
à porta da Câmara.

(� ideia é poder ouvir as três partes: a

Prefeitura, o Comcidade, que é um braço das
entidades representativas, e os moradores

contrários à obra", informou o petista.
O requerimento da audiência teve voto fa

vorável de oito vereadores e duas abstenções,
dos governistas AdernarWmter (PSDB) e José
Ozório deAvila (DEM).

Motoristas
Vereador Caubi Pinheiro (PDT) se adiantou

aos da oposição e entrou com um pedido de in

formações ao Executivo. Requer que seja enviado
para a Câmara um relatório sobre os salários dos
motoristas e operadores demáquinas domunicí
pio. Segundo ele, existem reclamações de moto

ristas, que afirmam estar recebendo menos que
outros colegas na mesma função.

Horas extras
Na noite de segunda-feira, meia dúzia de mo

toristas do município que atendem ao Hospital
SantoAntônio tiveram uma reunião os vereadores
de oposição, mais o governista Caubi Pinheiro. A
reclamação é de que fazemmuitahora extra, mas
só estão recebendo por 60 horas. Em gestões an
teriores) o valor pago pelas horas extras eramaior
que o próprio salário em muitos casos, e foi de
nunciado pela Câmara. Para abafar o caso, o go
verno da época instaurou uma sindicância, mas o
resultado jamais foi conhecido. Agora, a atual ges
tão quer terceirizar o serviço e acabar com a farra.

Fu O
O impacto financeiro e documentos com

plementares ao projeto de reajuste salarial dos
servidores, prometidos pelo Executivo para o

mais tardar segunda-feira, não chegaram na

Câmara, informou o setor Legislativo da Casa.
E enquanto não forem encaminhados) a pro
posta não será submetida ao plenário, como
lembrou o líder do PT FranciscoAlves.Apráti
ca tem sido uma constante nesta gestão.

Vereador Isair Moser (PR) promete inves

tigar denúncia de pessoas que teriam sido

contempladas irregularmente com casas do

Projeto Ressoar. "Vou realizar os levantamen
tos e estudos acerca do assunto e assim que
tiver algo concreto e o embasamento respec
tivo tomarei as providências cabíveis", co

mentou. O laudo da Defesa Civil era uma das

exigências para escolha dos beneficiados.

FALA Aí!
Nossa intenção era manter esses
pontos, mas é inconstitucional.

FOTOS CÉSAR JUNKES

ÉO FIM

A Assessoria de Imprensa da Câmara deVereadores de Iaraguá do Sul
enviou nota à imprensa ontem comunicando que a sessão ordinária de

quinta-feira acontecerá normalmente, em horário regimental (19 horas).
A informação, diz a nota, esclarece questionamento feito por profissionais
da imprensa à presidente Natália Petry (PSB). "Natália reitera que não
houve discussão alguma nesse sentido entre os vereadores. Segundo ela,
os boatos sobre a questão são inverídicos e não devem sermotivo de

atenção por parte dos veículos e profissionais de comunicação", afirma a

nota. Se a presidente não sabe, a informação partiu da própriaAssessoria
de Imprensa da Casa, enviada por e-mail no último dia 5. Para não restar

dúvidas, reproduzo o trecho a respeito. "Os vereadores também decidiram,
na semana passada, que vão transferir a sessão do dia 22 deste mês para
o dia 28. Esta decisão está baseada no fato de que vários deles devem
se ausentar da cidade nos dias 22 e 23 de abril para viagens a trabalho e

cursos, assim como alguns funcionários também estarão em curso neste

período". No mais, que mal tem a imprensa querer saber se vai ter sessão? E
depois dizem que tem gente commania de perseguição. Sinceramente!

_
_,/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Opinião6
o CORREIO DO POlO • Quarta-feira, 21 de abril de 2010

EDITORIALCHARGE

Desenvolvimentol)ÃoZ.I�HO/OQUE SE
c.o�a<A�O�
21 DEAeRlL ?

a mão de obra são outros objetivos da adminis
tração municipal.

Em Jaraguá do Sul, a Prefeitura está reava
liando a lei de incentivo às empresas, com o ob
jetivo de atrair negócios voltados à área de tec
nologia. Outra prioridade é a ampliação da área
indústrial existente. De acordo com o secretário
de Indústria e Comércio, Célio Bayer, o governo
pretende avaliar o impacto ambiental das indús

trias e as possíveis restrições
às áreas em que há interesse
de se instalar, para garantir o
desenvolvimento sustentá
vel da cidade.

Essas iniciativas mostram

que o poder público do Vale
do Itapocu quer ver a região
crescer de forma responsá-
vel e organizada. Mas, para

isso que isso realmente aconteça, é preciso exi

gir mais atenção do governo estadual e federal.
A duplicação da BR-280 e o contorno ferroviário
são exemplos de reivindicações antigas que, até
o momento, dão sinais claros de que não devem
sair do papel tão cedo.

OVale do Itapocu tem grande importância na

economia do Estado. Cabe aos nossos represen
tantes exigir que ela seja tratada à altura pelas
autoridades de Florianópolis e Brasília.

O
asfaltamento de 4,5 quilômetros da rua

Erich Froehner, no bairro Schroeder I,

deve impulsionar o desenvolvimento
econômico da cidade. As obras no acesso

principal da área industrial da cidade vão iniciar
emmaio e estão orçadas em R$ 2 milhões. Deste

valor, R$ 1,9 milhão virá do governo do Estado e

o restante será investimento municipal.
De acordo com o prefeito FelipeVoigt, o obje

tivo é oferecer melhor infraestru-
tura para atrair novas empresas
para cidade. Após a conclusão do

asfaltamento, prevista para agos
to, a Prefeitura pretende buscar
a ampliação da rede de energia
elétrica, a instalação de internet e
telefonia no bairro.

Com essas ações, Schroeder
está dando um importante passo
para o desenvolvimento, preocupação que tam
bém já faz parte do planejamento de outras ci
dades. Em Guaramirim, entre as ações previstas
pelo prefeito Nilson Bylaardt está a criação de
uma área industrial. Para isso, a Prefeitura pre
tende adquirir terrenos no bairro Caixa d' Água
e às margens da BR-280 e da SC-4l3 (Rodovia do
Arroz). A realização de programas habitacionais,
para garantir moradias aos trabalhadores, e o

oferecimento de cursos gratuitos para capacitar

"Essas inidativas
'

mostram queo poder
público do Vale do Itapocu ;

quer ver a região cre�cer· .�

de forma responsável e
organizada"

"

DOLErrOR

Pelo fim das puxadas!

Como
amplamente noticia

do pela imprensa, no último
final de semana, várias pes
soas foram feridas, algumas

gravemente (com fratura de fêmur,
traumatismo craniano, etc.), pelos
organizadores do
evento denominado
"Puxada', realizado
no vizinho municí

pio de Pomerode.
A selvageria pra

ticada por cerca de
trinta pessoas que
prestigiavam o even

to foi uma resposta à

manifestação muda
e pacífica, feita em

via pública, contra

esse tipo de prática.
A competição consiste na "habi

lidade" do proprietário dos animais
em forçá-los a puxar (daí o nome

Puxada) zorras de cimento sobre

pista de terra ou lama, carregadas
com sacos de areia de até duas tone
ladas. Em páginas da internet como
oYoutube existem vários vídeos de
monstrando como funciona esse

tipo de atividade que é organizada
e rende prêmios aos participantes.

Por outro lado, o treinamento
cruel, o tratamento com anaboli
zantes acima de qualquer padrão
racional e a aplicação de outras

substâncias nocivas para a obten

ção de incríveis respostas orgânicas
não é filmado, tampouco divulgado.

Essas considerações são impor
tantes para esclarecer que Iaraguã
do Sul também sedia etapa desse
evento que, no ano passado, foi re
alizada no mês de junho.

Por isso, nunca é demais lem-

brar que a crueldade cometida
contra animais é crime previsto no

artigo 32 da Lei 9.605/98, bem como

que a realização de eventos com ex

ploração de ariirnais é proibida por
LeiMunicipal vigente.

Como se não bas
tasse, do ponto de
vista ético é preciso
compreender que
esse tipo de entrete

nimento serve para o

prazer humano e não
animal. Não é jus
tificável causar dor,
sofrimento e lesões a

outrem, para satisfa
zer meros caprichos
de quem assiste ou

participa como "proprietário".
AAjapra (Associação Jaraguaen

se de Poteção aos Animais) dispõe
de laudo veterinário que evidencia
os danos causados ao sistema car

diovascular' ósseo e articular dos
animais que são sujeitos e expostos
à sobrecarga de peso desse tipo de

"competição" e está disposta a to

mar todo o tipo de providência legal
para impedir que essamanifestação
de sadismo continue sendo pratica
da em nossa cidade.

Diante disso, a Ajapra espera
confiante que as autoridades regu
larmente constituídas exerçam o

seu papel e tomem as providências
necessárias e suficientes para coibir
a prática das "Puxadas" em Jaraguá
do Sul, cidade que nunca teve tal

tradição e que não pode agora, em
pleno século 21, passar a cultivar
esse tipo atrocidade.

" NACIONAL
Por isso, nunca é
demais lembrar
que a crueldade
cometida contra
,...... ., .

ammars e crime

previsto no
artigo 32 da Lei

9.605/98

"

Política externa
O

jornal britânico Financial Times publicou
um artigo ontem criticando o que chama
de 'jeitinho carinhoso' da diplomacia bra
sileira. Segundo o impresso, esta postura

adotada pelo presidente Lula e

sua equipe, impede que o país
alcance um lugar entre as gran
des potências no cenário inter
nacional. O texto afirma ainda
que, após a crise financeira, o

Brasil "tornou -se importante na

comédia das nações, quase sem

ninguém perceber".
Há seis anos, o Brasil parti

cipava pela primeira vez como

convidado de uma reunião do
G8, grupo que reúne as maiores
economias industrializadas do
planeta, e tinha mil diplomatas
espalhados pelo mundo. Hoje,
o Brasil tem 1,4 mil diplomatas
e sua voz, ao lado da Turquia e

China, é importante em ques
tões internacionais, como as

sanções nucleares ao Irã.
No entanto, segundo o texto, lia política de

arco- íris do Brasil pode estar atingindo o seu
limite e poderia até colocar em risco a vaga
permanente no Conselho de Segurança que o

país cobiça".
Entre os episódios citados pela imprensa in

ternacionale até mesmo nacional, que reforçam
esta visão da política diplomática adotada pelo

Brasil, estão a crítica feita pelo
presidente Lula à greve de fome

ativista cubano Orlando Zapate
e os comentários do presiden
te sobre protestos da oposição
após as eleições no Irã - quando
Lula disse que as manifestações
eram "choro de perdedores".

O Brasil também ganhou
manchetes quando condenoU
a instalação de bases militares
americanas na Colômbia, mas

ignorou a compra de armas rus

sas feita pela Venezuela ou o su

posto apoio do governo de Cara

cas às milícias das Farc.
Para as lideranças interna

cionais, a política externa adota

da pelo Brasil tem sido irrit�te
e até mesmo ingênua. Lula eVIta

tomar partido em questões con

flitantes, mas se o presidente quer mesm� fi�
mar sua imagem de líder e reforçar a relevan�Ia
do Brasil no cenário internacional, será preCISO
coragem para tomar decisões importantes.

"
,

Lula evita
tomar partido
em questões

conflitantes, mas
se o presidente
quer reforçar a
relevância do

Brasil no cenário
internacional,
será preciso
coragem para
tomar decisões
importantes.

"

Sirley T. Rank, Presidente -

Gestão 201012011
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Vitrines oferecem alternativas para filhos presentearem as mães

DIA DAS MÃES

Comércio já
faz promoções
paraadata
CDL espera que vendas aumentem
até 10% no comparativo com 2009
JARAGUÁ DO SUL

Faltam menos de três
semanas para o Dia das
Mães e, inspiradas pela
possibilidade de aumentar
os lucros, as lojas começam
a chamar a atenção dos
filhos para comemoração.

a com promoções ou op
oes nas formas de paga
ento, o comércio preten
e aumentar as vendas em

cerca de 10% neste ano. Conforme
Wanderlei Passold, presidente da
CDL (Câmara de Dirigentes lojistas),
omomento econômico do país é ani
mador, ao contrário de 2009, e, por
isso, as expectativas são positivas.

Diferente do que acontece em

outras datas festivas, como o Dia
das Crianças e dos Namorados, por
exemplo, no das mães, não há setor
excluído desse faturamento extra.

"Vende-se de tudo", complemen
ta Passold. Existe, inclusive, quem
considera o período o segundo me
lhor do ano, atrás somente do Natal.

Este é o caso da joalheria geren
ciada por Fabiane Forlin. Segundo
ela, o setor costuma ser bastante
procurado, porém, são poucas as

pessoas que se antecipam nas com

pras. Grande parte deve reservar

somente a última semana antes
do domingo, 9, para garantir o pre
sente. Mesmo assim, o estabeleci
mento está já abastecido de alguns
dos produtos preferidos pelas mu
lheres: anéis e conjuntos com pin
gentes que referenciam o número
de filhos. "Eles estão em alta e têm
diversidade demodelos, agoramais
modernos", comenta Fabiane.

Próximo Sábado Legal,
da (DL, ocorre em 8
de maio. Lojas ficam
abertas até às 17h

Quem realmente deixar para
buscar o comércio na véspera do
Dia dasMães pode contar comuma

facilidade. No sábado, 8, as lojas
associadas à CDL permanecem de

portas abertas até às 17h.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

"
As contratações
de funcionários
acontecem de

forma crescente em

Jaraguá do Sul.
WANDERLEI PASSOLD,
PRESIDENTE DA CDL

"

Cerca de 400
vagas abertas
A CDL de Iaragua do Sul

deve divulgar, em breve, o nú
mero exato de vagas abertas
no comércio do município.
Mas, de acordo comWanderlei
Passold, presidente da entida
de, a estimativa é de que, pelo
menos, 400 postos de trabalho
estejam aguardando por ocu

pação. Por isso, quem procu
rar por um deles tem grandes
chances de passar o Dia das
Mães empregado. "As vagas
não são temporárias, como no
caso do Natal", explica

Passold divulga estimativas

o QUE ABRE E O QUE
FECHA NO FERIADO

• JARAGUÁ DO SUL
• Prefeitura - sem expediente
• Postos de Saúde e Pama 1 e 2 - sem expediente
• Samae - sem expediente, mas com plantão através
do telefone (47) 2106-9100

• Secretaria de Obras - sem expediente, mas com plantão
através do telefone (47) 3376-0536

• Coleta de lixo - não vai acontecer
• Delegacia Regional de Polícia Civil - sem expediente
• Delegacia da Comarca de Jaraguá do Sul - apenas plantão
para registro de Boletim de Ocorrência

• 14 o Batalhão da Polícia Militar - sem expediente burocrático,
apenas com escala de patrulhamento

• Comércio - fechado
• Transporte coletivo - funciona conforme horário estabelecido
pela concessionária para os domingos

'. Supermercados
Angeloni - atendimento das 8h às 20h
Brasão - atendimento das 8h às 20h
Breithaupt - das 8h às 21h

• Shopping Breithaupt
Hipermercado - das 8h às 22h
Lojas - fechadas
Havan - das 12h às 21h
Americanas - das 13h às 21h
Praça de Alimentação e lazer - das 10h às 22h
Alameda - sem expediente
Farmácia - das 9h às 23h

• GUARAMIRIM
• Prefeitura - sem expediente
• Postos de Saúde - sem expediente
• Águas de Guaramirim - sem expediente. Plantão através do
telefone 0800-6433-803 ou (47) 3373-3803

• Secretaria de Obras - sem expediente
• Coleta de lixo - normal
• Delegacia de Polícia Civil - plantão a partir das 8h
• Comércio - fechado

• SCHROEDER
• Prefeitura - sem expediente
• Postos de Saúde - sem expediente
• Águas de Schroeder - sem expediente. Plantão pelo telefone (47)
9186-9271

• Secretaria de Obras - plantão em serviços de pavimentação
• Coleta de lixo - normal
• Delegacia de Polícia Civil - sem expediente. Atendimentos são
feitos em Guaramirim

• Comércio - fechado

• CORUPÁ
• Prefeitura - sem expediente
• Postos de Saúde -. sem expediente. Plantão no Pronto
Atendimento 24h

• Águas de Corupá - sem expediente. Plantão através do telefone
(47) 8442-7134

• Secretaria de Obras - sem expediente. Plantão através dos
telefones (47) 9172·4057 ou (47) 9173-1096

• Coleta de, lixo - normal
• Delegacia de Polícia Civil - sem expediente. Atendimento em

Jaraguá do Sul
• Comércio - fechado

• MASSARANDUBA
• Prefeitura - sem expediente
• Posto de Saúde - sem expediente. Plantão no Pronto Atendimento
• Casan - sem expediente
• Secretaria de Obras - sem expediente
• Coleta de lixo - não informado
• Delegacia de Polícia Civil - sem expediente. Confecção de Boletim
de Ocorrência deve ser feita em Guaramirim

• Comércio - fechado
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MESA FLDRISA
Criatividade e bom senso são fatores fundamentais para harmonizar

a louça com os demais elementos do ambiente

E
las são parte fundamental
na decoração e combina

ção dos pratos, comple
mentando o visual do que

é servido à mesa. As louças são
sinônimos de requinte e sofisti
cação. Na idade média, muitas
vezes eram expostas bem na sala
de visitas, como um toque refinado
na decoração deste ambiente das
famílias nobres. Na época era co

mum encontrar nestes locais pra
tos, sopeiras, legumeiras, fruteiras,
travessas, entre outras peças.

Hoje, a louça pode ser consi
derada um sinônimo de receber
bem. Ao decorar uma mesa e

um ambiente, você demonstra
carinho, respeito e atenção ao

receber seus convidados. Criati
vidade e bom senso são fatores
fundamentais para harmonizar a
louça com os demais elementos
do ambiente.

E quem disse que os pratos, pi
res' xícaras e demais peças não se

guem as tendências da moda? De
acordo comMarjorie Dirschnabel,
sócia - proprietária da Casa & Cia
Presentes, existem louças dasmais
diferentes linhas e formatos. No
caso dos pratos, os mais procura
dos na região continuam sendo os

redondos, apesar de os quadrados
e ovais terem seu espaço garantido
no mercado.

Entre os jogos de jantar e café
mais procurados estão as cole

ções tropicais, que remetem à

natureza, e as peças com detalhes
em vermelho. A louça em estilo

provençal também faz muito su

cesso, podendo ser utilizada tan
to em ambientes rústicos quanto
contemporâneos. I� louça ocupa
um espaço importante no visu
al do ambiente. Muitas pessoas
costumam comprar novas peças
de tempos em tempos como uma
forma de renovar a decoração",
destacaMarjorie.

Peças que remetem à natureza
estão entre as mais procuradas

Criatividade e bom senso são fatores fundamentais para
harmonizar a louça com os demais elementos do ambiente

Trabalhamos com flores e plantas artificiais e naturais,
mudas de flores, de plantas e frutíferas.

Móveis para Jardim, serviço de jardinagem e paisagismo.

As taças vermelhas, combinadas com os guardanapos
de pano na mesma cor e castiçais de cristal formaram

a combinação perfeita com a linha Medina

/
fI !

louça em estilo provençal pode ser utilizada tanto em

ambientes rústicos quanto contemporâneos

A harmonização de todo o contexto que en

volve a mesa deve ser cuidadosamente prepara
da. Uma dica é não misturar nada além de três
elementos em cores, tecidos, estampas e utensí
lios. Para não ter erro, use sempre em tom de cor
e repita nos detalhes. O mesmo vale na mistura
de estampas.

Sempre que for conveniente, utilize nature
za viva - como flores, galhos e folhas - e aces

sórios como marcador de lugar, argola de guar
danapo, sousplat, descanso para talher e velas
(só à noite e acesas).
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Veja algumas soluções para aproveitar
melhor a área do quarto e tornar o
ambiente mais aconchegante

Com
a maioria das construtoras

voltando o foco para o público
que quer e pode pagar menos,
os imóveis estão sendo cons

truídos com metragem cada vez me

nor. Se você mora em um desses lo
cais mas sente-se apertado, saiba que
é possível trabalhar alguns artifícios
- como cores, organização e ilumi

nação - para dar a sensação de que o

espaço é maior.
No caso dos quartos, existem algu

mas soluções para aproveitar melhor
o ambiente e garantir efeito de am

plitude. De acordo com os. arquitetos
Fernanda Longo e Marcel Heineck de

Campos, uma dica é usar móveis sob
medida. "É mais fácil fazer o projeto
do quarto do que comprar as peças
separadamente, pois assim fica mais
difícil de aproveitar e organizar o es

paço", comenta Fernanda.
No caso dos armários, uma boa

dica para poupar espaço é adotar

portas de correr. A televisão do tipo
LCD ou de plasma pode ser fixada
na porta do armário ou na parede,
o que já permite uma boa área livre
nas proximidades da cama. Para ga
nhar alguns centímetros, você pode
usar um painel de madeira no lugar
da cabeceira. O uso de nichos sobre a

cama também permite organizar ob
jetos como brinquedos ou livros sem

ocupar espaço.

Outra ideia é instalar um baú na

área atrás da cama. Nele poderão ser

guardados os cobertores e a roupa de
cama. liA parte superior do baú pode
ser aproveitada para colocar objetos
como o abajur ou o celular, dispensan
do o criado-mudo", destaca Fernanda.
O uso de gavetões sob medida embaixo
da cama também pode garantir a me
lhor organização dos objetos.

CORES

Na hora de escolher as cores do

quarto, nada de tons fortes. O ideal é
escolher cores claras e calmas. Além
de trazer sensação de amplitude ao

espaço, elas ajudam a relaxar. O tom

colorido pode ser aplicado no am

biente através da roupa de cama, al
mofadas e outros objetos.

O uso de espelhos e vidros tam
bém é excelente para ampliar o es

paço. O espelho pode ser fixado na

porta do armário ou até mesmo na

parede sobre a cama, servindo de
cabeceira.

O arquiteto Marcel Heineck des
taca também que a utilização de

peças em vidro temperado, como

criados-mudos ou a mesa de traba
lho, trazem sensação de leveza ao

quarto. "Para esta finalidade, o vidro
temperado de 15 a 20 milímetros é o

mais utilizado", orienta.

Nichos na

parede são
ideais para
organizar
objetos
como

livros e

brinquedos

o D.-�
CE t R ç-O
• Cores claras deixam o cômodo com apa

rência maior. Paredes com cores claras pas
sam a sensação de local aberto e arejado. Isso
maximizará o efeito criado pela luz natural;

• Deixe bastante luz natural tomar conta
do ambiente. Caso não haja muita luz natural
no ambiente, adicione iluminação que simu
le. Luz indireta de tom amarelado traz maior

sensação de amplitude e relaxamento.
• Mantenha o quarto sempre limpo e

organizado. Não há nada que reduza mais o

tamanho de um ambiente do que sujeira e

bagunça. Com cada objeto no devido lugar, a
sensação é de um local mais "aberto";

• Espelhos podem deixar seu quarto
maior. Imagine um foco e deixe os espelhos
voltados ele, causando a ilusão de profundi
dade. Os espelhos também refletem as luzes
naturais e artificiais, durante o dia ou à noite,
deixando o quarto ainda maior;

• Uma boa dica para escolher móveis

para o seu quarto é visitar lojas especiali
zadas em móveis que possuem mostruário
aberto para visitação com projetos feitos por

arquitetos;
• No chão, o indicado é usar laminado

de madeira claro, pois deixa o ambiente mais

aconchegante;
• Cuidado na hora de escolher o tamanho

da TV, pois se for muito grande para um quarto
pequeno pode se tornar desconfortável;

• Em quartos de hóspedes, uma dica
é comprar um sofá com chaise em vez de
cama. Assim ele pode se tornar uma área de
estar para o dia a dia.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Neste pequeno
quarto, cada
centímetro foi
aproveitado.
Uso de
prateleiras
de vidro
temperado e

a colocação
da TV de
plasma sobre
um painel
de madeira
ajudaram a

ganhar espaço,
tornando
possível a
instalação de
uma bancada

para estudos

Neste quarto, os gavetões e a bicama
ajudam a otimizar o espaço

o espelho embutido na porta do
armário foi um dos artifícios usados

para ampliar este quarto

Rodovia BR 280 - Km 56 - Guaramirim/SC 1(47) 3313-0490 I 33134896
site: www.harmoniamoveis.com.br I e-mall.harmoniamoveis@erra.com.br
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"
É O maior

investimento
deste governo
que vamos

oferecer para a

população.
PREFEITO FELIPE VOIGT

OBRAS

Asfalto para aárea indu -aI
Investimento de R$ 2 milhões vai impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade
SCHROEDER

Prefeito Felipe Voigt
assina ordem de serviço
de pavimentação da rua
Erich Froehner, no
bairro Schroeder I.

OiníciO
das obras no acesso

principal da área industrial
do município está previsto
para o mês de maio. A em

presa vencedora da licitação, Pavi
plan será responsável por asfaltar
o trecho de 4,5 quilômetros. A con

clusão dos trabalhos fica marcada

para agosto.
No projeto, os recursos orça

dos são de R$ 2 milhões e 49 mil.
Deste valor, R$ 1,9 milhão está

aprovado através de um convê
nio com o governo de Santa Ca
tarina. O restante sairá do cofre

municipal em parceria com, os

moradores. "É o maior investi
mento deste governo que vamos

oferecer para a população", resu-

miu ontem o prefeito.
O investimento tem o obje

tivo de oferecer condições infra
estruturais para os negócios de

ampliação de empresas e propor
cionar a instalação de novos em

preendimentos na área industrial.
Para Voigt, as estradas de barro

dispersam a atenção dos investi
dores interessados no município.
"Há bastantes especulações dos

empresários por isso a nossa preo
cupação é atrair novas empresas",
enfatiza. O governo municipal
ainda tem a intenção de ampliar a
pavimentação dessa área até a SC-
416, a Rodovia do Arroz.

Hoje cerca de dez empresas de
grande porte já ocupam a área in
dustrial, além dos pequenos em

preendimentos. Voigt relembrou
da filial metalúrgica CSM, atu

ante no mercado há 30 anos, que
desenvolveu formas e máquinas
para as obras do Estádio Olímpico
João Havelange, no Rio de Janeiro.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo,com,br Prefeito Felipe Voigt assinou ontem contrato com a empresa Paviplan

JUíZA ANNA FINKE SUSZEK ESTABELECE PRAZO DE DEZ DIAS

Gasan deve apresentar defesa
MASSARANDUBA

A juíza Anna Finke Suszek in
deferiu o pedido de tutela anteci

pada da Prefeitura de Massaran
duba para assumir os serviços da
Casan (Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento). No en

tanto, a Casan deve apresentar a

defesa sobre as denúncias anexa à

ação judicial protocolada na pro
motoria da Comarca de Guarami
rim pela Procuradoria-Geral do

governo municipal.

O pronunciamento da juíza foi
registrado em 13 de abril e a com

panhia tem prazo de dez dias para
se manifestar.

O procurador-geral do municí

pio, Leonel Pradi Floriani, protoco
lou acusações contra a companhia
alegando precário controle de qua
lidade da água, falhas no abasteci
mento, não existência de bombas
reservas e ausência de sistema de
tratamento de esgoto sanitário.

Segundo o prefeito Mário Fer-

nando Reinke, aCasan pede indeni
zação dos investimentos feitos nos

últimos 30 anos na cidade. O valor
ainda não foi revelado.

O advogado da Casan de Flo

rianópolis, responsável pelo caso,
HaneronVictor Marcos afirma que
ainda não foinotificado oficialmen
te pela juiza. "Acompanho o caso

pela internet, mas ainda não fomos
citados de maneira oficial, portanto,
o prazo para apresentarmos a defe
sa nem começou", ressalta.

Prefeito de Massaranduba Mário Fernando Reinke quer a tutela dos serviços da filial da Casan no município

FOGO da
dengue no
Nova Esperança
GUARAMIRIM

A Secretaria de Saúde, através
do Programa de Controle e Com
bate a Dengue, encontrou larvas
do mosquito da dengue - Aedes
aegypti - nas armadilhas insta
ladas no bairro Nova Esperança,
em Guaramirim. Este é o primei
ro foco identificado neste ano.

Em 2009, foram encontrados ou
tros dois focos.

O monitoramento acontece
em 41 pontos estratégicos com

120 armadilhas espalhadas por
borracharias, floriculturas, trans
portadoras, cemitérios, sucatas,
entre outros locais.

A ação da Coordenação aa
Vigilância Sanitária é conscien
tizar a população para evitar a
proliferação do mosquito. "Para
ter a doença e até uma epide
mia, basta que uma larva desta
chegue à fase adulta e pique uma
pessoa doente e em seguidauma
pessoa sadia. É assim que acon
tece a transmissão. É preciso
que todos colaborem" alerta a

responsável pelo setor Maria
Fernanda Pacher.

"

Rede elétrica é
outro desafio

Depois das obras de pavimen
tação da área industrial, o prefeito
Felipe Voigt afirma que a amplia
ção da rede de energia elétrica,
instalação de internet e telefonia
no bairro Schroeder I são os pró
ximos desafios do governo para
promover o crescimento econô
mico da cidade. "Quando come

çarmos oferecer infraestrutura, a

Ceiesc (Centrais Elétricas de Santa

Catarina! também vai nos apoiar",
acredita o prefeito.

Dois casos
confirmados
de raiva bovina
GUARAMIRIM

Dois casos de raivabovina foram

confirmados pela Cidasc (Compa
nhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de SantaCatarina), na loca
lidade do Tibagi, em Guaramirim
Outra suspeita será analisada pela
equipe técnica também no mesmo

bairro. No ano passado, cinco re

gistros de raiva bovina foram con

firmados pela companhia Destes

animais, ummorreu.

Para identificar o foco da mo

radia dos morcegos, transmissores
desta doença, os profissionais da

Cidasc investigam os possíveis lo

cais com a ajuda dos proprietários
agrícolas da região.

Com o intuito de prevenir a do
ença, um cronograma de vacina

ção deve ser criado. Mas enqu�to
isso, os agricultores devem va�mar
suínos cabras ovelhas, boVIDos,

" . ,

equinos, cães e gatos. A vetenna-

ria da Prefeitura Diva Thum alerta

que a raiva bovina pode co�t��
nar os humanos. A imumzaça
custa, em média, R$ 0,70 por aIÚ

mal e as vacinas são encontradas
em comércios agropecuários.
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Mercado Regional

Louriva Karsten

AEnfim
teen apresentou a coleção ou

tono-inverno da marca jaraguaense
apostando em um rnix de influências

que resgata estilos emblemáticos de dé
cadas passadas. College, Classic, Liberty e o bom
e velho Rock n' Roll foram fonte de inspiração.
A marca recria a moda de um passado bem dis
tante para a galera que tem entre nove e 15 anos,
mostrando as tendências da temporada que che
ga baseada nos anos 60', 70' e 80'.

TR 0,051% 20.ABRIL.2D10

DIVULGAÇÃO CUB 987,97 ABRIL.2D10

BOVESPA ... 0,32% 20.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5041 20.ABRIL.2010

Coleção
de inverno

Arrecadação
recorde Demanda por crédito

A busca de empresas por crédito subiu

17,9% em março, na relação com o mês ante

rior, segundo pesquisa divulgada ontem pela
Serasa Experian. Com o avanço, o indicador

atingiu o maior nível da série histórica inicia
da em janeiro de 2007. Na comparação com

março de 2009, houve crescimento de 24,1%
e a alta acumulada no primeiro trimestre des
te ano alcançou 12,7%. De acordo com eco

nomistas da Serasa Experian, a tendência de
alta deve continuar nos próximos meses.

A arrecadação daReceitaFederal voltou abater
recorde no mês de março. De acordo com dados

divulgados ontem, a arrecadação com impostos
e contribuições federais somou R$ 59,416 bilhões
no mês passado, amaior arrecadação para meses
de março. Os dados da Receita apontam que a ar

recadação apresentou aumentos reais (acima da

inflação medida pelo IPCA) de 6,08% ante março
de 2009 e de 10,40% ante fevereiro deste ano. Em
valores nominais (sem a correção da inflação) a ar
recadação de março apresentou crescimentos de
11,56% e de 10,97%, respectivamente.

Plano de demissões
O Conselho de Administração da Celesc decidiu

suspender o Programa de Demissões Voluntárias até

que sejam feitosmais esclarecimentos sobre o impacto
financeiro. Os conselheiros também decidiram recon

duzir ao cargo o diretor comercial Dilson Oliveira Luiz,
afastado há dois meses. O presidente do Conselho deAd
ministração, Glauco JoséCôrte, explicouque os conselhei
ros queremmais informações sobre o PDVP.

Desenho Pininfarina, 570 cavalos, câmbio de sete

marchas no volante, aceleração de zero a 100 km/hora
abaixo de 3,5 segundos e velocidade máxima de 325
km/h. Estes são só alguns dos atrativos da novaFerrari
458 Italia, que chegou oficialmente aomercado brasi
leiro ontem. O novo modelo tem preço estimado na

Europa de quase 200.000 euros (cerca de 450.000 reais); e
de 225.000 dólares nos EUA (400.000 reais).

ESCRITURA PUBLICA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Na data de 16 de abril de 2010, foi revogado a procuração no livro 110, folha �77, prot. 00004416, de Kenia Mafra Pinto (RG 1.263.904/SESP-SC e CPF

474.894.809-49) e seu companheiro Aluizio Isaac Albuquerque (RG 3.688. 741/SESP-SC e CPF 078.059.774-53), domiciliados na Rua Ricardo Hass, 166,
bairro Nova Brasilia, Jaraguá do sul/se, destituindo de plenos poderes para o advogado Miguél D'Artagnam Buchmann, RG nº 2R-412238/SSI-SC, CPF
310.589.739-91, domiciliado e residente na Rua Maria Freiberger Pamplona, 93, Jaraguá do Sul- se. A revogação referida a partir desta data não terá

mais nenhum efeito em juízo ou fora dele e mais nenhum ato poderá ser praticado pelo ortogado(a) calçado no instrumento ora revogado.

Acontece em Florianópolis
no Centro de Eventos da Fiesc
nos dias 13 e 14 de maio o 200

Concarh e o 200 Expocarh. Na
pauta uma série de palestras fo
cando "Atitudes que Constroem
Resultados Estratégicos". Trata
se de um evento voltado para os

responsáveis pela área e RH, mas
que também trás muitos conhe
cimentos interessantes para ou

tras áreas das organizações.

Expogestão 2010
Este ano a Expogestão aconte

ce no período de 18 a 21 de maio,
trazendo renomados palestrantes
nacionais e internacionais. Os in

gressos já estão à venda.

Congresso
Catarinense

de RH

Cursos no Cejas
A Acijs e a Apevi realizam urna

série de cursos voltados para a

qualificação dos funcionários de
nossas empresas bem como tam

bém dos dirigentes. Para informa
çõesmais detalhadas, acessewww.
acijs.com.br e confira a agenda.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7510 1,7530 -0,11%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7100 1,8500 .0%

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

EURO (EM R$) 2,3492 2,3510 -0,77%

JARAGUÁ DO SUL, 13 DE ABRIL DE 2010

A OFICIALA

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, torna pú
blico pelo presente edital, que DELL'PRAD IMÓVEIS
LTDA, CNPJ n° 07.102.474/0001-93, estabelecida na

Rua 8-João Januario Ayroso n° 2.633, sala 01, Bairro
Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, requer com base no

art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM-

f:l�AMENTO, situado nas Ruas 1212-Silvino Leskowicz e 1215-Sem nome, Bair

ro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado e

aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão
n° 36/2010, expedida em 12.02.2010, assinando como responsável técnico,
a engenheira civil Elisane Maria Bender de Freitas, CREA n° 36875-7, ART n°
3634299-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 543,49m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data
da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá/SC.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

As majestades da Sociedade Botafogo

O casal Nora e Harry Franz durante
homenagem na Sociedade Onze União

Torneio oficial
detirodaA�

A
Associação dos Clubes e Sociedades de

Tiro do Vale do Itapocu promove nos

dias 24 e 25 de abril a 3a Etapa do Tor

neio Oficial de Tiro, na modalidade
Carabina 22 para as Sociedades filiadas. O tor-

Festa de Rei do
Pássaro em Gorupá

A Sociedade Esportiva e Recreativa Hansa Hum

boldt, de Corupá, homenageia com Festa de Rei do

Pássaro, a Majestade do Tiro Sérgio Karsten. Os fes

tejos acontecem no sábado, a partir das 13h com a

concentração na sede e busca daMajestade, sob o co
mando de SérgioMineI.A Sociedade HansaHumbol
dt fica na rua Roberto Seidel, nO 1551, Centro. Infor

mações pelos telefones (47) 3375-1957 e 3375-0232.

Independência
comemora com baile

A Sociedade Atiradores Independência, de Iara
guá do Sul, promove neste sábado o Baile de Ani
versário do local. A festa começa às 22h30 e será
animada pelo Grupo Karisma, do Rio Grande do
Sul. A Sociedade Independência fica na Estrada Ia
raguazinho, s/no, bairro Garibaldi. Outras informa
ções pelo telefone (47) 3055-8130.

•

neio acontece nos Estandes de Tiro do Clube
Atlético Baependi. O torneio inicia no sábado
às 14h e encerra .no domingo, às 8h30. Informa�
ções sobre a competição com Mário no telefone
(47) 9973-9105.

As candidatas ao título de Rainha e princesas
da 1 a Patrlmônionfest da Sociedade Onze União

Os associados da Sociedade Comercial
de Jacu Açu - Guaramirim durante baile

, :-;"0
-

:_
li

_�� •
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.d Baependi� COIlUOtA or mun

Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br Javel

NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Palio ELX 1.004 portas Ano/Mod 10/1 O pintura sólida, básico a partir de RS 30.830,oo"à VlSla sem troca,

ou entrada de RS 12332,00 + 7n. de RS 466,00 fixas na modalidade Leasmg. Total financiado RS 33552.00.1

Mille Fire Economy 02 portas Ano/Mod 10/10 pintura sóhda. básico a partir de RS 24170,00 a VIsta sem troca. ou entrada de RS 9 668.00 + 72x de RS 370.00 fixas na modaiidade Leasing. Iotal financiado RS 26.640.00 I $iena EL 04

portas Ano/Mod 10110 pintura solida. básico a partir de RS 32.510.00 ii vista sem troca. 00 entrada de RS 13.000.00 + 7n. de RS 490,00. fixas na modalidade Leasmg. Total financiado RS 35.280.00. I Paho "ire 1.002 portas Ano!Mod

10110 pintura sólida. basicc a partir de RS 26.900,00 a vista sem troca. ou entrada de RS 11,.300.00 + TO. de RS 397.00 fixas na modalidade Leasing. Total financiado RS 28.584.00·1 Condições válidas para veiculos em estoque. ou

enquantodurarem os estoques. a vista ou financiado sem troca na modahdade Leasing. Sujeito a aprovação de crédito pelas financeiras. Promoção valida até 30104{201 O. Fotos meramente ilustratiVas.
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Gestão da Tecnologia·
da Informa ão

Enquanto existirem pessoas

Acreditando que podem mudar o mundo

Nós daremos os recursos para que isso

aconteça.
Processo Seletivo Faculdade SENAC.

Curso Superior de Tecnologia em:

Inscrições até 27 de maio através do site

www.sc.senac.br

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul .. Ótimo no seu
currículo.

Faculdade de Tecnologia SENAC Jaraguá �o Sul

3370-7500
íCULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

GOL GIII 1.0 16V 2000,:
C3 EXCLUSIVO 1.6 2004. COM OPCS,
COMPLETO, R$25,900,OO R$14,900,OO

FUSCA ITAMAR 1994,
PINTURA METALlCA

u
_ 9$9.500,00 ..

Taxas compartilhados com o mercado, .

Carros com procedência <

_
__ Transparência na negociação

SIENA CELEBREITION 2007
PALIO ELX 2004, DT/AQIVTRE

C/OPCS R$19,900,OO R$ 24.500.00

PALIO CELEBRECTION
2007, LOT.TR/ALfAR/C

R$21,500.00

,

Nós garantimos o preço

APROVEI1E A,VIDA COM DINHEIRO CIFRA

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

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

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

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

AGORA COM COMPRA DE DíVIDA
DE OUTROS BANCOS

Pontos de Atendimentos na região:
Corupá: r

Fama Motos: 3375-2649
.

Massaranduba:
Biruta Motos: 3379-0206
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o CORREIO 00 POVO· Quarta-feira, 21 de abril de 2010

. , .

tmovets
WS Imóveis agora com

consultoria Habitaciorl3In---_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal..

IWS
ü

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

Classimais 3

Financiamentos

CAI A
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

_

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

{47} 3373·3404 I 3373·0066 Anúncios com validade de 5 dias apos a veiculação.

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

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

impostos da matéria prima; • Os produtos mais Lucrativos;

• Departamentalização; • Os Produtos mais defricitários;

• Centros de Custos; • Custo dos Estoques.

• Custo da Hora Produtiva;

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

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

www.exatacontabilidade.srv.br

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

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

LIGUE E NOS

CONSULTE,
AGENDE UMA VISITA

3055-3400

SYCRED FINANCIAMENTOS SELECIONA

profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e

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

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS
JARAGUÁ DO SUL TEM:

Automóveis Motocicletas

Máquinas
AgrícolasImóveis

Caminhões
ri)

.�
"§
(ii
ª
2
c
Q)

E
�
Q)
E
ri)
c
Q)
Cl
Il!

..ê

r�
Sycred
FINANCIAMENTOS
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(o suite o s· e e ver-fique as condições
.chevr .br/dassic

Plano Pague Fácil: 200/0 de ent
+60 parcelas decresce

•

a se
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salão de festas

J) \C'LEtr\..:�

• I j J.! '.\ I','

I�AOl�E f --I (_1 Ilua 78 - lllllJloldo Ruguato Gerllnt
Centro. Jaraguá do Sul

eitamoS carro,

FGTS ou outro imóvel
como entrada.

47 3055-3300 47 3275-5000
IMÓVEIS- .

47 3371-0031
LEIER
n .

472107-0500 473371-0768

IMOBILIARIA

I MANN

47 3275-3583 47 3370-0700
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Show Bar
Nesse mês no aniversário
do ShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.
,f com experiência

(47) 8424-2005
com Michele

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
Chico de Paula

3273-2347 I 8853-9716

OPORTUNIDADE
SEJA VOCÊ TAMBÉM U.MA REVENDEDORA DE PRATA.
Temos tudo que você precisa para aumentar sua renda sem

sair do seu emprego atual.
Oferecemos ótimas comissões, mostruário em consignação,·

.

investimento zero e produtos de alta qualidade.
�--_.-

(47) 3332-9811

(47) 9945-9408

(47) 9657-9181

Tire suas dúvidas, entre em

contato hoje mesmo com

nosso condutor
* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

IMÓVEIS • CAlIBOS
MOTOS

Grupo 903 com antectpação do taxa em 'to mê5e5:0.20õ/� a.m Q sem FR

Grupo para \'f�ículos e JIlO•.oS GrolJO t�e:;r,t para vei�ulos

E3.HJ-JIii:·x:_:-::r··.!Ã1 �-3 �-3 i (4 êj ª ., ia.pw:-=t•• L'Á 1#$.-3 #$.-1 j'
!!l'

13.617,00 X 271,36 22,695,00 X 452,26 i 32.048,00. X 508,44 41.647,00 X 660,72 fil ,.

15.887.00 X 316.60 25.910.00 X 516.34
fi!

35.048,00 X 556.03 46.651.00 X 740.11
�

� fz.

19.403,00 X 386,66 27.235,00 X 542,75
li!-

38.394,00 X 609,11 48.022,00 X 761,86
8-

f. f.

05 contemplações mensais � 05 contemplações mensais �

337 ... -O .... S3 I 9 .... 06-7223

,."

VENDO SALAO DE BELEZA

Alto padrão - 10 cadeiras de corte importadas, recepção,
mesanino para estética, tres lavatórios.

Localização do centro (47) 9105-0430 com Isabel

ANUNCIE AQ!)l E FAÇA
BONS NEGÓCIOS!

VENDENDO, COMPRANDO,
TROCANDO OU DOANDO,

ESTE É O SEU JORNAL!

LIGUE 2106.1919 E

INFORME-SE
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APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG.

PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo, 414

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

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

mal
&::t I PEUCEOTn ASSISTANCE

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 1.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10/11,pintura sólida, preço público sugerido para venda à
vista a partir de RS 28.990,00 com R$ 500,00 de bônus incluso oferecido pela Concessionária Strasbcurq com �re�e incluso ..Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09/10, Air

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

informações sobre o Programa Direção Livre Peugeot e Linha de 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-Line 1.4L

Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:09/10, 05 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 víqéncla da promoção de 07/04/2010 a 04/05/2010 ou enquanto
durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para
0800-7032424. PEUGEOT
De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h. - www.strasbourg.cor MOTION & EMOTION
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Thermo System,
O colchão que a meteorologia não previu.

--

/.
f

THERMO SYSTEM é um colchão inteligente. Possui um tratamento especial aplicado
no tecido que, nos dias quentes, quando a temperatura do corpo e do ambiente

aumentam, retém energia fazendo com que mantenha-se frio. Quando a temperatu
ra diminui, esta energia é liberada em forma de (alar. Isto permite que você possa

sempre desfrutar da sensação térmica mais agradável para seu conforto.

JARAGUÁ DO SUL S[
R. BARÃO DO RIO BRANCO, 340,[ENTRO 1473275.2055
JOINVILLE S[
R. DR. j-OÃO COUN, 1755, AMÉRI[A 147 3435.2080/3025.7280
[ASA GERALDO COLCHÕES E A[ESSÓRIOS RUA BLUMENAU, 1891473029-3700
casageraldo@netuno.com.br

ColchOes Estofados Travesseiros Espumas

I�E�A�D2i1
.lv.fóveis e Decorações
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Você lembra?

o último domingo o Botafogo consagrou-se Campeão Carioca,
mas cá entre nós, vamos combinar, a última vez que vi tantos vas
caínos e tricolores gritando "Fogo!" desse jeito, foi naquele incên
dio durante uma final entre os dois clubes. Ou seja, fazmuito tem

o.Pasmem!Até o Leudomar Lopez era "fogão" desde pequenininho.

o promoter boa gente Thiago
Mattos, movimentado as

noites jaraguaenses

NAS RODAS
o empresário Márcio Mauro
arcatto prepara os quitutes
ara comemorar no próximo dia

�6 de abril a idade a nova.

Dia 15 de maio, na sede do
írculo Italiano, acontece o

adicional Café Colonial do CW
Centro deValorização àVida.
a ocasião terá bazar e desfile
e moda.

Dia 14 de maio tem a 6a Noite
a Ilha, com a participação de
emônios da Garoa. O evento
contecerá Parque Municipal de
ventos.

Franciele Dias sempre
presença bonita
nos lugares mais

badalados da urbe

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Irondi

na Lescovitz. Ela é outra querida
que acompanha a coluna todos
os dias para ficar super antenada
nas notícias da região.

Festa do
Champanhe

Os 50 primeiros convites para
a 3a Festa do Champanhe, que
acontece dia 25 de maio, no Es

tação Armazém, acompanha um

lindo Cachecol oferecido pela
Marcatto Acessórios. Vai perder? A
festa é uma organização da revista
Nossa, site Moa Gonçalves e tem o

apoio da Concessionária Peugeot,
Domini Pizzas e de o Correio do
Povo. Ingressos na Imobiliária Jar
dim e naMarcatto Acessórios.

É bem nesta quarta-feira, que
o incansável Secretário de Serviços
da Prefeitura, Valdir Bordin estreia
idade. Por favor, não ousem es

quecê-lo. Ele vai adorar saber que
foi lembrado. Parabéns, Valdir. O
meu desejo é que você e toda a sua

família sejam felizes plenamente.

Dica de
quarta-feira

Hoje tem 'Quartaneja" com Bru
no &Maicon, na EstaçãoArmazém.

• Só o que me faltava. Dizem

por aí que a Playboy está
cogitando a possibilidade
da mulher do José Roberto
Arruda ser capa da revista.

Que coisa, aí não né, Jacaré!

O meu camarada, o
empresário Chico Caviguiolli
tem uma criação de escorpiões
na sua algibeira. Nunca vi sai
nada daquele bolso, além do
inseto venenoso.

• A cervejaria Kõnigs Bier,

Social 13

Piace our

Todos os destinos fllHll so tuq.ir '

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
8uzana@placelour.lur.br

Rua Francisco Fischer. 90 I AO LADO DA JAVEL

Chico Piermann e

sua bonita namorada
Tânia, nas baladas
modernas

"
Eu não tenho

solidão. Sou feliz
comigo.

"

Feüoada
Hoje ao meio-dia, o boa gente
Laércio Stoinski, o Bispo, recebe
em sua elegante residência
um seleto grupo de amigos,
para saborear uma deliciosa

feijoada, preparada pelo próprio
anfitrião. Infelizmente não estarei

presente. Outro compromisso me

fez declinar, mas, certamente, o
encontro será um sucesso.

Quarteto
no sábado, quatro figuras

amigas, Tato Branco, Igue los
ting, David Correa e Iucélio Pla
ninschek, serão hostes no bar do

Sérgio. O quarteto vai cumprir o
estatuto dos frequentadores do
bar e comemorar entre os co

mensais a idade nova.

Onde comer
bem em Jaraguá
No restaurante japonês Kan

tan. Hoje tem festival de Temaki.
Vai perder?

empresa jaraguaense que
mais vem se destacando no
ramo, em todo estado, deve
ser uma das grandes parceiras
da Feijoada do Moa, que
acontece dia 21 de agosto.

A ga Stammtisch será
realizada mesmo no dia 31
de julho. Pesquisa realizada
confirma que a data não deve
ser mudada. Então foliões,
agendem!

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

.CINEMA

TERÇA-FEIRA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20, 16h40, 19h,
21h20 - todos os dias)
• 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)

KellyErdmann, CharlesZimmennann, CarlosHenrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritore editor

Pedimos passagem

A acessibilidade, tão
pronunciada nos

dias de hoje, é quase
inexistente

Construir
a cidade ideal é tarefa de to

dos nós. Não adianta nada ficar de

braços cruzados falando dos gover
nantes, quando nem sequer somos

capazes de cumprir nossas próprias obriga
ções. Uma questão que me parece simples
de ser resolvida, mas que na prática tem se

mostrado sem solução, é a falta de calçadas
adequadas, ou até a inexistência delas. O
dever de construir é do proprietário do imó
vel, que precisa seguir as

normas de mobilidade ur

bana para os passeios, ca

bendo à Prefeitura fiscalizar
o descumprimento.

Porém, basta um olhar
um tanto atento para re

parar nos absurdos que
vemos por toda cidade. Árvores plantadas
no meio dos passeios, desníveis capazes
de intimidar até mesmo os atletas, falta
de rampas para cadeirantes, entulhos de

construções impedindo a passagem, ou

até mesmo, mas não muito incomum, a

inexistência das calçadas.
Quando meu filho nasceu, morávamos

em um edifício na área central da cidade.
Durante minha licença não foram poucas

as vezes que me atrevi a levar meu pequeno
para fazer um tour de carrinho. No mesmo

número de vezes, voltei para casa inconfor
mada com a falta de consciência que nos

acomete quando temos que cumprir um

dever simples como este. Afinal, construir
uma calçada, além da questão de higiene
e estética, não é tão caro assim. Cansei de
contabilizar carrões nas garagens enquanto
o lado de fora parecia abandonado, esqueci

do, surrado.
Imagino, então, como

deve ser a batalha de um

cadeirante que queira ter o

mínimo de independência
para cumprir seus afazeres,
ou ter um pouco de lazer.
Ou até mesmo os idosos

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)
• CineMueller 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os pias)
.. Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
· ° Livro de Eli (l.eg) (19h30, 21h50 - todos os dias)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
• Um Sonho Possível (Leg)
(19h30, 21h55 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg)
(161hO, 21h10 - todos os dias)
• Dupla Implacável (Leg)
(13h50, 19h - todos os 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
que ja não contam com tanto equilíbrio,
mas que precisam fazer suas caminhadas

para manter a saúde e a mente em dia. A

acessibilidade, tão pronunciada nos dias de

hoje, é quase inexistente.
Olhar o quintal do vizinho e achar defei

to é tarefa fácil, mas para construir uma ci
dade melhor para se viver é necessário que
cada um faça sua parte, a começar pela cal

çada da própria casa.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane sonha com Daniel e fica feliz.

Mariana e Luciana desconfiam das intenções
de Gilmar com Vitória/Vlvlane. Gilmar obriga
Viviane a se arrumar para encontrar Ricardo.
Daniel tenta se comunicar com o pai. Seth
ensina Daniel a voar. Antônia pede para Ri
cardo deixá-Ia falar com Vltória/Vlviane. Sofia
suspeita que Antônia esconda algum segredo
de Ricardo. Judite vai com os filhos à clínica
e Guilherme fica incomodado com a ironia da
esposa. Gilmar dá as últimas instruções para
Viviane se encontrar com Ricardo. Antônia fica
emocionada ao ver vítôrla/vlvíane chegar.

TEMPOS MODERNOS
Calógeras comunica a Leal que Niemann

é o novo dono das ações que pertenciam a

ele e a Goretti. Leal questiona Goretti sobre a

procuração que deu a Niemann e ela confessa
que pode ter assinado sem saber do que se

tratava. Jannis conversa com Túlio e deixa o

namorado intrigado. Deodora volta ao mani
cômio onde foi criada e pede para Portinha
ir ao seu encontro. Katrina concorda em dar
uma chance a Led. Renato revela a Nelinha
que eles estão sendo seguidos e ela tenta fu
gir. O zelador do manicômio avisa a Niemann
que Deodora está com Portinha.

" LANÇAMENTOS

Cidadã
do Mundo

A história de Mayra Andrade se confun
de com a cultura de seu país de criação.
Nascida em Cuba e criada em Cabo Verde,
a cantora já viveu entre Angola, Senegal e

Alemanha, residindo hoje na França. "Stória,
Stória ... ", o segundo trabalho de Mayra, pode
ser considerado um caldeirão musical. Com
voz pequena, de timbre agradável, Mayra
canta as histórias e esperanças do seu povo.
Os ritmos cubanos e brasileiros interagem
apropriadamente com os sons africanos.

VIVER AVIDA
Felipe apresenta Renata a Silvia durante

um jantar. Jean busca Tereza na casa ama

rela e Marcos fica incomodado. Myrna visita

Jorge no escritório e ele fica feliz. Miguel
conta para a mãe o que foi resolvido sobre
seu casamento, mas lngrid faz comentá
rios agressivos que o deixam irritado. Jorge
conta para Myrna que está se envolvendo
com Ariane e que só consegue ver Paixâo e

Suzana como grandes amigas. Suzana diz a

Jorge que confirmou a ida dos dois para o

Canadá e ele fica incomodado. Miguel ten
ta falar sobre o seu casamento para Jorge.
Tereza e Jean passam a noite em um hotel.

BELA A FEIA
Clemente, pasmo, não consegue acre

ditar que o filho vai realmente se casar.

Ricardo encontra Verônica. Dinorá fica pas
ma quando Valentina pede que ela a trate
de maneira mais informal. Max enfrenta a

irmã. Ricardo não sabe o que fazer diante
da reação de Verônica, que não para de se

debater. Rodrigo, carinhoso, consola Bela,
que diz sentir falta de sua família. Vera fica
surpresa quando Elvira conta que Valentina
irá ao Montezuma. Ela explica que Rodolfo
vai apresentá-Ia à nova presidente da Mais
Brasil. Ataulfo e Dinho ficam pasmos ao ver

Valentina pelo computador.

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

CllC DO LEITOR

Coração Apertado
"A "vida real" que pulsa em "Coração

Apertado" é a da França urbana contempo
rânea, com suas tensões sociais e violência
latente. Não por acaso, o espaço em que os

dois protagonistas trabalham e começam a

ter problemas é uma escola, foco de per
manentes choques culturais nas cidades
francesas. No romance, a questão étnica,
a imigração e as ex-colônias é um pano de
fundo que jamais é esquecido, mas não

chega a ser verbalizado.

A cadelinha 8abalu já escolheu seu lugar favorito no

pátio de casa! O clic é dos leitores íris eWalter Krüger.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dê mais atenção à farnflia, prin-

cipalmente aos mais velhos. Não

deixe o ciúme sufocar a pessoa amada.

Aproveite a sua energia e disposição para

resolver qualquer problema que dependa

exclusivamente de você.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Bom dia para demonstrar afeto. O

.

romance pode sofrer interferência

de terceiros, inclusive da família, Preocupe

se mais com a sua autoestima e com o que

lhe faz bem. Renove o que não está gostan

do em você.

fjGÊMEOS(21/5 a 20/06) .

Trabalhos extras serão plenamen- .

te recompensados. Cuidado com

mentiras, segredos ou mal-entendidos. Dia

estimulante para receber amigos e fazer

contatos. Alguém em sua família pode pre

cisar de você.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Zelar pelos relacionamentos pes-

soais será fundamental para torná

los mais felizes. O ciúme pode desgastar a
relação. Lide com situações difíceis, seus

problemas podem não ser tão sérios quan

to parecem.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Esta é uma fase de renovação. Deixe

de ser tão exigente no romance, não

será fácil atingir as suas expectativas. Você
estará mais introspectivo e não espere que as

pessoas adivinhem o que está sentindo.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
A Lua ingressa em seu inferno as-

tral, trazendo alguns aborrecimentos
inesperados. Tenha cuidado! Com a Lua em

Leão, aproveite para refletir e descartar hoje
as coisas que não lhe fazem muito bem.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Selecione melhor suas amizades. O
astral é dos mais estimulantes, por

isso aproveite ao máximo este feriado.
Não se prenda a detalhes em tudo que acon

tece, sua vida pode ser bem mais simples do
que parece.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
O astral é ideal para você se di

vertir e conhecer lugares novos e

diferentes. No romance, os vínculos mais
sólidos estão favorecidos. Há perigo de

briga no decorrer ao dia. Tenha mais ob
jetividade.

QSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Já é hora de melhorar a imagem que

você passa aos outros. No amor, a dis
tância pode deixar a paixão em segundo plano.
Procure o que há de melhor em você e não se

deixe levar somente por seus instintos.

CAPRICÓRNIO
� (22/12 a 20/1)

Não deixe de ouvir o conselho de

quem é mais experiente. Cuidado
para não brincar com o sentimento

dos outros. Não queira mudar a opinião das
pessoas, seu ponto de vista é tão ímportan
te quanto o dos outros.

AQUÁRIO
'

(21/1 a 18/2)
Tenha mais disciplina com o seu

corpo e poderá sentir-se melhor. É
bom ter atenção com discussões. A sua cria
tividade estará bastante aguçada neste dia e
uma boa conversa fará você se sentir bem.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Conhecer lugares e pessoas diferen-
tes vai deixar o seu feriado mais inte

ressante, Tenha atenção para sua vida amoro
sa não ficar em segundo plano. Renove seus

pensamentos, Os passos que está querendo.
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Última quimio
de Hebe Camargo

Hebe Camargo deve fazer nos próximos dias sua
últi�a sessão de quirntoterapta. Depois desse pro
cedimento, ela vai saber se o câncer no peritônio
regrediu. A primeira sessão aconteceu no dia 13
de janeiro, e as sessões seguiram a cada 21 dias.
Segundo o "Jornal Agora", Hebe está bem de saú
de, mas ficou mal ao saber da morte de Lady Laura,
mãe de seu ídolo Roberto Carlos.

FaniPacheco
processa artista
Segundo o jornal "O Globo", a ex-BBB Fani

Pacheco contratou um advogado para entrar
com uma ação por danos morais contra o ar

tista plástico Alexandre Vogler. Depois de ter
sua obra vetada por Fani, o artista colocou no

lugar a troca de e-mails das negociações -

o que foi considerado um ato ilícito por Fani.
Em entrevista ao site G1, Alexandre afirmou

. não ter nada contra ela.

Nova empresa
de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo está investindo cada vez mais em

negócios paralelos à música. Depois de associar

seu nome à Riachuelo, a produtora da cantora criou

uma empresa para administrar todos os produtos
que usem o nome de Ivete. Segundo as pesquisas,
seu nome atinge mulheres entre 16 e 45 anos e

está diretamente associado à qualidade, credibili

dade, sucesso e glamour.

DIVIRTA-SE

Confusão virtual
O casal decide passar alguns dias na mesma

suíte em que ficaram na lua de mel. O marido vai

na frente, e manda um e-mail à esposa, mas para o

endereço errado ... uma mulher que acabara de ficar

viúva é quem recebe:

"Querida, acabo de chegar e já conferi tudo, es-

tão esperando por você no sábado à noite. Já estou

com saudade e espero que a sua viagem seja tran

quila como a minha. Ah, não precisa trazer muita

roupa, pois aqui faz um-calor infernal".

Flávia
Alessandra
espera uma

filha
Em entrevista à revista

"Quem" Flávia Alessandra confir
mou que está esperando um fi
lho do marido, Otaviano Costa. A
atriz está grávida de quatro me

ses, e a menina será a primeira
filha do casal. Flávia já é mãe de

Giulia, de dez anos, fruto de sua

união com Marcos Paulo. "Acon
teceu em dezembro. Estamos
muito felizes. Ele estava louco

para ser pai", disse a atriz.

Globo acusada
de &judar Serra

A campanha que comemora os 45 anos da Rede Globo foi tirada do ar. A

emissora foi acusada de fazer, subliminarmente, alusão à campanha de José
Serra à presidência da República, já que o número dele é 45. Além disso, os ato
res que fazem a propaganda falam frases como "todos queremos mais", o que
foi interpretado como uma referência ao lema de Serra, "o Brasil pode mais". A

Globo afirmou que não é tendenciosa, mas quer evitar críticas.

Juliana Paes
em "Girassol"

Juliana Paes já tem um novo trabalho na Globo:

ela vai fazer parte do elenco da próxima novela das

seis, "Girassol", de Walter Negão. "Estou reservada
sim para a novela Girassol, gostei muito da sinopse
e começo a gravar em julho. Pela primeira vez vou

fazer uma antagonista e não serei mais a mocinha

da trama", conta Juliana. Ela disse que conversou

com o autor e está muito feliz porque não haverá

problemas se ela engravidar durante a trama.
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SOBRE o JOGO
6 E z 8 9 � L V s

É um jogo de lógica muito
O

9 9 9 v Z L c 61 �

simples e viciante. O objeti- L v t 6 E 9 Z 9 8
vo é preencher um quadra- IS Z � 6 9 L � t- a 9

do 9x9 com números de 1 :::l 9 S 9 Z 6 t- � L E
a 9 sem repetir números _. viL E � '8 9 6 9 Z
em cada linha e cada col- O 1 6 9 9 vlZ 8 c L
una Também não se pode V'\

� 9 v L t 9 S Z 6

repetir números em cada 81 Z L € 9 6 9 1 v
quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
21/4
Adelino Hasse

Alan-Car Estacionamento

e Lavação
Ana Pa. Busseio

caio F. Wasch

Claudio Montibeller

Dorilda A. Alonso

Edeltraut E. Meier

Ederson Astresse

Edilson Feiler

Eguinaldo P. Batista

Elcina F. Karsten

Elvira M. Fischer

Giovan Siqueira
Irene Z. Wischral

Jackeline A. Alegri
Lea Lucia C. de Alencar

Lorita Tepasse
Marcio Bauke

Maria F. A. Fernandes

Marisa Trtz Kuehne

Marli Koepp
Moacir Borges
Moacir Fe. Borges
Nártia F. do Nascimento

Olga Modrock
Paloma B. Rscher

SigolfSchunke
Silvaria Brand

Yusses Bark
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Melhorese

(eInodonantes)
coisas do Inundo
Produtores e atores de filme sobre
adolescência relatam os detalhes

Uma das protagonistas
da história, a estreante
Gabriela Rocha, 16 anos,
tem unhas laranjas,
cabelos curtos, usa calça
jeans e camisa xadrez.

Tem
na ponta da língua as

gírias utilizadas por qual
quer adolescente da sua

idade e ainda se mostra

tímida em meio aos flashes dos

fotógrafos e às perguntas dos

jornalistas. Ela posa para os "clí

ques" ao lado do experiente e

global Caio Blat, da diretora de
sucessos como O Bicho de Sete

Cabeças, Laís Bodanzky e do

produtor Fabiano Gullane.
Durante entrevista coletiva,

na manhã de ontem, os atores e

produtores do filme As Melhores
Coisas do Mundo revelaram de
talhes da produção nacional, que
tem apoio daWeg e está em car

taz em todo o país.
O trabalho é resultado de pes

quisas realizadas em mais de 20

escolas. Inicialmente, a busca

foi por temas para o roteiro, e

depois, por jovens comuns, que
seriam os protagonistas do filme.

Foi o caso de Gabriela, que
vive Carol, na trama. "Começou
meio que como uma brincadei
ra. Eu fiquei sabendo dos testes

e pensei: vou lá ver no que dá. É
muito engraçado se ver na tela.
Na primeira vez, esqueci que era

eu", conta a atriz que venceu ou
tros 2,5 mil candidatos e é uma

das revelações do filme.

A adolescência é
uma fase onde tudo
é intenso. E isso é

universal e atemporal
IS BOD NZKY, DI ETORA

O personagem principal,
Mano, vivido por Francisco Mi

guez, é outro estreante nas te

lonas. IIEle não sabia que sabia
atuar. Descobriu isso no filme.
Eu acredito que o futuro dele é
nas artes", diz orgulhosa, a dire
tora Laís.

• Debora Vplpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

,
É muito engraçado se ver na tela.

Na primeira vez, esqueci que era eu.
GAB E HOC 16 A OS, ATRIZ

,

promete encantar um público
de diferentes faixas etárias. liA
adolescência é uma fase onde
tudo é intenso. E isso é univer
sal e atemporal. O filme é uma

provocação para uma discus
são em sala de aula ou dentro
de casa", acrescenta a cineasta.

Apesar de falar dos ado
lescentes com naturalidade e

leveza, o filme aborda temas

polêmicos como o bullying,
tipo de violência física ou psi
cológica comum nas escolas e

o homossexualismo.

Atores, produtor, diretora e patrocinadores
participaram de entrevista coletiva
realizada na manhã de ontem

Laís Bodanzky. IIEu ainda souum
pouco adolescente, sempre vou

ser", acrescenta o ator Caio Blat.
Para os idealizadores do

filme, a rebeldia não é unâni
me entre os jovens e as aven

turas vividas durante essa fase
da vida permanecem na me

mória dos adultos. 110 jovem
consciente e com atitude existe

sempre. Eles não são aborre
centes não", brinca Laís.

Mesmo sendo um filme
feito por atores jovens e para
um público jovem, a produção

FILME ABORDA DILEMAS VIVIDOS DURANTE A ADOLESC�NCIA

Que "aborrecência", que nada!

DIVULGAÇÃO

Caio vive um professor quemesmo emmeio a tantas tecnologias conseguedespertar a atenção dos alunos

Que lembranças você tem

de sua adolescência? O primeiro
beijo?Aprimeira desilusão amo
rosa? Conflitos, dúvidas e des
cobertas? Pois então você está
convidado a reviver todas essas

emoções ao assistir o filme As

Melhores Coisas do Mundo.
liA adolescência é a fase em

que a infância fica para traz e a

gente começa a dar os primei
ros passos na vida adulta. Existe
uma ansiedade para descobrir o
mundo e descobrir quem você

é", resume a diretora do filme,
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EC II FEDER

Arrecadação soma R$ 59,416 bi
Alta real foi de 6,08% sobre março de 2009 e de 10,40% sobre fevereiro deste ano

BRASíLIA

Segundo a Receita Federal, a
arrecadação com impostos e .

contribuições federais voltou
a bater recorde no mês de

março, com a soma de
RS 59,416 bilhões.

Essa
é a maior arrecadação para

o mês. Os dados apontam que
a arrecadação apresentou uma

alta real (acima da inflaçãomedi
da pelo IPCA) de 6,08% sobre março de
2009 e de 10,40% sobre fevereiro deste
ano. Em valores nominais (sem a corre

ção da inflação) a arrecadação de março
apresentou um crescimento de 11,56%
sobre o mesmo mês de 2009 e de 10,97%
sobre fevereiro deste ano.

A arrecadação apresenta recordes su

cessivos mensais há um semestre, desde
outubro. O coordenadordeEstudos eAná
lises da Receita, Victor Lampert, afirma
que essa tendência sinaliza o impacto do
crescimento econômico na arrecadação
de impostos e contribuições, principal
mente da Cofins e do PIS (R$ 7,1 bilhões a

mais que o mesmo período do ano passa
do) e contribuições previdenciárias (recei
ta de R$ 4,28 bilhões no mesmo período).
A arrecadação do IRPJ e da CSll foi R$
1,39 bilhãomenor no primeiro trimestre.

"Recordes mostram o

impacto do crescimento
econômico na arrecadação

de impostos e contribuições".
VICTOR LAMPERT, COORDENADOR DE

ESTUDOS DA RECEITA

A Cofins, o PIS e as contribuições es

tão diretamente relacionados ao aumento
das vendas, da massa salarial e dos em

pregos. Para ri ano, crescimento real deve
ser de 12%. Até março, o crescimento está
em 11,01%. O coordenador admitiu que
a expansão poderá ser maior. "Pode (ser
maior do que os 12% previsto),mas a base
de comparação dos últimos três meses de
2009 émaior do que agora, porque a arre

cadação começou a crescer nesse perío
do", disse Lampert. O coordenador enfa
tizou que é preciso ter cautela em relação
a previsões para que a Receita depois não
"seja cobrada" porum crescimentomaior.

• Agência Estado

PREVISÃO DO TEMPO

PIERO RAGAZZI

Expansão da produção industrial puxou o crescimento

d
MÀFRA
....
19° 25°

c
E

Tempo instável. A
nebulosidade varia ao

longo do dia e há chance
de aberturas de sol, com
chuva concentrada entre
a tarde e noite.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 20°C
MÁX: 29°C

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 290C

SEXTA
MíN: 180C
MÁX: 230C

SÁBADO
MíN: 180C
MÁX: 200C

CHAPECÓ
....
19° 27°

Risco de
granizo

o alerta de temporal conti
nua para todo o Estado. A influ

ência da frente fria pode causar

chuvas isoladas com descargas
elétricas, rajadas fortes de ven

to e até mesmo queda de gra
nizo entre a tarde e a noite. A

instabilidade continua e é mais

intensa entre hoje e amanhã.

:\} 6q::)d
. Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

Maio com
tempo frio

Na última semana de maio a instabili
dade persiste no Sul do Brasil. A partir do
dia 27 há perspectiva de melhora, mas a

chuva retoma no início do próximo mês

por influência de urna nova frente fria. A

temperatura deve cair a cada passagem
de frente fria, mais acentuada em maio.

JOAÇABA
....
18° 25°

MINGUANTE NOVA

CANOINHAS
....
18° 25° SE VOC�VAI pAAA. ..

. encoberto duranteO ce� 1\eC�á possibilidade de
o dIa

durante a noite. A
chuVas

mínima é detemperatura.. de 28°C.
220C. com mruuma

RIO DO SUL
....
20° 26°

LAGES
....
19° 23°

-<.
�

SÃO JOAQUIM
....
15° 21°

CRESCENTE CHEIA

2814

Aumento
dell%em
três meses

No trimestre, a arrecadação
apresentou um aumento real de
11,01% (R$ 185,984 bilhões). Em
valores nominais, a arrecadação
nos primeiros três meses do ano já
é R$ 26,175 bilhões maior do que a

domesmo período no ano passado.
Com a correção da inflação, a arre
cadação registrou um aumento de
R$ 18,569 bilhões. O crescimento
deve-se principalmente à expansão
da produção industrial (17,20%).

LOTERIAS

CONCURSO N° 523

02 - 04 - 05 - 08 - 09
10-11-12-13-16
17 - 18 - 19 - 24 - 25

JOINVlllE
. ...

d 22'27'

JARAGUÁ DO SUL
....
20° 29°

Ó
BlUMENAU

� ...
20° 28°

FLORIANÓPOLIS
....
20° 29°
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CRICIÚMA CONSTRUCÕES SE
�

CONSOLIDA EM JARAGUÃ DO SUL
E1l12010, construtora do Sul do Estado concentrará investimentos na cidade

Um
evento reali

zado na noite de

quarta-feira, na

AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil),
mostrou que a Criciúma

Construções já está enrai
zada no mercado imobi
liário de Jaraguá do Sul e

região. O primeiro empre
endimento da construto

ra, o Edifício Munique (na
rua Domingos da Nova, no
Centro), será entregue no

final deste ano, seis meses

antes do prazo inicial di

vulgado. Além dele, já fo
ram iniciadas as obras do
Edifício Iaraguá Tower, que
fica na rua Marina Fruc

tuozo, na esquina com a

avenida Marechal Deodoro
da Fonseca.
A empresa já adquiriu

mais três novas áreas na

cidade para a instalação
de empreendimentos re

sidenciais. O empresário
Rogério Cizeski, fundador
e presidente da Criciúma

Construções, explicou por
que Iaraguá do Sul é um

mercado em ampla expan
são. I� economia local é
muito forte e há uma gran
de procura por parte de in
vestidores por apartamen
tos neste perfil, de dois e

três quartos", avalia.
A qualidade nos empre

endimentos e a tradição da

empresa fizeram com que
a primeira obra, o Edifício

Munique, fosse totalmen
te vendido pouco tempo
depois do lançamento. Já
o segundo, o Iaraguá To

wer, as obras se iniciarão
a partir de maio deste ano.

Para Projeta Imóveis, a for
ma de negociação, além da

qualidade comprovada nos
empreendimentos da Cri
ciúma Construções, foram
os principais motivos do
sucesso da "instalação" da
empresa na cidade. I� for
ma de atuação mudou, an
tes as condições de paga
mento não ultrapassavam
48 meses e também não

havia aceitação de perrnu-

tas, como imóveis, veículos
ou outros bens", acredita.
Quem confirma a in

formação da corretora é o

empresário Elias Paoletto,
que comprou dez apar
tamentos da construtora.

"Ninguém nunca tinha
vindo com uma proposta
dessas em Iaraguá do Sul",
explica. O empresário con

ta que, antes, era necessá
rio ter "uns R$ 200 mil" em
mãos para fazer um inves
timento em imóvel. "Agora,
quem tem R$ 10 mil, R$
20 mil para entrada pode
comprar um apartamen
to", completa.

O resultado também foi

percebido nas imobiliárias.
I� nossa imobiliária é um

exemplo da expansão mo

tivada pela Criciúma Cons
truções", acredita Karina

Wille, da Espedito Imóveis.
Ela conta que a empresa
completará três anos de

atuação no mercado imo
biliário e já está entre as

cirico maiores de Jaraguá
do Sul.

,.
CRIC1ÚMA
cO\:SrRl,,<;_ÓFS

" A economia local é muito forte e há uma grande procura por parte de
investidores por apartamentos neste perfil, de dois e três quartos. , ,ROGÉRIO CIZESKI

VASEL RESIDENCIAL. -',

Rua 129 - Frederico Curt Alberto Vasel - Centro -.J
Jaraguá do Sul/SC f>

!

.,."
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MERCADO DA CONSTRUCÃO
. �

CIVil A UECE NEGÓCIOS
Nos últimos 12 meses, Criciúma Construções entregou nove edifícios

FOTOS CRIPPA JUNIOR

uma das mais importantes
do país. Tem como visão ser

a maior empresa. regional em
vendas e a lnelhQJí' em opção
de negóciOs' fi �ncias;! ,

multifamiliares, residenoiais
- horizontais, condomínios
residenciais e industriais.
Em 15 anos de existência, a
Críciüma Cons
mais Qe!e
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linha de Fundo

Julimar Pivatto

Natação
Sem Bárbara Hermann, Hele

na Gschwendtner (que foi para a

Unisul) eHenrique Fructuozo (que
nadou como convidado), aequípe
Urbano/FME terminou apenas
em quinto lugar no Estadual Ab
soluto de Natação (caiu duas po
sições em relação a 2009). Marina
Fructuozo, com uma prata e dois
bronzes, e Otávio deAzevedo, com
uma prata, foram os destaques do
time jaraguaense.

Paratleta Maria Helena Eg
gert. A guararnirense fechou o

ciclo de travessias vencendo os

1,5milmetros da última etapa do
Circuito Mercosul de Travessias.

Que venham agora as competi
ções na piscina, onde ela prome
te fazer bonito.

Washington. O atacante do São
Paulo reclamou publicamente do
técnico Ricardo Gomes, depois da
derrota para o Santos, no último

domingo. Para aprender que roupa
suja se lava em casa, a diretoria o

multou em 20% do salário.

CURIOSIDADES DA COPA
A fatídica Copa de 1950, no Brasil,
foi a única edição que não teve
uma final oficial. As quatro equipes
que passaram da primeira fase
(Uruguai, Brasil, Suécia e Espanha)
disputaram um quadrangular final,
onde os urugualos somaram mais
pontos (cinco contra quatro dos
brasileiros) .

Quase pronto
Atenção

Dunga, tem lateral-es

querdo pedindo vaga na Copa
do Mundo da África do Sul. O ja
raguaense Filipe Luís já voltou a

treinar normalmente no La Corufia, parti
cipando inclusive do primeiro coletivo. Ele

espera estar em pelo menos dois dos cinco
jogos que o time tem até o fim da tempora
da. A recuperação surpreendeu os médicos
do clube, que deram de quatro a seis meses
de prazo para o jogador retornar aos gra
mados - a contusão foi em 23 de janeiro, ou
seja, ele voltou pouco antes de completar
três meses. Será que terá tempo de colocar
uma pulga atrás da orelha do técnico da

Seleção Brasileira?

Amistoso beneficente
o melhor do mundo no futsal participa de mais um amistoso

beneficente. No dia 29 de abril, os Amigos de Falcão enfrentarão
os Amigos do Zico no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A
arrecadação com a venda de ingressos será revertida para as VÍ
timas do terremoto no Haiti. Entre as estrelas confirmadas estão

Romário, Júnior, Edmundo, Marcelinho Carioca, Cláudio Adão,
Júnior Baiano, Djalminha, Thiago Coimbra, Marcão, Leandro
Ávila, Sorato, Pedrinho, Jamelli e Felipe Adão. Os torcedores ain
daconcorrerão a prêmios, como bolas e DVDs. Outras informa

ções no www.paixaomundial.esp.br ou no site do Avaí.
PIERO RAGAZZI

DOIS TOQUES
UDA No futsal não é muito

comum dança dos técnicos no
meio do campeonato. Mas o
Foz Futsal já trocouXepa por Ed
Carlos.

S 8-13· No Estadual de futsal
masculino da categoria,
Schroeder levou a melhor sobre
o CEI /Luterprev/FME e lidera o
turno da primeira fase.

# -

.. Véja mais do esporte nos blogs Arquibancada' e Arulà'de Salto'Alto, no site.\vww.ocorreiodopovo.com.br
.
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•

•
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APRESL ......n, lO

apresentou ontem o atacante

Marcos Denner e o zagueiro
Nino, ambos indicados pelo
técnico Argel.

o trio de defensores
brasileiros da Inter (Lúcio,
Maicon e Júlio César) foi
fundamental na vitória de ontem
sobre o Barcelona Bom sinal.

CÉSAR JUNKES

preparar bem e estar atenta aos

detalhes". Outro ponto lembra
do pelo camisa 8 é o novo ânimo

que o jogo pode trazer ao elen
co. "A gente sabe que vencer um
clássico fora de casa dá moral

para time, então estamos com a

expectativa lá em cima para um

grande confronto", revelou.

IIÉ um jogo normal. Claro
que é um dos clássicos
do futsal, mas ainda não
é um jogo decisivo".
LENlsIO, PIVÔ DA MALWEE

Lenísio confirma a infor
mação de Leco, mas disse que
encara a partida como todas as

outras. "Acho que é um jogo nor
mal. Claro que é um dos clás
sicos do futsal, ainda não é um

jogo decisivo, mas é um confron
to que todo os jogadores gostam
de jogar", opinou.

A Malwee viaja amanhã para
Carlos Barbosa, onde faz o quin
to jogo da Liga Futsal e tenta se

manter na ponta da tabela de

classificação.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Leco acredita que uma vitória no clássico dará um novo ânimo para equipe

LIGA F S l

Lenísio e Leco
liberados para
jogar o clássico
Equipe treina forte para um dos

jogos mais importantes da fase
JARAGUÁ DO SUL

Lenísio e Leco até
poderiam ter voltado a

jogar pela Malwee/Cimed
no jogo de segunda
feira, mas não estavam
totalmente recuperados.

A
comissão técnica da

equipe preferiu poupá
los por um motivo es

pecial. A Malwee quer
estar 100% para o reencontro

com o algoz da Liga Futsal 2010,
o Carlos Barbosa, no sábado, 24,
às 9h30, no Rio Grande do Sul.

Leco disse que a opção por se
preparar melhor foi tomada em

conjunto e como ele e Lenísio
não tinham treinado, poderiam
mais atrapalhar do �que ajudar.
"Na verdade já estávamos bem
clinicamente para o jogo de se

gunda-feira, mas como não tinha
trabalhado ainda resolvemos fi
car de fora. A qualidade do plan
tel nos permite isso", comentou.

O jogador disse que opção
foi certeira uma vez que o con

fronto contra o Carlos Barbosa é

"especial e a Malwee tem que se
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E MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATtVE TECHNOLOGIE
CITROEn

1- Preços à vista, não induem frete, seguro e opdonais,sem troo, válido para Gtroen O 1.4GLX 10111, Citroên (4 Hatch 2.0�LX F1ex 1_0/10,Gtroen (4 Palias 2.0GLX meGinico 10/10e (4 Palias 2.0GlX�lItOITIátic? 10/10. 2 -COC real� pelo Banco PSA - entrada de 55% e saldo em 36Xcom taxa OA9%.
TCR$ 828,00. CoofiraaCET daoperaçáo em uma de nossas lojas. 3 - Gtroen O e(4 Hatd12anos de garantia sendo 1 pela Gtroen do Brasil e 1 pela le Monde. Gtroen (4 Palias 3 anos de garantia pela Otroen do Brasil, cooforme cootrato assinado entre diente e concessionária.lmagensmetameote ilustrativas.
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Na área

Henrique
Porto

ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

E a pista?
1fIIIIJ"'�i que fica chato bater sempre em alguns assuntos, mas é um

......
absurdo o abandono que o Centro Esportivo e o ArthurMuller
oram submetidos. Hoje vou me ater ao caso da pista - que era

....'Para ter sido, mas não foi - de atletismo. Apesar do abandono, o
local é bastante procurado nos finais de tarde, principalmente para ca
minhadas. No último domingo havia cerca de 100 pessoas se exercitan
do no local, hoje sem amínima infraestrutura. É errado pensar na pista
como umaherançamaldita, já que o benefício delapara a comunidade
émuito maior do que imaginam. Como exemplo, cito um cidadão co

mum, que me confidenciou que tinha problemas no joelho e encon

trou na pista o local ideal para se exercitar sem dor. E existem outros

casos de como o local pode serútil à comunidade. Só não vê quem não

quer. Inteligente é aquele que transforma problemas em soluções.

Belo exemplo
O Clube Kentuckypromoveu no domingo, dia 18, o 5° Encontro da

Canoagem. Cerca de 90 praticantes da modalidade aproveitaram o cli
ma agradável para percorrer dez quilômetros no rio Itapocu, em botes,
caiaques e canoas. A saída foi na ponte de Nereu Ramos e a chegada
na sede do Clube, próxima à ponte do Kohlbach. O evento teve como,

objetivo divulgar a canoagem na região e lembrar para a população a

importância do rio, tão castigado pelo crescimento da cidade. No en
contro foram arrecadados 176 quilos de alimentos, que serão entregues
para urna entidade beneficente. Um exemplo a ser seguido.

Go Breakers!
No sábado almocei no saboroso

risoto promovido pelo Jaraguá Bre
akers eme surpreendi com o que vi.
A organização foi impecável, com
cada atleta exercendo uma função
específica. Não faltava comida
no bufê, não ficava prato sujo na

mesa, muito menos copos vazios.

Sempre tinha alguém pronto para
atender, com um sorriso no rosto.

Se mostrarem esta organização
e comprometimento dentro de

campo, certamente farão urna óti
ma campanha no Catarinense. Fo
ram vendidos mais de 400 risotos,
o que vai dar um fôlego legal para
a equipe na temporada.

Indefinições
Há 25 dias do início da

Copa Santa Catarina, a par
ticipação do Juventus é uma

incógnita, bem como a elei

ção da nova Diretoria. Josélio
Kresch, do XV de Outubro de

Indaial, paquerou com o tri

color, mas parece que vai co
locar seu time para disputar a
Copinha por Ibirama. A curto

prazo é uma solução interes
sante, já que o XV se prepara
melhor para a Segundona e o

Atlético ganha - sem custo -

um time competitivo.

Álbum da Copa
Nilvo Lutz e Eliane Bachmann já podem ir preparando os dedos.

Eles ganharam um álbum ilustrado da Copa do Mundo e cinquenta
figurinhas para iniciarem suas coleções. Basta passar no Bazar e Pa

pelaria Marechal (Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 838) e re
tirar o material com o Serenatto. E não se esqueçam demim na hora
de trocar as repetidas.

Zico visitou ontem a Gávea e conversou com Adriano; Galinho e confia no elenco para o jogo de hoje

EM CASA

Vitória servirá
para esquecer o
fím de semana
São Paulo e Flamengo perderam no

'Estadual e focam só na Libertadores
DA REDAÇÃO

Dois times brasileiros
entram em campo hoje
pela última rodada
da primeira da Taça
libertadores da América.

eles vivem situações
distintas. O São Paulo
está bem próximo da

próxima fase e sóum de
sastre o tiraria das oitavas-de-final.

Já o Flamengo pode se complicar
se não vencer o fraco time do Cara

cas, no Maracanã. As duas partidas
acontecem às 21h50.

Ambos vêm de derrota e elimi

nação no Campeonato Estadual.
O Tricolor perdeu por 3xO para o

Santos na semifinal do Paulista. Em

segundo lugar na chave com dez

pontos, o time enfrenta justamente
o primeiro colocado, Once Caldas,
que tem urn ponto a mais. Mesmo

perdendo, o São Paulo se classifi
caria como um dos seis melhores

segundos colocados e pode pegar
Chivas ou San Luis, ambos do Mé-

xico, na próxima fase.
No Flamengo, a crise parece

ter aumentado depois da derrota

para o Botafogo na final da Taça
Rio. O emprego do técnico An
drade está em risco se o time não

passar para as oitavas-de- final
da Libertadores. Para alcançar o
feito, o Rubro-Negro precisa ven
cer o lanterna Caracas por pelo
menos dois gols de diferença e en

tão pegaria a última vaga entre os

segundos colocados.

Em segundo lugar na
chave, com dez pontos,
o São Paulo enfrenta o

líder Once Caldas, que tem
apenas um ponto a mais.

Ontem o ídolo Zico apareceu no
treino para dar força ao grupo. Ele
defendeu o técnico Andrade e acre

dita que uma vitória pode significar
a arrancada rumo a urn possível tí
tulo da libertadores. Mas a torcida
não deve comparecer em grande
número. Até o encerramento dessa

edição, cerca de 10 mil ingressos ti
nham sido vendidos.

JOGOS PELO MUNDO
• UGA DOS CAMPEÕES
• SEMIFINAL - JOGOS DE IDA

ONTEM

Inter de Milão 3xl Barcelona

HOJE

15h45 - Bayern Munique x Lyon

• COPA DO BRASIL
• OITAVAS-DE-FINAL - JOGOS DE VOLTA

HOJE

16h - Vasco x Corinthians-PR (lxO)
19h30 - Guarani x Santos (lx8)
21h50 - Goiás x Vitória (Ox4)
21h50 - Atlético-PR x Palmeiras (Oxl)
21h50 - Avaí x Grêmio (lx3)
21h50 - Sport x Atlético-MG (Oxl)
AMANHÃ
21h - Atlétiro{)O x Santa Cruz (2xl)
21h - Fluminense x Portuguesa (lxO)

• UBERTADORES

• ONTEM

Estudiantes x Alianza Urna*

Bolívar x Juan Aurich*

HOJE

19h30 - Nacional-URU x Morelia

19h30 - Banfield x Deportivo Cuenca
21h50 - São Paulo x Once caldas

21h50 - Nacional-PAR x Monterrey
21h50 - Flamengo x Caracas

21h50 - Univ. do Chile x Univ. católica

AMANHÃ

19h30 - Internacional x Deportivo Quito
19h30 - Cerro x Emelec

21h50 - Corinthians x Independiente-COl
21h50 - Cerro Portefio x Racing-URU
ClASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 13, Racing-URU 7,
Independiente-COL 6 e Cerro Portefio 1.

GRUPO 2: Once caldas 11, São Paulo 10,

Monterrey 6 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Alianza Uma 12,
Estudiantes 10, Juan Aurich 6 e Bolívar 1.

GRUPO 4: Ubertad 12, Universitário-PER

10, Lanús 8 e Blooming 1.

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

GRUPO 6: Nacional-URU 9, Banfield 8,
Morelia 5 e Deportivo Cuenca 4.
GRUPO 7: Vélez Sarsfield 13, Cruzeiro 11,
Colo Colo 8 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad Chile 11,

Flamengo 7, Univ. Católica 6 e Caracas 2.

* Jogos não encerrados até o

fechamento desta edição.
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IMPREVISTO

eurismamatamstrutnr
piloto de parapente estava naUTI desde domingo. Ele tevemorte cerebral
JARAGUÁ DO SUL

Roberto Hruschka, 25 anos, passou
mal durante um voo no domingo.
Mesmo assim ele conseguiu
aterr,ssar e deixar uma mulher que
o acompanhava em segurança.

Depois
de chegar no chão, Beta - como

era conhecido pelos amigos - des
maiou e foi levado para aUTI (Unida
de de Terapia Intensiva) do Hospital

São José, onde desde então permanecia em

coma. A morte cerebral em consequência de
um aneurisma foi confirmada pelos médicos
na tarde de ontem. A família optou por doar
os órgãos do instrutor de parapente.

IIEle eramuito dedicado ao esporte e sem

pre responsável com o que fazia", define o

amigo e professor, Valdir Stelzer, o Zulu. Stel
zer conta que falou com Roberto pela última
vez na quinta-feira passada. Valdir conta que
foi até a oficina de parapente do amigo e viu
ele trabalhando normalmente. "Até onde sa

bíamos, ele tinha boa saúde jamais demons
trou qualquer fraqueza", comenta.

Hruschka sempre gostou de esportes radi
cais. Chegou apraticar bicicross, mas foi no voa
livre que se encontrou. "Em três meses ele se

formou instrutor. O Beta tinha o dompara isso",
conta Stelzer. Rapidamente ele se tornou piloto
dacategoriaparapente, fazendo vôos solos com
acrobacias. Depois de três anos de atuação, dei
xou a assessoria de marketing da empresa Sol
Paragliders, onde trabalhava, para abrir a sua

própria escola de voo livre, aVoar Livre. Foi tra
balhando na empresa, que tinha há dois anos

e meio, que Beta se despediu das alturas sua

última decolagem. Hruschka está sendo velado
na Igreja Evangélica Cristo Salvador no bairro
Barra do Rio Cerro. O enterro acontece hoje às
16h, no cemitério do mesmo bairro.

..

Roberto era instrutor de parapente. Ele abriu sua própria escola de vôo livre há cerca de dois anos

o que é aneurisma?
O aneurisma é doença é provocada

pelo enfraquecimento das paredes de
uma artéria. Quando a artéria começa a

dilatar, forma um coágulo, por causa da

passagem do sangue. Quando o coágu-

lo estoura, acontece um AVC (Acidente
Vascular Cerebral), também conhecido
como derrame. Ontem, o neurologista
que atendeu Hruschka não foi encontra
do para comentar o caso.

ANSELMO DIAS E FERNANDO ROSA FORAM PARA A PENITENCIÁRIA DE JOINVILLE
FOTOS DIVULGAÇÃO/PoLfcIA CIVIL?

PULII

GUARAMIRIM
A Justiça condenou Ansel

mo Dias e Fernando Rosa pelo
assassinato do casal Germano
Randig, 42 anos e Rosany de
Araújo Pereira, 39, em fevereiro
do ano passado no bairro Cai-

�
,

xa d' Agua. Dias foi condenado
a 16 anos de prisão e Fernando
Rosa a seis anos por homicídio
qUalificado.

O júri popular aconteceu
ontem no Fórum de Guarami
fim e duroumais de nove horas.
� ,sentença foi anunciada pela
JUIZa Anna Finke Suszek. A acu-

sação foi sustentada pela pro
motora Maria Cristina Pereira

Cavalcanti Ribeiro. A defesa de

Anselmo Dias foi feita pelo ad

vogado Lodemar Resner e a de

Fernando Rosa pelo advogado
Diego Augusto Bayer.

Germano e Rosany foram

mortos dentro de casa com ti

ros na cabeça. Segundo a Po

lícia Civil, Dias e Rosa eram

traficantes e mataram o casal

por causa de dívidas com dro

gas. Rosa seria o mandante do

assassinato e Dias confessou

ter disparados os tiros. Após o

crime, Dias vendeu o revólver
calibre 38 para outra pessoa,
mas a Polícia Civil descobriu o

comprador da arma durante as

investigações.
Após o fim do julgamento, os

réus foram levados para a Peni
tenciária Industrial de Joinville,
onde vão cumprir a pena. Os
dois estavam detidos no Presídio

Regional desde março do ano

passado. No dia 21 demarço des
te ano eles fugiram do complexo

, junto com outros 21 detentos,
mas foram recapturados na mes
ma semana.

Dupla condenada por assassinar casal

;

Dias foi condenado a 16 anos

Sentença para Rosa foi de seis anos

Segurança 23

PIERO RAGAZZI

Tiago pode ser condenado
a até 30 anos de prisão por
homicídio qualificado

Assassino
deve ser
transferido
JARAGUÁ DO SUL

A direção do Presídio

Regional está tentando
transferir o detento Tiago
Camargo, 25 anos, para
outra unidade prisional do
Estado. Camargo está pre
so desde a terça-feira pas
sada, depois de assassinar
a enteada Sarah Strelo Fia
lho, 16, na semana passa
da. No domingo à tarde ele
foi agredido pelos colegas
de cela com socos e chu

tes, além de ter sido quei
mado com água quente .

De acordo com o che
fe de segurança do com

plexo, Sidnei Andreatta, a

remoção foi solicitada ao

Deap (Departamento de

Administração Prisional)
ainda na semana passada.
Segundo Andreatta, a re

quisição foi feita porque o

presídio não tem uma cela
isolada paramantê-lo pro
tegido das ameaças dos
demais presidiários, que
estão revoltados com o cri
me que ele cometeu.

"� uma medida para
a própria segurança
dele. Nós não temos

condições de
mantê-Io a salvo".

SIDNEI ANDREATTA, CHEFE DE
SEGURANÇA DO PRESIDIO

UÉ uma medida para
a própria segurança dele.
Nós não temos condições
de mantê-lo a salvo", afirma
Andreatta Na segunda-fei
ra, após as agressões, Tia
go foi transferido da "ala
do seguro" para uma cela
onde estão os acusados de
crimes sexuais.
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P 80 GE O A

Abraçando a cidade
Artista, professora e com coragem de mudar, assim é Cristina Pretti

FOTOS PIERO RAGAZZI

-.J� �
�:
�

Apesar de morar em
Jaraguã do Sul há apenas
dez anos, ela já se tornou
uma das personagens do
Vale do Itapocu. Onde há
arte na cidade, a artista
plástica está envolvida.

Cristina
Prettimorou amaior

parte de sua vida no Rio de
Janeiro, trabalhando como

produtora de eventos, ape
sar da formação em Desenho e

Artes Plásticas. Na capital carioca,
ela e o marido tinham um sítio,
onde recebiam os amigos. Foi lá
que a história de Cristina come

çou a mudar. "Um amigo nosso

daqui de Iaraguã emprestou um

apartamento em Penha, para pas
sarmos as férias. Aí a gente apro
veitou para conhecer a região e

nos apaixonamos completamente
por Jaraguá", conta.

Apesar da paixão, a família
dela demorou quase 20 anos para
se mudar para cá. "Um dia meu

marido chegou em casa e disse:
'vamos embora?'. Eu concordei,
mas estava levando na brinca
deira. No outro dia ele me apare
ceu com as passagens. O negócio
era sério mesmo", relembra.

No dia 27 de julho de 2000,
Cristina se mudou definitiva
mente. No início, a intenção era

continuar atuando como produ
tora de eventos, o que não deu
muito certo. "Foi aí que pensei
em fazer aquilo que eu sabia, que
eramexer com arte. Fiz concurso
e passei para professora do Esta
do. Depois disso, não pareimais".

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

/IA gente aproveitou para conhecer a região e nos

apaixonamos completamente por Jaraguá".
CRlsnNAPRml, ARTISTA PLÁSTICA

Novo Saveiro

VHT/Total FLEX

,.
•

Cristina é presidente da Ajap,
onde também dá aulas de quadrinhos

• Banco do motorista
e cintos de segurança
cl regulagem de altura
•Tampa Traseira com sistema
de amortecimento e chàve.

Mostra de Humor
é o próximo passo
Depois que começou como pro

fessora, Cristina foi se envolvendo
cada vez mais em eventos artísti
cos da cidade. Lecionou aulas na

Scar (Sociedade de Cultura Artís

tica), promoveu inúmeras exposi
ções e, atualmente, é a presidente
da Ajap (Associação Jaraguaense
dos Artistas Plásticos).

Além da presidência, Cristina
também é professora de quadrinhos
no espaço daAjap, que fica em uma

sala no Terminal Rodoviário. "Já for
mei vários profissionais aqui, que
inclusive, trabalham com desenho
em empresas da região", fala orgu
lhosa. No local também são realiza
das exposições de artistas da região.

O próximo evento em que Cris
tina está envolvida é a 1 a Mostra de
Humor de Jaraguá do Sul, do qual
ela é a idealizadora. O tema é "Copa
do Mundo" e envolve as catego
rias charge, caricatura, história em

quadrinhos e cartum. A abertura da
Mostra está prevista para o dia 28
de abril, no Museu Emílio da Silva.

"Aqui em Iaraguá as pessoas recla
mam que nunca tem nada, quero
mudar essa visão. O evento vem pra
preencher essa lacuna, acho que vai
sermuito legal e todomundo vai po
der dar boas risadas".

Novo GOL 1.0 4P
VHT/Total FlEX

• Paro·choques
na cor do veículo
• Banco do motorista
e cintos de securonça
com regulagem de altura
• Porto-malas revestido
de carpete

Novo fox

VHT/Totol F1EX

•Direção hidráulica
•Novo design
• Novo Painel
•Novo Acabamento
com texturas e tecidos
nas portas
·oro 15"
• Farol máscara negro
• Limpador, lavador
e desembaçador
do vidro traseiro

Promoções válidos até 22/04/2010 ou enquanlo durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen poro veículos básicos com pintura sólido e frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4
portos, ano modelo lO/lO, coo. 5UllC4, com preço promocionol à visto o portir de R$27.290,00 ou finonciodo com entrado de R$13.645,OO (50%) + 24 prestações mensois de .

R$69l ,45. Taxo de juros: 0,99% o.m. e 12,55% 0.0. Totol do operaçõo: R$30.289,82. CET poro esto operação: 21,36% 0.0. Estoque: 05 unidodes. Voyoge preço promocionol, consulte
vendedor.Novo Fox preço promocional, consulte vendedor. Novo Saveiro 1.6 Totol Flex, 2 portos, ono modelo 10/10, coo. 5U91E4, com preço promocionol à visto O partir de
R$30.990,OO. Pocote Trend grótis vólido poro compro do Novo Soveiro 1.6 Totol flex, coo. 5U91 E4. Estoque: 2 unidodes. IOF, codastros e despesos de grovoine inclusos no operoção e

no CET. Despesas de regislro eletrãnico do operação nõo inclusos no cálculo do prestação e do CET Imagens meromente referenciais, nõo condizentes necessoriamente com os modelos ofer
tados. Alguns itens mostrodos ou mencionodos sôo opcionois ou referem-se o versões específicos.

www.au1oel..com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VIOUCSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000
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