
Scar abre turmas de teatro para crianças
de oito a 12 anos de idade.

Fecarroz

começa
hoje com

expectativa
de atrair 50
mil visitantes
em seis dias.
Luan Santana
é uma das

atrações.

Após dois empates, Malwee busca a vitória
contra a Cortiana para seguir na ponta da tabela.

Chuvavol a causar
. ,

pre)UIZOS na re
Defesa Civil de Iaraguá calcula que 32mil pessoas tenham sido afetadas pelo

temporal de ontem. Destas, 16 pessoas estão desabrigadas, 14 desalojadas e 124

casas foram danificadas. Prefeituramontou alojamento provisório naArena.

Esco as ficam sem

aula no Vale.
Abastecimento de água e
energia comprometido.

Tempo instáve persíste
esta semana.

-

_.,. ---

- -_ . - -

Motoristas tiveram que se arriscar para passar pela rua Bernardo Dorbusch, no Baependi. Vários pontos ficaram intransitáveis.
•
•• • : .•

CRE HES

Compra de
vagas pode
ser solução
Proposta é da Câmara de
Vereadores, mas secretário
de Educação, Silvio Celeste,
não tem certeza se a medida
solucionaria o problema da
falta de vagas nos centros
infantis. Página 10

DEPOI
ISE

Mercado demóveis
volta a ficar aquecido.

Página 19

LOU IVAL
KA

Acusados vão
ser ouvidos no
início de maio
Desta vez, prefeita Cedlla
Konell terá de prestar
depoimento à Comissão
Processante, que será aberto
à comunidade. A intimação
será enviada hoje a ela e aos

demais envolvidos. Página 4

(47) 3373-98
www.fameg.edu.br
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2 História

1978
Golpe de Estado
no Afeganistão

No dia 27 de abril de 1978, o presi
dente doAfeganistão,MohammedDaud
Kham, é assassinado. Estava acontecen
do no país um golpe de Estado que leva
ria ao poder o general Mohamed Taraki,
do PDPA (Partido Democrático do Povo
do Afeganistão). O golpe foi resultado
do descontentamento do povo e dos
setores progressistas da sociedade, que
em 1973 haviam apoiado a tomada do
poder por Mohamed Daud, que instau
ra um regime republicano.

A revolta daria força ao PDPA, cujo
modelo político era baseado em inspira
ções comunistas e se apoiava na reforma
agrária, na libertação da mulher e na alfa
betização emmassa da população. Com o

passar dos anos, Daud acabaria cedendo
as pressões dos conservadores, e em 1978

tenta suprimir as atividades do PDPA, em
uma época de crise econômica e social.

No mesmo ano, duas lideranças es

querdistas são assassinadas e manifesta
ções de protesto passam a ser reprimidas,
com a prisão de vários representantes dos
setores progressistas. O acontecimento
resulta na revolta de um setor das forças
armadas, e Deud e boa parte de seu gabi
nete acabam sendo assassinados.

O PDPA assume o poder e proclama o

Afeganistão uma "república democrática",
sob o comando deMohamedTaraki. Logo
que sobe ao poder, o general Taraki co
loca os princípios do partido em prática,
provocando reações violentas dos setores
conservadores. Em setembro de 1979, Ta
raki é assassinado e substituído por Hafi
zullah Amin, que logo daria o lugar a Ba
brak Karmal, apoiado pela URSS.
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Clones trigêmeos
No dia 27 de abril de 1997, a empre

sa canadense "Nexia Biotechnologies"
anuncia ter conseguido o nascimen
to de três cabras idênticas mediante

clonagem. A técnica da empresa era a

mesma utilizada com a ovelha Dolly,
em fevereiro de 1997. Atualmente, os

esforços se concentram na clonagem
de macacos.

A mente brilhante
de Truman Capote

Talvez tenha sido pelo costume de andar
pra lá e pra cá com um dicionário e um blo
co de notas aos cinco anos de idade, ou as três
horas de escrita diária que começou a praticar
aos onze anos - o fato é que Truman Capote se

tornaria o pioneiro do jornalismo literário e sua

figura seria sinônimo de umamente brilhante.
Nascido na Nova Orleans de 1924, Truman

Streckfus Persons era filho de um comerciante
vigarista e da jovem Lillie Mae Faulk. Depois
do divórcio dos pais, quando tinha quatro
anos, o menino passou a viver com os paren
tesmaternos noAlabama, onde se intensifica
ria sua tendência à solidão. Antes mesmo de
entrar na primeira série, Truman aprenderia
sozinho a ler e escrever. Em 1993, ele seria
adotado pelo novo padrasto, adotando o so

brenome Capote.
Seu primeiro conto publicado, "Miriam",

lhe renderia o O. HenryAward em 1946, dan
do início a uma vida literária que seria mar

cada pelas obras "Breaksfast at Tiffany s", "In
Cold Blood" e "The Innocents". Truman Capote, o norte-americano que seria o pioneiro do jornalismo literário

PELO MUNDO

o novo presidente
Em Caracas, no dia 27 de abril de

1870, o generalAntonio Guzmán Blan
co toma o poder após dar um golpe
de Estado contra José Tadeo Monagas,
proclamando-se assim o Presidente da

República. O governo de Blanco ficaria
marcado pelo autoritarismo, focado em

uma política de obras públicas, educa
ção e contra a influência da Igreja.

f:l

Constituição de 1853
Neste mesmo dia, em 1956, o go

verno da Argentina anula a Constitui
ção de 1949 e reimplanta a de 1853,
por um decreto do presidente Pedro E.
Aramburu - gerando uma crise na Corte
Suprema. Aramburu subiu ao poder em
1955, logo depois do início daRevolução
Libertadora Argentina, que transforma
va o país em uma ditadura.

c

HERANÇA
Constituição
A colonização alemã é muito
forte em Iaraguã do Sul ainda

hoje. No dia 16 de agosto
de 1930, isso ficava claro no

jornal"Q Correio do Povo",
que publicava uma matéria
especial comemorando o

aniversário da promulgação da

Constituição da Alemanha.

SOCIEDADE 25 DE JULHO

Serviços postais
o Brasil destaca-se na história dos serviços postais por ter sido o segundo país
do mundo a emitir selos. O primeiro foi a Inglaterra, em 1840, com um selo que
trazia a efígie da RainhaVitória. O selo brasileiro começou a circular dois anos
depois, por determinação do imperador Pedro II, com o nome de olho-de-boi.

ARQUIVO DA SOCIEDADE

As atividades da Sociedade Recreativa e Desportiva 25 de Julho começaram em 1955,
nas dependências do Garibaldi Futebol Clube. Um ano depois, os sócios alugaram
o salão 1 Ieier e passam a promover bailes e Festas de Rei. A fundação, no entanto,
aconteceria apena no dia 25 de julho de 1967. A intenção era praticar todo e qualquer
esporte "legal" que fosse de interesse dos sócios. Os estatutos seriam modificados
no dia 29 de ago to de 1995. com a criação de sócios beneméritos, proprietários,
dependente e contribuintes. A nova sede seria inaugurada em 1968 - a construção
havia sido financiada pela venda de 32 títulos patrimoniais. Além de competiçõe de
tiro e festas de Rei, as Festas de Rainha acontecem desde 1970.
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QUARTA-FEIRA
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

doSul
Jorge Brognoli, DurvalMarcatto, Edward deSá,
economista presidente daAdjs financista

o gigante adormecido

Omito
do reinado absoluto do mercado através tadas de patifes e indolentes.

da globalização irreversível trouxe com ela A solução do problema era realizada através de
a chave de sua própria destruição. Uma das "experiências exemplares" de desenvolvimento. De
maiores forças potenciais que definiram a des- que maneira? Nada melhor do que a entrada de in

coberta de que uma outra realidade é possível, além vestimentos estrangeiros, monitoramento do Banco
da eterna divisão internacional do trabalho, levou o Mundial e cópias quase perfeitas das técnicas ociden
mundo a novas formas de pensamento econômico. O tais de gestão. Nessa configuração econômica, alguns
"gigante adormecido", conhecido como o mundo em países confiáveis foram contemplados, e outros, ao
desenvolvimento, está acordando do longo torpor não desfrutar de "boas qualificações" passaram a ser

a que foi submetido. Aqueles que por tanto tempo criminalizados por sua limá conduta", enquanto suas

aceitaram o papel da privação, da inferioridade, da populações continuaram sofrendo as sequelas do
subserviência, estão dizendo basta. Depois de terem subdesenvolvimento. Tudo isso serviu para justificar
aceitado a miséria e a fome como im- " a reprodução de uma velha ilusão do
posições do destino, os países em de- século XIX, que expressava o progres-
senvolvimento estão enxergando cada Existe uma insistência so indefinido e eterno do liberalismo
vez mais que as características deste cada vez maior na econômico. O que quer que aconteça,
sistema global são inaceitáveis, e mais adoção não só de uma além das tragédias e fracassos diários,
ainda, que pode e deve ser mudado. nova ordem econômica diziam-nos os ideólogos neoliberais, o
Quais são os entraves ideológicos para internacional, mas mundo se encaminha para o capitalis-
operar talmudança? também a utilização de mo integral, próspero, cheio de opor-

A história do mundo subdesenvol- caminhos alternativos tunidades para todos. Se os intelectuais
vido constituiu um conjunto de experi- de desenvolvimento ideologicamente independentes, cida-
ências homogêneas, tentativas fracassa-

,,
dãos desse "gigante adormecido", ten-

das de desenvolvimento, dependências tam demonstrar que a realidade parece
antigas e recentes, onde as desigualda- desmentir tal crença, lá estão os gurus
des sociais se manifestavam em círculos modernos de para explicar-lhes que suas leituras são falsas, dema
alto consumo e amplos setores submersos na exclusão siado apegadas às misérias cotidianas, e que ofuscam
social. Os sonhos progressistas das décadas de 60 e a visão de um futuro brilhante.
70, que se apresentavam como a esperança de um Na superação desse "pacote ideológico" neoli
mundo mais justo, foi substituída por uma visão de beral, os líderes políticos e culturais dos países em

origem monetarista, no qual, tais sonhos, apareciam desenvolvimento compreendem que para eles o me
como um pesadelo, um universo horroroso e sem sa - lhor, em termos de realizações sociais, não consiste
ída, transbordando em corrupção e miséria. necessariamente em abandonar sua próprias raízes

A imagem de um Terceiro Mundo revolucioná- culturais, em favor de uma cultura estrangeira pro
rio, exportador de saúde moral e humanismo foram cedente das sociedades desenvolvidas do ocidente.
transformados num subúrbio desordenado e caótico, Existe entre eles, como é o caso do Brasil e seus par
reprodutor de uma incapacidade crônica. A impren - ceiros, uma insistência cada vezmaior na adoção não
sa conservadora e seus seguidores costumavam abu- só de uma nova ordem econômica internacional, mas
sar desse tipo de imagem, apresentando sequências também a utilização de caminhos alternativos de de
de sociedades vistas como ineficazes, indolentes e ir- senvolvimento. Tal iniciativa passa por um conjunto
racionais. Divulgando notícias confusas sobre hordas de necessidades humanas universais, que implica o

de talibanes e guerreiros do Congo espalhando o caos tema da inclusão social como direito fundamental,
e o terror, populações famintas, catástrofes ecológi- tão profunda em suas implicações quanto o foi o con
cas, governantes corruptos, massas ignorantes infes- ceito de democracia, dois séculos atrás.

SERViÇO

EXPOSIÇ-O
Olga Aquino expõe
pinturas na Unerj

o espaço cultural da Biblioteca Padre
Elemar Scheid, na Unerj, recebe até dia
10 de maio a exposição "Paris", que reúne
pinturas da artista plástica OlgaAquino. A
mostra pode ser conferida gratuitamente
de segunda a sexta-feira das 8 às 22 horas
e aos sábados das 8 às l3h. Olga Aquino
nasceu em Assunção, Paraguai, mas mora
em Balneário Camboriú, onde se dedica·
a pinturas e desenhos, com paisagens e

retratos. Informações pelo telefone (47)
3275-8225.

E PREENDED RIS O

Apevi nos Bairros
promove palestra

o programaApevi nos Bairros promove
hoje, as 19h30, a palestra Empreendedo
rismo: Mercado, na Arsepum (Associação
Recreativa dos Servidores Públicos Muni

cipais de Jaraguá do Sul). O evento objetiva
mostrar aos empresários dos bairros Três
Rios do Norte, Amizade e Czerniewicz os

benefícios do associativismo empresarial,
despertando o espírito empreendedor. O
evento é gratuito e tem como palestrante o

professor-universitário e técnico do Sebrae,
Marco AntonioMurara

Opinião 3
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Alagamento
na rua Max Eugênio Roberto

Ziemann ontem pela manhã após forte
chuva. O dic é da leitora Franciele Jung.

OleitorThiago Henrique Ropelato registrou o
nível alto do rio Itapocu na ponte de Nereu
Ramos, também ontem pela manhã.

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

• telefone (* não serão publicados).

ARTE

Esculturas a
partir de hoje

O Atelier de Cerâmica 507 promove ha

ppy hour de abertura da Exposição Barro,
Forma e Cor hoje a partir das 18 horas na
Belíssima Móveis e Decorações. A mos

tra reúne cerca de 40 peças criadas por 16
alunos que participaram de um projeto
coordenado pelo escultorRogério José Hre
czuck, O Projeto Barro, Forma e Cor foi via
bilizado pela Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul e pelo Conselho Municipal de Cultu
ra. A exposição fica aberta para visitação do
público até o dia 15 de maio.

Ú G

Orquestra Filarmônica
abre temporada 2010
A Orquestra Filarmônica do municí

pio inicia dia 2 de maio a temporada 2010
de concertos. Integrando o roteiro do pro
jeto "Caminhos da Música", patrocinado
pela empresa Weg através da Lei Roua
net, a apresentação acontece no Centro
Cultural Scar. Os 55 músicos liderados
pelo maestro Daniel Bortholossi sobem
ao palco do Grande Teatro às 19 horas. O
concerto tem entrada franca, mas os in

gressos devem ser retirados antecipada
mente na secretaria do teatro.
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PIERO RAGAZZI

Acusados serão
ouvidos emmaio

"
A CP faz uma

investigação
técnica,

analisando
os fatos e

documentos,
sem

politicagem.
LORIVAL DEMATHI:
(PMDB), VEREADOR

"

Prefeita será obrigada a depor na Câmara
JARAGUÁ DO SUL

Além de CecHia Konell
(DEM), o ex-secretário Ivo
Konell e o ex-procurador
Geral Valmir Elói serão
intimados hoje para depor.
na Câmara de Vereadores.

jlJecisão
foi tomada na

eunião de ontem à tar

de da CP (Comissão Pro

essante) que investiga a

denúncia do ex-secretário Ronaldo
Raulino contra os três. As datas dos

depoimentos serão anunciadas nes
ta semana, após a confirmação das

intimações. No entanto, os integran-

tes da comissão adiantam que deve
rá ocorrer no começo demaio.

Segundo o presidente da co

missão, Lorival Demathê (PMDB),
os depoimentos serão necessários

para que os acusados respondam
dúvidas sobre as defesas apresen
tadas. Diferente da CEI da Schüt
zenfest, onde foi apenas convidada
para depor, a prefeita Cecília será

obrigada a comparecer na Câma
ra. "Trata-se de uma convocação.
Ela é uma das acusadas e a sua par
ticipação é necessária", comenta

Demathê. A CP volta a se reunir na

próxima segunda-feira, às lOh30.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Depoimentos abertos ao público
Assim como na CEI da Schüt

zenfest, os depoimentos da Co
missão Processante serão aber
tos ao público, com transmissão
ao vivo pela TV Câmara. O pre
sidente Lorival Demathê explica
que a intenção é dar transparên
cia ao processo de investigação.
"Não há motivo para esconder o

processo da população em-geral
e da imprensa", afirma. Os três

depoimentos deverão ocorrer em
um único dia.

.

Além dos integrantes da comis
são, advogados contratados pelos
depoentes também poderão par
ticipar dos depoimentos, fazendo
pergunta aos acusados. Segundo
Demathê, é um direito da defe
sa garantido por lei, mas que não
deve alterar a condução dos traba
lhos realizados pela comissão.

Comissão presidida por Demathê vai permitir
que os depoimentos sejam abertos ao público

Votação até dia 21 de junho
o presidente da Comissão Processante, Lorival Demathê,

garante que as investigações estão ocorrendo dentro do pra
zo e que o relatório será votado até o dia 21 de junho, prazo
para encerramento dos trabalhos. O vereador ressalta que a

comissão atua com agilidade, sem perder tempo para paixões
partidárias, &IA CP faz uma investigação técnica, analisando os

fatos e documentos, sem politicagem", afirma. A Comissão Pro
cessante foi aberta no dia 23 de março e precisa ser concluí
da dentro de 90 dias. A legislação não permite a prorrogação.

JUSTI O E EGHERBON VISITARAM AREAS ATINGIDAS P LAS CHUVAS

dàta: 13 a 15 de abril
horário; 19h
local: CEJAS - centro Empresariá[
de Jaraguá do sur .

Comissão vai
pedir redução
de testemunhas

A Comissão Processante deve
pedir hoje para as defesas dos
acusados a redução do número
de testemunhas. Os advogados
de Cecília, Konell e Elói entrega
ram uma listà com 26 nomes no

começo do mês, porém a legis
lação só permite a participação
de dez pessoas. IINós não temos
o poder para fazer esta escolha,
então pediremos uma nova re

lação", comenta o presidente da
comissão, Lorival Demathê.

O vereador lembra que a co

missão não é obrigada a ouvir as
testemunhas. Mas, caso optem
pela ouvida, a decisão de quem
será convocado ficará para de

pois dos depoimentos dos acusa
dos. Na lista dos 26 da Prefeitura,
estão os 11 vereadores.

Junto com o pedido, a CP

deve também entregar uma lista
de docurrientos solicitados pela
defesa da prefeita. Entre eles, a

ata da sessão ordinária da Câma
ra que aprovou o Refis (Progra
ma de Recuperação Fiscal). Uma
multa paga através do programa
originou a denúncia.

Vereadores vão cobrar obras contra alagamentos
JARAGUÁ DO SUL

OS alagamentos e desliza
mentos provocados pelas chu
vas dos últimos dias entraram

na pauta dos vereadores Jaime
Negherbon (PMDB) e Justino da
Luz (PT). Integrantes da Comis
são Especial da Reconstrução
instaurada ano passado, os dois
cobram mais investimentos con
tra cheias no município.

"As obras da reconstrução
feitas ano passado resolveram
os problemas de parte da popu
lação. Mas é preciso mais. A situ

ação é preocupante em bairros
como o Estrada Nova e Rio da
Luz. Encontramos ruas alagadas
e tubos em cima da via, não ins

talados, apenas para enfeite", iro
niza Justino.

Os dois vereadores visita-

ram ontem à tarde as regiões
atingidas pelas chuvas. Para Ne

gherbon, o município precisa
urgentemente fazer o desassore
amento do Rio Cerro, do Rio da
Luz e de outros ribeirões, além
de fazer obras de tubulação para
maior evasão das águas.

"Encontrames ruas
alagadas e tubos em cima
da via, não instalados,
apenas para enfeite".
JUSTINO D LUZ (PT), VEREADOR

DIVULGAÇÃO

Justino completa .lembrando
que a Prefeitura apresentou um

projeto ano passado em Brasília

para o setor, mas ele precisa ser

reapresentado este ano. "Tem que
fazer novamente para ser incluído
no PAC Drenagem", afirma. Um dos registros feitos pelos próprios vereadores mostra tubos à espera de instalação no Estrada Nova
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Carolina To aselli
CÉSAR JUNKES

C
orupá terá a primeira re

presentante na Assembleia

Legislativa e, o Vale do

Itapocu, a primeira mu

lher como deputada estadual. A
ex-vereadora e atual secretária

municipal de Agricultura e Meio
Ambiente da cidade, Bernadete
Correa Hillbrecht (PPS), vai as

sumir a única vaga conquistada
pelo partido em 2006. A posse
está prevista para o dia 4 de julho.

A notícia foi confirmada pelo
secretário geral do PPS, Dércio

Knopp, em encontro regional da
sigla, no último sábado. Bernadete
(na foto) assume a cadeira do titu
lar Altair Guidi por um período de
dois meses. Nas eleições de 2006,
a primeira em que a cidade dispu
tou uma das vagas, a então verea

dora fez 3.675 votos, ficando com

a quinta suplência.

FALA Aí!
A gente tem que
tomar partido sim,
principalmente de

nossas mães.

Na presença de cerca de 400

pessoas, o almoço na recreativa do
Sindicato dos Vestuaristas também
marcou o lançamento das pré-can
didaturas de Humberto Grossl (à
esq.) a deputado estadual e de Gil
do Alves (à dir.) a deputado federal.
Eles receberam o apoio de executi
vas e comissões provisórias de toda
a região e de integrantes do PPS de
cidades do Médio Vale e Planalto
Norte, que não disputarão o pleito
com candidaturas próprias.

Segundo o coordenador regio
nal do partido, Sérgio Pacheco, a

próxima etapa é reunir as executi
vas para definição de estratégias de
campanha e pauta de debate. "Tí
nhamos uma pauta para defender
e vamos agora incluir as reivindi

cações das outras cidades", decla
rou. O encontro está pré-agendado
para o terceiro domingo de maio.

CÉSAR JUNKES

Tem vereador querendo dar
um de espertinho e se licenciar
da Câmara antes da conclusão
dos trabalhos da CEI (Comissão
Especial de Inquérito) que in

vestiga a Schützenfest. Ele usaria
de outros pretextos para ficar de
fora da votação do relatório final,
deixando a decisão, que pode
culminar com a cassação da pre
feita Cecília Konell (DEM), para
um suplente paraquedista.

As chuvas de novembro de
2008 e as ocorrências que se suce

deram desde então parecem não
ter sido suficientes para provocar
encaminhamentos além do tapa
buraco obrigatório nas Prefeituras
da região. Quase um ano emeio de

gestão, e só agora começam a apa
recer projetos na área. Em alguns
casos, nem isso, representando
uma distância ainda maior entre
sonho e realidade.

Dr. Bruno Borralho Gobbato
Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e Videlartroscopia
CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro
Jaraguá do Sul - SC 89251-590
Tel: 47 3370-0366/ 3370-1867

SUGESTÃO
Dentro do papel de fiscalizadores que lhes compete,
como costumam frisar, os vereadores poderiam
requisitar documentos do Executivo sobre as reformas
na Prefeitura de Iaraguã do Sul. Interessante é solicitar
a licitação das obras, e atentar para datas. A estrutura

começou a ser mexida ainda nas férias coletivas de

janeiro. O pedido de informação é o melhor formato, já
que não há como o governo deixar de responder.

Parecer sobre o projeto que
institui o Toque de Proteger,
restringindo o horário para
circulação de menores, não

foi exarado pela Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
Final da Câmara de Massaran
duba. Por motivo de saúde do
vereador Pier Berri (PMDB), a

comissão presidida por ele não

se reuniu ontem. Mas o parecer
deve ser exarado ainda esta se

mana, levando o projeto à vota

ção do plenário na próxima.

O Sebrae e Prefeitura de Co

rupá promovem hoje a palestra
"Benefícios da Lei do Empre
endedor Individual". A partir
das 19 horas, no auditório da
Secretaria de Educação, au

tônomos, prestadores de ser

viços e quem possui pequeno
negócio formal ou informal
é convidado a participar. A

palestra vai trazer informa

ção sobre a lei que permite a

legalização do negócio de for
ma gratuita, com isenção de
taxas para registro, usufruir de
beneficios da Previdência So

cial, tirar notas fiscais, registrar
até um empregado com baixo

custo, ter benefícios governa
mentais, de bancos parceiros e

apoio técnico gratuito do Sebrae
na organização do negócio.
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EDITORIALCHARGE

Solucão alternativa
.3
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o Departamento Penitenciário Nacional estu
da a possibilidade de soltar os presos menos
perigosos que deverão utilizar uma espécie de
tornozeleira eletrônica, que permite. saber a

localização de quem a usa. O governo entende
que o controle de crimino
sos de baixa periculosidade
fora das cadeias é uma das

" poucas alternativas para
. desafogar os presídios no

país. O número de 'deten
tos aumenta a uma taxa de

, 7,3% ao ano, e, para o De-
pen, não há investimento
em ampliação da estrutu-
ra prisional que dê conta

desta demanda. O déficit carcerário aumenta
em média em quatro mil vagas todos os anos

no Brasil, criando um círculo vicioso que di
ficilmente será resolvido sem investimentos
pesados, uma política de socialização dos pre
sidiários e ainda projetos alternativos que di
minuam os custos do setor. Mas é preciso ga
rantir também a segurança da sociedade.

Depois
de uma maratona de debates no

12° Congresso das Nações ?nida� s�bre
Prevenção ao Crime e Iustiça Criminal,
em Salvador, o Departamento Peniten

ciário Nacional decidiu organizar um projeto de

monitoramento eletrônico que
pode resultar na soltura de cerca

de 80mil presos. O número repre
senta cerca de um quinto da po
pulação carcerária brasileira.

O projeto tem a motivação de
resolver um problema crônico no

Brasil que é a superlotação dos

presídios, como é o caso de Ia
raguá do Sul, onde existe espaço
para 70 detentos, mas cerca de
300 convivem no Presídio Regional. Em menos

de um ano, a estrutura foi palco de rebeliões e

fugas que deixaram a comunidade em alerta.
Mesmo com pedido e até uma decisão judicial, o
governo do Estado não consegue resolver o pro
blema, pois a superlotação atinge todas as peni
tenciárias de Santa Catarina.

A realidade é comum em todo país, por isso

A realidade é comum
em todo país, por

isso o Departamento
Penitenciário Nacio·n8.1
estuda a possibilidade
de soltar os presos
menos perigosos

DO LEITOR

Que pesquisa aplicar?

A
escolha de qual pesqui
sa realizar para tomada
de decisão na área mer

cadológica depende de
vanos fatores: os objetivos da

pesquisa, o tipo de informação
pretendida, a natureza do públi
co-alvo e a combi

nação de prazos e

orçamentos dispo
níveis.

Pesquisa Qua
litativa: é uma me

todologia de pes
quisa exploratória
e não-estruturada

que se baseia em

pequenas amostras

com o objetivo de

prover percepções
e compreensão do

problema. Usada para conhecer
a percepção dos clientes sem

quantificá-los. Os dois principais
métodos de pesquisa qualitativa
utilizados em maiketing e ven

das são:
Consumidor oculto: é o le

vantamento feito por um pro
fissional que experimenta os

produtos e serviços de uma em

presa passando-se por um con

sumidor. Simula uma compra
tanto com a sua equipe de ven

das quanto com a de seus con

correntes e depois compara os

desempenhos.
Grupos de Foco (Focus

Group): constituem um dos mé
todos de pesquisa qualitativa e

exploratória mai empregados
no mercado. Consiste na reunião
de 8 a 12 pessoas, com perfil do

cliente típico do mercado-alvo a

ser estudado, num ambiente em

que um moderador especializa
do explora a dinâmica da intera

ção sob situações que estimulem
opiniões espontâneas.

Pesquisa Quantitativa: procu
ra levantar indica
dores numéricos do
mercado, por isso,
segue rigorosos cri
térios estatísticos
como amostragem,
margem de erro,
estimativa, desvio

padrão, etc. A Pes

quisa Quantitativa
é apropriada para
medir tanto opi
niões, atitudes e

preferências como

comportamentos. Se você quiser
saber quantas pessoas usam um

produto ou serviço ou têm inte
resse em um novo conceito de

produto, a pesquisa quantitativa
é a indicada.

Pesquisa por Amostragem:
provavelmente a mais conheci
da, utiliza conceitos estatísticos
que permitem escolher com se

gurança apenas uma amostra
como representante de um uni
verso muito maior de clientes.

.

Censo: é outra forma de pes
quisa quantitativa, obriga que o

levantamento seja aplicado em

100% do público-alvo, o que mui
tas vezes encarece ou inviabiliza o

processo de coleta de dados.

DO LEITOR

Brasileiro, um povo criativo
O

brasileiro é ser inventivo por natureza,
mas encontra dificuldades quando quer
tornar realidade o seu invento. Enfrenta,
por exemplo, a burocracia ao tentar pa

tentear o seu projeto, o que acarreta em longas
esperas e perdas irreparáveis de oportunidades.

A assessoria jurídica disponível é escassa, de
masiadamente cara e quase sempre ineficiente,
muitas vezes, por falta de infor

mação sobre os serviços públi
cos e o governo federal. Por fim,
a genialidade do brasileiro é po
dada pela ineficiente - ou inexis
tente - estratégia do governo no

sentido de melhorar o grau de
conhecimento técnico e científi
co da população. Por ser tão por
pouco eficaz, acaba aniquilando
o verdadeiro sentido das coisas
no que tange aos investimentos
na educação - dos estágios bási
cos ao mais alto grau de conhe
cimento - deixando a triste impressão de que
estudar, aprender, se especializar, desenvolver
novos conceitos, novas tecnologias, inovar, in
ventar, por vez, pode levar os que ousam ir além
a becos sem saídas.

Em um linguajar mais popular ainda, te;
uma boa ideia, uma invenção, fruto de conhe
cimentos adquiridos ao longô de árduos anos
de estudos e pesquisas, nem sempre quer di
zer que um dia ela se reverterá em benefício
para a sociedade. E isto acontece por falta
de apoio jurídico, financeiro e estratégico do
governo. A grande questão é que este brasilei-

ro, em decorrência do contexto que encontra

mos no país, pode ter a infelicidade de "morrer
na praia".

O desenvolvimento tecnológico de um país
depende não só do trato que seu governo dá à

educação, mas também, com a mesma inten

sidade, a atenção que dispensa à continuidade
desse processo, depois de educar o indivíduo.

Para o americano patentear um
invento nos seu país é algo bási
co e primordial. Para o brasileiro,
o mesmo ritual ainda está bem
além de sua capacidade inventi
va, pois ele não sabe como fazer

para realizar o processo.
Quando sabe o que fazer,

nem sempre tem condição fi

nanceira para contratar profis
sionais e acaba por fazer o pro
cesso só e desamparado.

Precisamos mudar este cená

rio, criando instituições de apoio
ao desenvolvimento de novas tecnologias, for
talecer as Associações de Inventores locais

porque elas têm a capacidade de receber bem
o candidato a inventor, dando a ele a oportu
nidade de exibir a sua ideia e investir no que
for possível. Por fim, estas instituições po�em
abrir as vias de comércio para a difusão destas

novas tecnologias. .
.

Tudo isso é simples como ter uma nova Ideia.
Simples sê não padecer em nossas "praias"...

"
Se você quiser saber
quantas pessoas
usam um produto
ou serviço ou têm
interesse em um

novo conceito de
produto, a pesquisa
quantitativa é a

indicada
"

'

Precisamos
mudar este"

cenário, criando
instituições
de apoio ao

desenvolvimento
de novas

tecnologias

"

CarlosMazzei, presidente da Ass�ciaçã�
Nacional dos Inventores e consultor na area d)propriedade industrial (www.inventores.com.brSoeli de Oliveira, consultora e

palestrante das Areas de Varejo,
Vendas, Motivação eAtendimento
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ART SOCIAL

Projeto do eras tem 120 alunos
Objetivo é socializar as crianças e passar conhecimento através dos instrumentos musicais

PIERO RAGAZZI
bilizado o espaço, a Secretaria de
Desenvolvimento Social arca com

as demais despesas - o ônibus que
traz os alunos até o centro e o lan
che que é oferecido no intervalo das
aulas, somando cerca de R$ 1.600

por mês. Os instrumentos musicais
e o material de aprendizado foram
comprados com recursos do FIA

(Fundo da Infância eAdolescência),
que direcionou R$ 13mil ao projeto.

As 120 crianças que participam
do projeto se dividem em dois gru
pos de 50, um de manhã e outro à
tarde. Apesar de no segundo pena
do as aulas só terem início às 14h,
o burburinho começa pelo menos

quinze minutos antes. Os alunos
não perdem tempo, e logo um coro

de flautas pode serouvido na sala de
aula, servindo de fundo para o tecla
do damaestrina liara Roseli Krobot

que logo vai parar nas mãos de al

guma das crianças. Sabrina, de oito
anos, interage com o instrumento
só por brincadeira - questionada se

o teclado era uma de suas preferên
cias, a menina é direta e responde
apenas comuma careta, divertindo-

se. A vontade dela era aprender vio
lão,mas atualmente Sabrina partici
pa das aulas de flauta doce.

-

Geane Ropelato Voltolini, que
conduz as aulas com Iíara, explica
que a escolha entre quem faz aulas
de violão ou flauta respeita uma

série de critérios. "Não temos vagas
para todo mundo. Elas que esco

lhem o que mais gostam, mas sem
pre tentamos dar preferência para
os mais antigos e, como no caso do
violão, é melhor ter um pouquinho.
mais de idade".

Atualmente, as atenções estão
voltadas para o encontro de corais
infantis e infanto-juvenis que está
sendo organizado pelas professoras
e deve acontecer no dia 26 de junho
no Pavilhão de Eventos. O espaço já
foi reservado, mas ainda não está
decidido quais grupos devem parti
cipar da apresentação. Regentes de
corais que estiverem interessados

podem entrar em contato com a

Liara, pelo telefone (47) 9973-3638.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreíodopovo.com.br

Todas as quartas-feiras,
120 crianças têm a

oportunidade de entrar
em contato com um

mundo mágico.

Elas
fazem parte do grupo de

anta-coral do Cras (Centro
de Referência de Assistência
ocial), um projeto que en

trou em fase de teste em outubro
de 2009 com ensaios semanais nos

quatro centros de Jaraguá do Sul
- um no bairro João Pessoa, outro
no Santo Antônio, o terceiro no Boa
Vista e o último no Jaraguá 84. Além
do coral, as crianças aprendem a ler

partituras, treinam os ouvidos para
amúsica com a ajuda da percussão
e aprendem a tocar flauta doce e

violão popular.
Com o sucesso do projeto, a par

tir de fevereiro deste ano todas as

crianças passaram a fazer as aulas
nas dependências da Igreja Matriz,
no centro da cidade. Além de a Pa

róquia São Sebastião ter disponi- Projeto do eras apresenta o mundo das notas musicais para 120 crianças

www.weg.net
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2633 - Jaraguá do Sul - se

RELATÓRIO DA ADMINI TRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, apresentamo e ubmetemos à apreciação a Demonstraçõe Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

.- Jaraguá do Sul (SC), março de 2010
A ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Valores em Milhares de Reais) (Valores em Milhare de Reais)
ATIVO PASSIVO 2009 2008

2009 2008 2009 2008

CIRCULANTE .............................................. 249.225 548.324 CIRCULANTE .............................................. 67.399 57.205 RECEITA OPERACIONAL BRUTA ............. 518 802

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA .... 465 72.6l3 FORNECEDORES ....................................... 6 98 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA .............. (34) ( 19)
APLICAÇÕES FfNANCEIRAS ................... 44.763 10.775 OBRIGAÇÕES SOCIAIS ............................. 2.389 53 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ......... 484 783

ATIVOS FINANCEIROS DISPO ÍVEIS .... 109.151 389.479 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS .................. 9)95 4.928 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ...... 484 783
DIVIDENDOS .............................................. 64.9l3 44.428 DIVIDENDOS ..............................................

- 24.500 DESPESAS OPERACIONAIS ........................ (4.232) (277)
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO .................... 19.936 25.925 JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO .................... 55.208 27.625

IMPOSTOS A RECUPERAR ....................... 9.997 5.104 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................ 1 I
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ............... (3.111 ) (3.107)

NÃO CIRCULANTE .................................... 1.834.392 1.182.153 NÃO CIRCULANTE . RESULTADO FINANCEIRO ........................ 27.695 3.416

REALIZÁVELA LONGO PRAZO ............. 606.478 12.396 PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA ............. 18.238 15. i08 DESPESAS C/JUROS S/CAPITAL

MUTUOS .................................................... 1.500 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................... 2.027.768 1.658.164 PRÓPRIO ..................................................... (86.832) (64.323)
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS .. 586.740 - CAPITAL SOCIAL ....................................... 1.350.000 1.150.000 RECEITAS DE JUROS S/CAPITAL

DEPÓSITOS JUDICIAIS ........................... 18.238 12.396 AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL ................. 316.969 126.471 PRÓPRIO ..................................................... 58.016 63.737

INVESTIMENTOS ....................................... 1.223.007 1.164.096 RESERVAS DE REAVALlAÇÃO ................ 2.152 3.098 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS .............. (163) (5.698)
IMOB�IZADO ............................................ 4.907 5.661 RESERVAS DE LUCROS ............................ 192.208 378.595 RESÚLTADO DE EQUIVALÊNCIA
INTANGíVEL ............................................... 29.788 - LUCROS ACUMULADOS .......................... 166.439 - PATRIMO IAL ............................................. 241.393 332.587
TOTAL DO ATIVO ....................................... 2.113.405 1.730.477 TOTAL DO PASSIVO ................................... 2.113.405 l.�f30.477 RESULTADO LÍQUIDOANTES

DIRETORIA DOS IMPOSTOS ........................................... 237.482 327.395

Decio da Silva Martin Werninghaus Miriam Voigt Schwartz PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .......
- (300)

Diretor Diretor Diretora PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA ............... - (809)
CONTADOR REVERSÃO JUROS S, CAPITAL

Sidnei Ramthun PRÓPRIO ....................................................... 34.857 6.380

Contador - CRC-SC n° 29.245/0-9 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .. 272.339 332.666

Demonstrações contábeis auditadas por Martinelli Auditores CRC-SC 18.835/0-T-SP RESULTADO POR AÇÃO - R$ ....................... 2,89 3,53

PI 09018/ Rap. Técnico! L / Jornal: DOESC· 3 x 15
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Chuva provoca caos na regiao ..
Em Iaraguá do Sul, 16 pessoas ficaram desabrigadas e outras 14 estão desalojadas
REGIÃO

Ruas alagadas,
deslizamentos de terra,
trânsito congestionado,
aulas canceladas, lama e

muito trabalho para
limpar a sl(jeira trazida
pelas águas.

As
fortes chuvas que caí

ram durante todo o fim
de semana e também na

manhã de ontem trouxe
ram caos para a região. Em Iaragua
do Sul, 14 pessoas ficaram desalo- Lama e barro tomam conta de residência, no Rio Cerro II
jadas e 16 desabrigadas, que foram
levadas para a Arena Jaraguá. Os

desalojados foram para casas de
parentes e amigos.

Segundo a Defesa Civil, 124
casas ficaram danificadas. Entre
os bairros mais atingidos estão:
Ilha da Figueira, Três Rios do
Norte, Nereu Ramos, Baependi,
Estrada Nova, Santo Antônio,
Czerniewicz e Vila Lenzi. Con
forme o diretor do órgão, Jair
Alquini, cerca de 32 mil pessoas
foram afetadas pelo temporal no
município. "São pessoas que não

puderam ir para o trabalho ou à
aula, ou voltar para casa, ou ti-Na escolaWaldemar Schmitz, Ilha da Figueira, prédio foi tomado pela águaveram casa alagada ou estão em

pontos onde houve deslizamen-
to de terra", explicou. "

Na manhã de ontem, o nível
do rio subiu 3,5 metros de altu
ra. A escola municipalWaldemar
Schmitz, na Ilha da Figueira, foi
tomada pela água. Para garantir
a segurança de estudantes e fun
cionários, a Secretaria Municipal
de Educação suspendeu as aulas
em todas. as unidades ontem e

na manhã de hoje. As atividades
também foram' suspensas nos

Centros de Educação Infantil na
manhã de hoje. O posto de Saú
de da localidade de Três Rios do
Norte ficou fechado devido a Rua Ângelo Benetta, na Ilha da Figueira, ficou totalmente
problemas na instalação elétrica alagada, preocupando osmoradores
causados pelos alagamentos

Na rua João Planincheck, pró
ximo ao restaurante Kantan, uma
árvore caiu e o trânsito ficou em

meia pista durante amanhã de on
tem. A fiação elétrica na localida
de ficou danificada. Em diversos
pontos da cidade foram registra
das longas filas de veículos devido
à interdição de ruas alagadas.
• Debora Volpí e
Daiane langhelini
debora@ocorreiodopovo.com.br
daiane@ocorreiodopovo.com.br Estrada �eral do bairro Nereu Ramos foi tomada pela água ontem

Campo da Sede da Associação dosMoradores da Vila Lalau ficou alagado

Rio transbordou na divisa entre os bairros Vila Lalau e Ilha da Figueira

Barro e lama tomam conta
de rua, no bairro Rio Cerro II
Os moradores Alcindo Bau

mgaertel, 55 anos, e Ena Rux,
30 anos, que vivem na lateral da
SC-416, no Rio Cerro II, estão
preocupados com a situação na
localidade. Desde o registro de
um deslizamento de terra nas
enxurradas de 2008, o barro in
vade a rua cada vez que chove.
Alcindo precisou abandonar a

residência, onde morava há 20
anos, e hoje vive com a filha. A
lama tomou conta do interior

do imóvel. Os moradores dizem

já ter acionado a Prefeitura, que
ainda não resolveu o problema.

A faccionista Márcia Steinert,
45, que mora às margens da ro

dovia, afirma que, toda a vez que
chove mais forte, a rua de aces

so à Tifa Mathias, no Rio Cerro I,
fica alagada. "Sempre que cho�e
demais eu fico preocupada. MI
nha casa é antiga e tem goteiras.
A gente nunca sabe o que pode
acontecer", comentou.

• Rede municipal (Jaraguá e Guaramirim):
suspensas até a manhã de hoje

• Rede estadual: suspensas na região durante todo o dia de hoje
• Unerj: suspensas até a manhã de hoje
• Senai: suspensas até hoje no final da tarde
• UniasselvijFameg - Aula normal hoje
• Fatej: suspensas até a manhã de hoje
• Colégio São Luís: atenderá em regime de plantão
• Colégio Bom Jesus: atenderá em regime de plantão
• Colégio Evangélico Jaraguá: suspensas até a manhã de hoje
• Colégio Jangada: aula normal
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AUXIlio para os desabrigados
Famílias alojadas naArena Jaraguámoravam nos bairros Baependi e Três Rios do Norte
JARAGUÁ DO SUL

Um estrondo por volta
das 11h foi o aviso para
a famüía do aposentado
Nereu de Oliveira, 40 anos,
deixar a residência no

bairro Três Rios do Norte.
I(

Uma
parede e parte do

fundamento da minha
casa caiu. A Defesa Civil
mandou a gente sair o

mais rápido possível", comentou
Oliveira, que está naArena com a

esposa e quatro filhos.
Outras duas casas ao lado da

moradia também foram interdi
tadas. A família do aposentado
Valdevino Gonçalves Miranda,
54, levou para a Arena somente

o que era essencial: fogão, gela
deira, botijão, algumas panelas e

poucas peças de roupa. IISe a casa
cair e destruir o resto das coisas,
fazer o que?A gente trabalha e re

cupera. O que importa é que pelo
menos a gente está vivo", disse a

esposa de Valdevino, Aldeir Tei
xeira Miranda, 51.

Até a noite de ontem, 16 pes
soas foram abrigadas em alo

jamentos montados na Arena

Iaraguã pelas assistentes sociais
da Prefeitura. Desse total, nove
eram moradores do bairro Três

Rios do Norte e outros sete do

Baependi. Na ruaMarina Frutuo
so, no Centro, 14 pessoas tiveram

que abandonar uma área com

quitinetes alugadas por causa do
alagamento. Elas foram transfe
ridas para a casa de parentes e

amigos na tarde de ontem.

DOAÇÕES SÃO ACEITAS

Para ajudar as famílias atin

gidas, a Prefeitura está aceitando

doações de móveis, roupas, cal

çados e alimentos não perecíveis.
A diretora social Waltraut Nunes

orienta que os interessados em

ajudar as famílias liguem para a

Secretaria de Desenvolvimento

Social, Família e Habitação antes

de levar as doações naArena. "As_
sim teremos um controle melhor

do que precisamos", destacou. In
formações com a assistente social
Marlene pelo telefone 2106-8242.

• Debora Volpi e
Daiane Zanghelini
debora@ocorreiodopovo.com.b
daiane@ocorreiodopovo.com.br
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PIERO RAGAZZI

Famílias foram retiradas de moradias danificadas por alagamentos e deslizamentos

Problemas com a água e a luz
De acordo com a Samae, as chuvas

afetaram o abastecimento de água nos

bairros Ilha da Figueira, Santa Luzia,
Rio Molha e de parte da Vila Nova e da
Barra do Rio Molha. Segundo o assessor

de comunicação da autarquia, Leocádio
Neves e Silva, o tratamento nos cinco
sistemas independentes que abastecem
esta região foram desligados na tarde de
sábado e na tarde de domingo por causa
da má qualidade da água. Até o fecha
mento desta edição, o órgão não tinha

previsão de quando o abastecimento
voltaria ao normal.

Já a Celesc calcula que cerca de dez
mil moradores de Iaraguá do Sul e Co

rupá tenham sido afetados pela falta de
luz. Na madrugada de domingo, os bair
ros Rau, Amizade, Santa Luzia e Nova
Brasília ficaram sem luz entre lh25 e

2h18. Ontem à tarde, o órgão trabalha
va para restabelecer a energia nos bair
ros Garibaldi, Ribeirão Cavalo e no Ano

Bom, em Corupá

Geral
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GU IR

MuniCípio também
sofre com chuvas

Em Guaramirim, o bairro mais afe
tado pelas fortes chuvas foi o Avaí, onde
diversas casas ficaram alagadas e as aulas

no Centro de Educação Infantil Santina
Schorck tiveram que er canceladas. Se

gundo o secretário de Educação, Antônio
Pacher Filho, a água não invadiu a unida
de escolar, mas a rua em frente ao imóvel

estava alagada, o que impossibilitava o

aces o dos 182 alunos.

9

Trechos da BR-280
são interditados

Dois trechos da rodovia BR-280, em

Corupá, ficaram interditados por causa

de quedas de barreira. Os deslizamentos
de terra ocorreram na altura da Floricul
tura Bleich e no Rio Mandioca, divisa com
o município de São Bento do Sul. Até o fe
chamento desta edição, não havia previ
são para a liberação dos trechos.

A ponte baixa, em Corupá, ficou total
mente submersa. Na rua João Tozini, pró
ximo à fábrica da Domus Móveis, a água
também cobriu a ponte.A estrada Abílio
Lunelli também ficou alagada. De acordo
com o Corpo de Bombeiros do município,
pelo menos oito casas foram atingidas
pelos alagamentos e três famílias tiveram

que deixar as residências.

FOTOS DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE CORUPÁ

Estrada Abílio Lunelli ficou

alagada, em Corupá

Trecho da BR-280 foi interditado
devido à queda de barreira

Ponte João Tozini foi coberta pela água

Casas ficaram alagadas na localidade
de Recanto Feliz, em Guaramirim

Novas trovoadas devem ocorrer hoje
A previsão do tempo indica que a terça

feira terá presença de sol, porém não estão

descartadas pancadas de chuvas e trovoa

das ao longo do dia na região de Iaraguá do

Sul. As temperaturas devem ficar entre os 17

e 22 graus. Na quarta-feira, a chuva dá uma

trégua e o sol deve predominar em toda a

região, porém com temperaturas amenas,

entre 15 e 22 graus. A partir de quinta-feira,
o tempo volta a ficar encoberto e pode cho-
ver na região. Os termômetros devem mar

car de 15 a 23 graus.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Salas de creches comportam de seis a 18 alunos, dependendo da idade

EDUCAÇÃO INFANTIL

Compra de
vagasentra
etn discussão
Dica é de vereadores, mas para,
secretário pode não ser solução
JARAGUÁ DO SUL

A constante defasagem
no número de crianças
atendidas nas creches do
município frente à demanda
virou assunto a ser debatido
também no Legislativo de
Jaraguá do Sul.

NOS
próximos dias, os ve

readores Justino da Luz
e Arnarildo Sarti devem
recomendar à Prefeitura

a compra de vagas junto a uni
dades particulares, a exemplo
do que já ocorre na área da Saú
de com as consultas médicas. O
intuito é indicar uma solução ao

problema através de convênios

temporários. "Tem que haver in
vestimentos, mas essa seria uma

sugestão para resolver a situação
de imediato", enfatiza o repre
sentante do PT.

o

As conversas ainda não ge
raram uma indicação oficial. 1 TO

entanto, pretendem envolver
também o Conselho Municipal

do segmento e o Sindicato dos
Servidores Públicos. "Não que
remos, de forma alguma, dar a

ideia de que o melhor seria pri
vatizar a educação", complemen
ta Justino da Luz.

Sobre a proposta, o secretário
Silvio Celeste Bard afirmou, on
tem, que "existe um esforço muito
grande para ampliar a quantidade
de vagas" nas unidades jaragua
enses. E, por isso, qualquer inicia
tiva nesse sentido será levada em

consideração. Entretanto, esta em
especial gera dúvidas quanto à
funcionalidade.

IIEssa seria uma sugestão
para resolver a situação

de ímediato",
JUSTINO DA LUZ, VEREADOR

Conforme o responsável pela
pasta, a medida pode ocasionar

polêmica. "Todos os pais pode
riam passar a exigir uma vaga nas

particulares", explica. Com isso,
ao invés de solucionar a questão,
uma nova dificuldade se formaria.

• Ke p Erdmann
ke @oco re' ovo.com.br

"
Tivemos mais
de mil novas

matrículas só neste
ano, mas a fila logo
se forma outra vez.

SILVIO CELESTE BARD,
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

"

Em 2010: 400
vagas abertas
Para amenizar as filas de

espera nos centros de edu

cação infantil de Jaraguá do
Sul, a Prefeitura é obrigada a

abrir 280 novas vagas a cada
ano até 2012. O número é re
sultado de um acordo com o

Ministério Público de Santa
Catarina. Mas, segundo Silvio
Celeste Bard, em 2010, a ad

ministração municipal deve
atender mais 480 crianças
graças às obras realizadas em
cinco creches. "Precisamos
constantemente criar vagas
e utilizar critérios na escolha
de quem as ocupará", resu

me. Os investimentos nas

ampliações e construções
chegam a R$ 3 milhões.

8ard: criação de vagas
é constante na cidade

de residência ou trabalho e do RG
e um CD com a gravação original
da canção. Os documentos são
recebidos das 8h às l1h e entre as
13h30 e 16h30.

As datas das fases elimina
tórias, assim como da final, não
estão definidas. Os critérios de

�ulgamento _são ritmo, afinação,
Interpretação e dicção. Os cin
co melhores de cada categoria
recebem prêmio em dinheiro e

troféu. As recompensas vão de
R$ 500 a R$ 2 mil. O edital com
pleto está disponível para con

sulta na página virtual http:/ /
cultura.jaraguadosul.com.br e o

telefone da Fundação Cultural é
(047) 2106-8700.

Festival da Canção com as

inscrições abertas até dia 30
JARAGUÁ DO SUL

Interessados em participar
da edição de 2010 do Festival
da Canção Sertaneja e Popular
devem ficar atentos ao calen

dário. É que o prazo de inscri

ções foi inaugurado ontem, po
rém, já termina nesta próxima.
sexta-feira. Elas são gratuitas e

podem ser concluídas somente

por moradores de Iaraguá do

Sul há, no mínimo, 12 meses, e

com 16 anos completos.
Quem quiser se arriscar na

competição ainda precisa entre

gar à Fundação Cultural do mu

nicípio' no momento do cadastro,
sete versões impressas da letra

escolhida, cópias do comprovante

Participantes devem ter ritmo, afinação, boa dicção e interpretação

Scar abre turmas de teatro
para crianças de 8 a 12 anos

JARAGUÁ DO SUL
Além dos cursos de teatro

voltados ao público adulto,
agora, a Scar abre duas novas

turmas para crianças entre os

oito e 12 anos de idade. As au
las ocorrem semanalmente e

acontecem nas terças-feiras,
das 19h às 20h30, e nas quar
tas-feiras entre as 15h30 e 17h.
Elas são ministradas pela atriz
Nicole Pereira, graduada em

artes cênicas e também inte
grante da Cia. Alma Livre.

A professora foca os tra
balhos em temas como inte

gração, concentração, alonga
mento e autoconhecimento,
percepção, improviso e criação
de roteiros e cenas. A entidade
disponibiliza aos alunos o pal
co, os figurinos e os próprios
cenários. O intuito é que, ao

fim do ano, os participantes

apresentem um espetáculo
montado por elesmesmos ten
do a literatura infantil como
base. A peça será encenada
durante a 3a edição da Mostra

Teatral da Scar.

Alunos devem montar
um espetáculo

inspirado na literatura
infantil e apresenta-lo

no fim do ano

O curso tem custo mensal
de R$_ 68. Para efetuar a ma

trícula basta o pagamento de

R$ 30. As aulas marcadas para
as quartas-feiras começam no

dia 5 de maio. Já as das terças

feiras tiveram início na sema

na passada, mas, ainda assi�,
neste primeiro mês, são acei

tas novas adesões. O telefone
da Scar é (47) 3275-2477.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEM AULA

Difi dades para
chegaraté a escola
Estudantes caminhammais de um quilômetro todo dia
PAUTA DO LEITOR·

GILBERTO PEREIRA

GUARAMIRIM

Pais reivindicam
transporte escolar para
os alunos residentes nas

proximidades da DR-28D
- trecho entre o posto da
Polícia Rodoviária Federal
e a empresa Weg Química.

Pelo
menos dez estudantes

enfrentam diariamente
uma maratona para chegar
até a escola estadual Lauro

Zimmermann, na área central de
Guaramirim. Wendel de Souza, 13

anos, caminha 1,5 quilômetro, da
rodovia federal até a ruaPahnital, no
bairro Caixa daÁgua, para embarcar
no ônibus que vem da localidade
Corticeira. "Issome tomamais de 20
minutos", relata.

O chacareiro Gilson Pereira, 47
anos, explica que a comunidade
necessita de um transporte pú
blico que circule pela BR-280, às

12h30, de segunda a sexta-feira,
para levar os alunos até a unida
de de ensino. "No começo do ano

pedimos um ônibus. Eu sei de três
ônibus que passam depois das 14
horas todos os dias por aqui e que
levam nem dez pessoas. Por que
não podem colocar uma linha

para gente?", questiona.
A dona de casa Tereza Góes, 38

.

anos, diz estar preocupada. "Meu
filho é doente e não pode cami
nhar tanto assirn", desabafa. O ga
roto Gean Carlos, 11 anos, reclama
da situação, principalmente, nos

dias de chuya. Ontem, por exem
plo, um trecho da rua Palmital

alagou e as crianças não tiveram
como ir para a escola.

O secretário de Educação do

município, Antônio Pacher Filho,
reconhece o problema. No entanto,
ele ressalta ser impossível oferecer
uma linha nessa localidade para
esse número de alunos. uÉ inviável
ara empresa Viação Canarinho. O
usto é muito alto", afirma A res

onsável pelo setor de transporte
scolar da pasta, MarliVacoro, suge
e que os pais matriculem os filhos
a escola estadual São Pedro, no
airro Corticeira, para não precisar

de transporte escolar.

CÉSAR JUNKES

Se não bastasse a distância, alunos ficam sem passagem quando chove

Geral 11

Tudo pronto para abertura
da 123 edição da Fecarroz

MASSARANDUBA
A abertura da 12a edição da

Festa Catarinense do Arroz (Pecar
roz) acontece hoje, às 19h30, no
Centro Esportivo Municipal Erich
Rode - na rua 11 de Novembro,
na área central de Massaranduba.

Apesar da chuva que não deu tré
gua nos últimos dias, a comissão

organizadora conseguiu entregar
os preparativos a tempo. A expec
tativa é reunir 50mil visitantes nos
seis dias de evento.

Conforme o prefeito Mário
Fernando Reinke, ontem o dia foi
de organização dos últimos de
talhes da festa. E ainda segundo
ele, a chuva não vai atrapalhar.
Isso porque, a estrutura oferece
ambientes externos cobertos,
além dos pavilhões.

Hoje o público poderá se di
vertir com as bandas MarcialMi
nistro Pedro Aleixo e Kalla Hay.
As exposições e feiras de animais,

PROGRAMAÇÃO
• SEXTA·FEIRA
30 DE ABRIL

• 17h - Abertura dos portões
• 19h30 Sandro e Wilson
• 23h30 Show com Luan Santana
• 1h30 - Portal Gaúcho

• SÁBADO
1 DE MAIO

• 9h - Abertura dos portões
• 9h30 - Desfile do Tradicional

Malbaum/Agrícola
• 11h30 Musical Eder e Jane
• 13h - Grupo folclórico Italiani Di Cori
• 13h30 - Apresentação dos alunos das
aulas de Italiano da rede municipal

• 14h30 - Musical Patrimõnio
• 16h - Eder e Adriano
• 17h30 Apresentação do Grupo de Dança
Laços de Tradição e do Grupo Folclórico
Bergland de Corupá

• 19h30 - Banda Arco Brasil
• 23h30 Show com Tchê Garotos
• 1h30 - Banda Musicamp

• DOMINGO
2 de maio

• 9h - Abertura dos portões
• 9h30 - Desfile Festivo
• Uh30 - Banda Jess Ban Elite de Corupá
• 13h30 - Banda Municipal Professor
João Muller de Tímbó com Maestro
Roberto Luiz Lenzi

• 15h30 - Apresentação Cultura do Grupo
Folclórico Alma Açoriana de Barra Velha

indústria e comércio na área de

produção agrícola também vão
estar abertas para a visitação. O
acesso é gratuito.

Já amanhã os portões do cen

tro esportivo abrem mais cedo.
A partir das l lh, o público pode
chegar até a Fecarroz e aproveitar
para almoçar no parque. O impor
tante evento desta quarta-feira é
a terceira edição do Seminário do
Arroz Irrigado do Litoral Norte Ca
tarinense - marcado para as 14h.
A festa fecha com a dupla Valdo e

Léo, a partir das 19h30. A entrada
também é gratuita.

Na quinta-feira, a festa co

meça às l lh, No cronograma de

atrações estão a Tarde Dançante
para os Idosos e o primeiro Festi
val Regional da Canção. A última
atração inicia às 19h30, com o

Musical Ignácio Aremdt. O aces

so custa R$ 5. (Confira o restante

da programação abaixo).

• 15h3Q - Vertical Speed: Salto
de Parâ-quedas

• 16h - Apresentação do Boi-de-mamão
de Barra Velha

• 16h30 - Danças Folclóricas
• 17h - Apresentação de músicas polonesas
• 17h20 Grupo Bandonion
• 18h - Gilmar Brasil e Bandas
• 22h - Encerramento da festa

• VENDA DE INGRESSOS
• LUAN SANTANA
1° Lote (Pista) - R$ 15
2° Lote (Pista) - R$ 20
30 Lote (Pista) - R$ 25

10 Lote (VIP) - R$ 25
20 Lote (VIP) - R$ 30

• TCHÊ GAROTOS
10 Lote (Pista) - R$ 10
2° Lote (Pista) - R$ 15

2° Lote (VIP) - R$ 20

• LOCAIS DE VENDA
• Guaramirim
Posto 28

• Jaraguá do Sul
Posto Mime 24h Matriz

Lojas Center Som
• Massaranduba
Osiléia Calçados
Prefeitura Municipal

• São Bento do Sul

Lojas Center Som

PALESTRA

Empreendedor Individual
O Sebrae e a Prefeitura de Corupá

promovem a palestra Benefícios da Lei
do Empreendedor Individual, hoje, a

19h, no auditório da Secretaria de Edu

cação de Corupá. O evento é aberto para
todo os interessados, ma principal
mente aos autônomos, prestadores de

serviços. Informações pelos telefones
(47) 3375-1399,3371-7843.

PO TE

Rio Pedra de Amolar
Após 30 dias de trabalho, a re

forma da e trutura da ponte sobre
o rio Pedra de Amolar, em Corupá,
está concluída. O pilare da plata
forma estavam comprometidos de

pois da fortes enxurradas. A Defesa
Civil disponibilizou cerca de RS 50
mil para as obras de recuperação. O
tráfego está liberado no local.
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Universo TPM BISCOITO

EI-- J
DA SORTE

IJane ung;",-...---_-fÔ,:� �:���r
__

da.

nh, � otpm@ocorreiodopovo.co'm.ti�

LORD GAFA RESPONDE:
P: Sai com um rapaz com quem vinha con

versando no MSN. A noite foi boa e nós combi

namos um novo programa, só que dessa vez ele

me ligou a cobrar pedindo se eu poderia ir para

a casa dele ao invés de irmos a um restaurante.

Suponho que ele esteja duro de grana. Devo ser

condescendente?
R: Você já foi condescendente atendendo uma

ligação a cobrar. Vai gastar a gasosa e o carro (ou
o táxi) para ir até lá. Se bobear, mal chegando lá

ele vai te pedir para locar um filme, passar numa

conveniência e comprar uns quitutes para vocês.

Sei não, colega. Tô achando que seu salário vai

minguar rapidinho desse jeito.MODINHA GUTI GUTI

Sabe
o que é moda lá pela Ásia? Se ves

tir de parzinho, namorado e namorada

com roupas iguais. Parece que no Japão,
na Coreia do Sul e na China, demons

trações públicas de afeto não são bem vistas,
o que explica que os namorados queiram mos-

trar o carinho que têm um pelo outro vestindo,

por exemplo, a mesma camiseta do seu par. A

ideia até é bonitinha e romântica e se a cami

seta for super bacana dá até para arriscar, mas

sem breguices, que não fica bem em ninguém ...

Muito menos em par!

TRICOTANDO

gigolô, mas que maridinho
bonitinho, hein!

• A revista Blush! do mês

de maio vem cheinha de

gostosuras. E sendo o mês

das mães, o "Cronicando"
traz um pouquinho do que
senti e sinto como mãe.

Aguardem!

• Anime-se, sorria, saia
de casa e compre flores,
empolgue-se na cozinha,
coloque uma música e

chame aquela mulher! Ah,
aquela mulher... 28 de abril:
Dia da Sogra!

• Vou largar mão de assistir
ao meu Inter jogar. Primeiro
porque sempre que decido
ver o jogo, ele perde.
Segundo porque é chato,
muito chato, aguentar os

. �d' ,gremístas ... O 10.

•
"
...A parte que me cabe,

nesse peito seu, novamente

vai respirar nos lugares
abafados, onde ninguém
vai passar. A parte que me

cabe, nesse espelho seu,

novamente vai desejar o
que parece inatingível, mas
faz o mundo melhorar...

"

(Pegadas na Lua - Skank)

• Ops! A notícia no Terra
mostrava Preta Gil e o
marido (sabiam que ela
casou?). E cá para nós,
podem até chamá-lo deÉGA' B o A'I

No site remember80.com e faça um revival

das minisséries, novelas, desenhos, músicas, ca

pas de disco, personagens, guloseimas e até da

moda da década de 80. Mesmo para quem não

viveu essa época, é interessante comparar o que
tínhamos e o que temos hoje. Alguns sentirão in
veja da nossa época!

Aquele sujeito que beija mal, não consegue
ter um papo bacana e o máximo de emoção que
ele te proporciona é quando levanta a tampa da

privada. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo,
mas se não consegue te levar às alturas, é bom que
você o veja apenas como best friend. Abandona e

vai viver uma paixão, minha amiga!

CTRL C + CTRL V
1I

...Foi aique me dei conta do quanto a gente
se esforça para fazer a coisa certa e a pergun
ta que não quer calar é: certa pra quem? Ou:

certa por quê? (...) E as roupas? Ouantos sába
dos você já passou num shopping procurando
o vestido certo e os sapatos certos para aquele
casamento chiquérrimo e, na hora de sair para
a festa, você se olha no espelho e tem a sensa-

ção de que está tudo errado? As vendedoras

juraram que era a escolha perfeita, mas talvez

você se sentisse melhor com uma dose menor

de perfeição. Eu mesma já fui para várias

festas me sentindo fantasiada. Estava com

a roupa "certa", mas o que eu queria mesmo

era ter ficado mais parecida comigo mesma,

nem que fosse para "errar". ..
"

PONTOS DE VENDAS

AsSINANTES o CORREIO 00 Po\O

RECEBEM GPATUITAMENTE.

(Texto de Leila Ferreira no blog noauge4pontoO.blogspot.com)
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Gustavo H. Fallgater completou dois aninhos dia 17,
e Larissa B. Fallgater completou 12 anos dia 10.
Os pais Nelson e Rosangela desejam felicidades.

Na foto, a turma do 3° ano matutino do Colégio
Canguru e� visita ao Jornal O Correio do Povo.

A simpática
Bruna

completou
seus quatro
aninhos. Os
parabéns
dos pais
Edson e

Rose eda
irmã Aline.

Matheus Schlichting ganhou o

1
°

lugar no concurso Estadual
do projeto Viva sem Drogas na

modalidade cartazes, o prêmio foi
um Playstation 2.

A turma do 3° ano vespertino do
Colégio Canguru também visitou o OCP.

O pequeno Lucas é a grande alegria das famílias Liesenberg
e Ulrich, que parabenizam os pais Kitiane e Stanley.

O orgulho
dos papais
Ana e Eder,
o pequeno
Arthur
Maffezzolli.

Ketlhin completou 10 anos dia 17 para
alegria da mãe Lia e do pai Alcir Konell.

Alunos do Maternal do CEI Franz Dorn, de
Corupá, visitando a Casa do Coelho e o parque

infantil na Praça Arthur Müller.

A gatinha
Ana Carolina

Priebe,
completou
seus seis

aninhos, os
pais Adilson
e Marciana
lhe desejam

muitas
felicidades.

A princesinha Yasmim Dartora Gessner
comemorou seu 10 aninho de vida, com seus

padrinhos, Alaisi e Fabio, que lhe desejam felicidades.

Kayla Kiamy Karsten completa
hoje seu 1° aninho,amiqos e familiares

lhe desejam felicidades.
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

PatriciaMoraes, Kel/yErdrnann, CharlesZirnrnermann, CarlosHenrique
jornalista jornalista esaitor Schroeder, escritor

Nosso planeta Terra

Um riomorto é um pedaço
da natureza quemorre

com ele, árvores cortadas
são outros pedaços e assim
lá se vão vários pedaços,
até que não sobre nada.

O
Dia da Terra foi um ótimo dia para
refletirmos e nos conscientizarmos
de que há uma necessidade urgente,
urgentíssima, de cuidarmos do nosso

planeta, de pararmos de agredi-lo, de tratá-lo
com o devido respeito e carinho para que pos
samos ter essas mesmas coisas de retorno.

O planeta Terra é o nosso mundo e se

continuarmos a maltratá-lo, a destruí-lo,
que futuro poderemos esperar? A natureza é
a alma da Terra. E ela está se

cansando de tanto descaso,
de tanto desrespeito, fato

que pode ser facilmente
constatado, se prestarmos
atenção nas tragédias di
máticas que estão aconte

cendo, como tempestades,
furacões, enchentes, terre

motos, etc. Mãe Natureza se

rebela diante de tanta irresponsabilidade
do ser humano, qual seja no cuidado do seu

meio-ambiente, da sua água, do seu ar, do
seu mar, do seu chão.

Então é hora de pensar mais no nosso

planeta, passar a respeitar a natureza como

ela merece. Fazemos parte dela, então es

tamos agredindo a nós mesmos, estamos

podando o nosso próprio futuro, estamos

apressando o fim do lugar onde vivemos.
Para onde vamos, quando não for mais

possível viver no Planeta Terra? Não foi en
contrado, ainda, nenhum outro planeta
onde o homem pudesse viver. E mesmo que
houvesse, iríamos tomar posse dele para
destruí-lo, também?

Leio uma crônica, no Dia da Terra, que
fala do corte de árvores indiscriminado em

Joinville e do Rio Cachoeira
morto, mas não sepultado.
(Ainda bem que os rios de

Iaraguã estão vivos. Ainda.)
Pois um rio morto é um pe
daço da natureza que morre
com ele, árvores cortadas
são outros pedaços e assim
lá se vão vários pedaços, até

que não sobre nada.
A Terra pede socorro. Há que pensemos

nisso e há que façamos com que todos os

dias, cada dia seja o dia do nosso planeta.
Há que tomemos atitudes, para que nos

próximos anos possamos estar aqui para co
memorar esse dia.

• http://luizcarlosamorim.xpg.com.br

LANÇAMENTOS

A Tríplice Fronteira
o livro faz um estudo sobre a política

externa americana e as disputas políticas
Que ocorrem em torno da suposta atuação
de agentes. do terrorismo internacional ou
de seus financiadores na região onde con

fluem as fronteiras de Brasil, Argentina e

Paraguai. Trata-se de uma análise de como

foram criados os discursos políticos que
buscam vincular a área fronteiriça à ima

gem de um potencial foco de ameaça à se

gurança dos Estados Unidos.
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A TRíPLICE FRONTEIRA".·
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Rádio do rock
A produção é uma comédia sobre uma rá

dio pirata inglesa dos anos 60. A abordagem
leve e libertina da história da emissora que
funciona dentro de um navio para escapar
ao controle estatal resulta em um filme que
deve ser assistido por todos que gostam de
rock. Os loucos por música vão se esbaldar
tentando identificar os compactos e os LP's

que aparecem em cena. Nos créditos finais.
há uma montagem com capas de discos ao

som de "Let's Dance", de David Bowie.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Chico Xavier (Dub)
(16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)

• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
( 14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(16h50, 19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h30, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h - todos os dias)
· ° Livro de Eli (Leg) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
· ° Livro de EIi (Leg)
(13h30, 22h - todos os dias)

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(16h, 18h, 20h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h15, 16h45, 19h15, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(17hl0, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Caixa (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, �8h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

Daniel fica radiante ao perceber que Vi
viane sente sua presença e afirma que vai
ajudá-Ia em tudo. Gilmar fica furioso com

a presença de Magali na clínica e reclama
com Alex 'por tê-Ia levado até lá. Judite tenta
colocar o filho contra Guilherme. Gilmar pede
a Viviane que vá trabalhar na casa de Petró
polis no dia da festa. Beatriz experimenta um

vestido de festa igual ao de Mariana. Sofia se

vangloria de seu plano para que Beatriz seja
a eleita de Ricardo. Gilda e Zenilda chegam à
mansão para visitar Vicente. A vidente vê Vi
viane e começa a chamá-Ia, deixando a moça
assustada.

TEMPOS MODERNOS
Leal conta para Nelinha que já sabe que

é pai de Zeca, mas diz que manterá segredo
por causa de sua disputa com Niemann. Hélia
desabafa com Fidélio e diz que se arrependeu

, de revelar a verdade para Leal. Gaulês pede
para Bárbara parar de criticar Ditta. Bodanski
volta a ter um surto nervoso. Goretti leva as

filhas ao colégio e descobre que não tem car

ro. Jannis sente falta da mãe e recebe o apoio
de Túlio. Calógeras descobre um jeito de anu

lar a transferênéia das ações de Goretti para
Niemann. Ditta encontra os filhos e avisa que
a situação de Ramón não é boa. Leal rompe
com Hélia.

VIVER A VIDA

Soraia insiste para dormir na casa de
Garcia, mas ele não deixa. Jorge fica furioso
com Ingrid ao saber que a mãe conversou

com Ariane. Garcia e Rafaela visitam Dora no

hospital. Luciana faz a prova do vestido de
noiva. Miguel diz que vai convidar Ricardo e

Ellen para serem seus padrinhos e Isabel fica
irritada. Bruno liga para Luciana e marca um

encontro. Benê se esforça para ficar à vonta
de na casa de Tomie. Dora, Garcia, Rafaela e

Juan Carlos chegam em casa. Luciana, Mia,
Isabel e Bruno se encontram na produtora.

BELA A FEIA

Vanda implica ao ver Ricardo em sua casa.

Cíntia tenta seduzir Adriano e pede que ele a

ajude a derrubar Valentina. Rodrigo fica orgulho
so ao ouvir Bela falando como uma executiva.
Bela conta ainda que vai pedir que Verônica seja
sua secretária particular. Max pede à Regina a

mão de Natália em casamento. Todos se emo

cionam. Cíntia chega em casa e faz pouco caso

da presença de Ricardo, que exige desculpas
da filha. Vanda também apoia Ricardo e Cíntia
fica possessa. O clima fica tenso entre Cíntia e

Ricardo, que pensa em bater na filha, mas é im

pedido por Vanda e Ariosto.

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

ClIC DO LEITOR

Esse é o Pilantra, um cachorrinho muito manhoso! Ele adora
chamar a atenção dos donos Rodrigo e Nadia Caroline Orzenkowski.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A fase será boa para ajustar os re-

lacionamentos. O clima é de grande
intensidade na relação a dois. A sua i�tui
ção está favorecida. Aventure-se em coisas

novas e que tragam crescimento para você.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
O setor profissional recebe po
derosas vibrações. Relações su

perficiais não terão espaço. Afaste-se de

pessoas que não retribuem sua amizade

verdadeira e invista em quem merece ver

dadeiramente o seu afeto.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
É um período muito favorável

para fazer contato com pessoas

que estão distantes. O romance pode ficar
em segundo plano. Suas bases estão cada

vez mais seguras e isso deixa você com os

pés no chão.

@CÂNCER(21/6 a 21/7)
A Lua, em seu paraíso astral,

traz mais paixão e intensidade aos

assuntos afetivos. É hora de se envolver!

Mesmo convivendo com problemas, uma

porta se abrirá e novas perspectivas vão

aparecer.

OLEÁO(22/7 a 22/8)
Não descarte os seus pressen

timentos, pois eles podem estar

corretos. Astral intenso no amor. É hora

de você encontrar o seu verdadeiro poten
cial e desenvolver suas metas de maneira

definitiva.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Seu sucesso dependerá apenas

da sua dedicação. É um bom mo

mento para captar o desejo das pessoas.

Coloque na balança o que para você é im

portante ter, a Lua te ajudará nessa organi
zação interior.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Um fato novo deixará você nas nu-

vens. À noite, vale apostar no seu

magnetismo pessoal, ele é como um ímã.

A Lua em Escorpião desperta uma necessi

dade de descobrir uma utilidade para tudo
o que realizar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Cuide dos seus interesses. A Lua

ingressa em seu signo à noite, inten
sificando todas as emoções. Tente perceber e
dar mais atenção aos problemas alheios, isso
irá te fazer um bem enorme! Saiba ouvir.

�SAGITÁRIO
� (22/11 a 21/12)

Solte a sua imaginação. Pode ter

necessidade de recolhimento. Valorize a sua

privacidade nesta noite! Utilize sua generosi
dade e sensibilidade para ajudar o próximo.
Você ganhará mais do que estará doando.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Seu progresso material está em

evidência. Alguém do seu círculo
Social terá tudo para chamar sua atenção.
Grande harmonia em suas ideias, tente re

passar isso para seu ambiente e tudo que
lhe diz respeito.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Tudo que esteja voltado à comunica-

ção deve fluir com facilidade. À noite,
movimente a sua vida social! Seu empenho
deve ser direcionado para gerar ganhos. Es
teja pronto para lutar para que isto aconteça.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Você poderá se encher de esperan-

ças e visualizar novas perspectivas
afetivas. Confie na sua intuição e não se arre
penderá! Aproveite para ter ao seu lado pes
soas de valor. Estreite laços e crie vínculos.

o CORltElO DO POl"O • Terça-feira, 27 de abril de 2010

SBl fica uma hora
na liderança

o programa Domingo Legal do último domingo
acertou em cheio trazendo ao palco o ator mexicano
Carlos Villagrán, que interpreta o personagem Kiko
na série "Chaves!". O programa comandado por Cel
so Portiolli ficou na vice-liderança isolada da audiên
cia, com dez pontos contra 11.3 da Globo. Entre as

12h26 às 13h28, a SBT assumiu a ponta, com 14

pontos contra oito da rede Globo.

lwitter de Huck
clonado por hacker
Luciano Huck levou um susto no domingo.

Ele teve sua página oficial do twitter invadida.

Enquanto a página manteve-se clonada, o

hacker escreveu frases de provocação e ain

da divulgou sua senha, que aparentemente
era a data de seu nascimento. O problema.
logo foi solucionado, e Luciano retrucou as

piadas do autor da invasão. Huck tem mais

de 1,8 milhão de seguidores.

Marcelo 02 vai
batizar produto

Marcelo D2 pode estar prestes a causar uma nova

polêmica. Isso porque ele vai batizar um novo papel
para enrolar fumo. Segundo a coluna 'Telenotícias', do

jornal 'O Dia', o produto será um tipo especial de seda

transparente. Em entrevista à revista 'Trip', o respon

sável pela empresa que fabrica o produto contou que a

iniciativa da parceria partiu do cantor. Quando era vo

calista da banda Planet Hemp, ele já foi preso durante

um shaw por apologia às drogas.

DIVIRTA-SE

A melhor oferta

Maria Gadu
não está
com luiza

Na noite de domingo, a cantora

Maria Gadu desmentiu os boatos de

que ela e Luiza Possi estariam ten

do um relacionamento. "Luiza é uma

grande amiga minha, ela mora no

coração. É mais fácil criar polêmica
(em amizades com mulheres), mas eu
nem ligo para o que falam", divertiu-se
Gadu. O cancelamento do dueto para
o Programa Altas Horas teria sido por
um compromisso de Luiza.

Adriane Galisteu
vai para um SPA

A apresentadora Adriane Galisteu, grávida de

seis meses do namorado Alexandre lódice, preten
de se internar em um SPA assim que a última edi

ção do "Toda Sexta", da Band, for ao ar no dia 7 de

maio. Isso porque ela afirma que está muito incha

da, e já engordou cerca de oito quilos. Na emisso

ra, Adriane deve voltar ao ar em outubro, só que

apresentando o programa às terças-feiras.

Mellisboa
está de volta

Em breve, a atriz Mel Lisboa terá que se desgrudar
de seu filho, Bernardo, de um ano e quatro meses. Ela

assinou contrato com a Record recentemente e terá

que voltar a trabalhar. Mel já está pensando como vai

conseguir ficar longe do pequeno durante as grava

ções. "Estou começando a sentir o que vai ser agora.
É tudo muito novo pra mim. Ainda não sei como vou

reagir, como vou me sentir... ", contou Mel. A data do

retorno ainda não está confirmada.
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Variedades 15

Um advogado está numa entrevista:
- Quais suas pretensões salariais? - pergunta o

entrevistador, depois de ouvir todas as qualidades
do entrevistado.
- 10.000 reais pormês, mais benefícios. O que sua

empresa oferece?
_

- Férias de seis semanas por ano, fundo de pensao

para aposentadõria, um Toyota a cada dois anos,

cartões de crédito, título de um clube e viagem aos

EUA duas vezes por ano.
- O senhor está brincando?
- Bom, foi você quem começou!

ANIVERSARIANTES
26/4
Alfredo Fischer

Angelita A. Miotto
Blasio Besen
Garoline W. L Pinto
Cícero S. Sanches
Ederson R. Bublitz
Egon Engel
Emerson L Poglia
Gislene Lopes
Hildegard Piazera
IngeStalke
Jeane M. M. Bussarello
Johann Bruch
Jose E. O. Gneiding
Julia Hornung
Juliano Goedert
Leonice T. D. de Souza
Mailes Stein
Marcos A. Pedrotti
Mario Peggau
Maristela Engel
Marlete W. Krutsch
Maysa Amorim
Michele Marquardt
Monalisa A. P. Michalak
Monica C. Greppner
Nelsa K. Aohr
Paulo R. Rosa
Sirlene A. Siebert
Susana M. S. Gatafesta

Uyara L Andrade
Valzita Sasse
Waldemar P. Baader
Walli Blank
Walmira Blank
WolneyWolinger

27/4
Antonio de Souza
Garmelo Pasqualli
Cristina S. Correa
Daniele Schreiber
Edla Kaesstner
Jackson D. Coelho
Marilene C. S. Volpi
Nicolas D. D. Borkowsky
Willian Laube
Regiane Gampregher
Albertina Klein
Jaciane Inês Tyski
Gandido Brych
Adriano Gudzinger
Giovane Borchardt
OtavioWilpert
Rosileia S. Laube
MauriWekss
lraci Zils
Sérgio L Bagattoli
Leucadio J. de Ataíde
Lucia U. da Silva
OtavioWilbbert
EdmarKopp
Joao VICente
Giovana B. dos Santos
Matheus Braz
Angelo M. de Miranda
Yasmin Gabriela
Ana C. Brandt
orma Kuelkamp

Rosileia S. Laube
Susane da S. Oliveira
Bruno T. da Silva
Luciane eumann

Olinda Klemtz
Cristina S. Correa
Marcilio Hamburg
Tiago Batista
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moagoncalves@netuno,com,br

Moa Gonçalves
_--r-

Sossego
Embora

seja muito cedo ainda, as manobras continuam firmes
e fortes. E como até agora não surgiu nenhumamegaestrela no
novo cenário da política jaraguaense, a turma resolveu abafar.
Ficar fora de foco, na maior surdina por uns dias. Só na ova.

Como diria o mestre Gariba, "Só voltam à tona, assim que maio virar.
E de olhos bem abertos no fogo cruzado!"

o empresário Alberto Correia, ladeado pelo deputado
Darci de Matos e o vereador Valdir Zapellini, em mega encontro,

no sábado, na Sociedade Palmeiras, em Massaranduba.

NAS RODAS
�\

• A gataMarilu Zonta Zendher
rendeu-se às paqueras e

estava aos beijos no domingo
na London. A balada está

disputada!
. • Não ousem esquecê-la! Márcia
Rozza é a grande aniversariante
de hoje. Mil vivas! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

• O vereador Jaime Negerbom
já prepara os quitutes para
comemorar dia 29 a idade nova.

• Nasceu ontem, apimpolha
Helena, a primeira filha do

deputado Dieter Janssen e sua

Zélia Breithaupt Janssen.

Festa do
Champanhe

A Festa do Champanhe, só

para elas, que acontece dia 25 de
maio, no Estação Armazém, terá
um novidade amais este ano. Será
um showmaravilhoso com pratos
da casa. Só saberá quem for. Con
vites à venda no Cali, Tey , Solan

ge, Imobiliária Jardim e Marcatto

Acessórios.

Pelo meu iPhone tenho es

cutado muitos elogios sobre o

recém inaugurado Restauran
te Madalena, na Rua Pe. Pedro
Franklin. Um que jogou muitos
confetes foi o empresário e co

nhecedor do ramo, Rodolfo Mar
chi, o nosso querido "Comenda
dor". Vale conferir.

Vovó
Quem anda mais feliz que

gansa nova na lagoa é Mariazi
nha Gonçalves. Toda a felicidade
da figura foi a carta que seu filho,
o Dj Fernando S. e Adriana, rece
beram da cegonha avisando dá

chegada do primogênito do casal
e o primeiro neto de Maria e de
Luiz Neves.

Vai dar namoro
Os amigos não se cansam de

falar: aquele lance entre Bruno
Bria e Rafaela Mathias vai dar na
moro ou não?

G TE!

Meu coleguinha Lucca Rozza Rocha, cheio de estilo com a mãe
Ana Lúcia e a irmã Anna Laura, completou oito aninhos no

dommgo. E no sábado ele recebeu toda a sua turminha na casa

da sua "inha" Zoraide, para comemorar a data em grande estilo.

• O recapeamento asfáltico
da Rua Marina Frutuoso,
que, aliás, não tem dois anos,
realizado na gestão anterior,
em breve poderá servir para
fazer rally, pois os buracos já
estão lá.

• A loirinha fatal Solange
Colaço, a Su, ganhou seu vale
night e caiu na farra com as

amigas. Ela foi curtir a festa da
Fuel no Shopping Breithaup.
Mas continua namorando
firme com o bonitón
Marcelo Neto. Aliás, estão
apaixonadíssimos.

• Dizem os amigos que Diego
Borba foimuito paquerado
por umamorena na sexta no
Scondidinho. Será que vai rolar
alguma coisa? Ligeiro ele é.

• Dia 29 de maio, na Igreja
Rainha da Paz, tem a 3a

Silvana Lempert na lente
do fotógrafo Hermann, do
site Moa Gonçalves, nos
corredores da London Pub.

"
Pior do que achar
normal ser errado,
é considerar burrice

ser correto.
AlLANPOE

"

leitor tiel
o leitor fiel de hoje é Rudi
Fiedler. Ele é outro amigo

que lê a coluna todos os dias
para saber das novidades da

região. Valeu Rudi!

Pelo meu e-mail fiquei saben
do que um conhecido comer

ciante, casado e que costuma

"pular a cerca", está frequentan
do muito uma cidade do interior.
Dizem que o motivo é uma bella
ragazza que virou a cabeça dele.
E haja presentes e viagens. Se a

esposa sonhar é barraco forte.
Enquanto isso a gente vai sabore
ando um delicioso chopp Kõnigs
Bier bem gelado.

Feijoada do Lions Clube, para
movimentar a 24a Campanha
daVisão Escolar.

• A estudante de Direito,
Márcia Denise, esposa
de nosso amigo Everaldo
Corrêa, gerente da Saúde
do Trabalhador é sorriso de
orelha a orelha. Também não
é por menos, ela acaba de .

ganhar do maridão, a sua nova
e elegante casa. Felicidades
aos pombinhos.

• O meu amigo Rafa Rausis,
detentor da famosa marca de

energético Effect, acabou de
fechar uma grande parceria
com a rede de Postos Cidade.

• A gatinhaYasmin Hijas
festeja bem nesta terça, 14
aninhos. Mil vivas.

• Com essa, fui!
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PREVISÃO DO TEMPO

JOINVJllE
T ...
16° 23°

Tempo instável com
nevoeiros e chuva na

madrugada e manhã.

Temperaturas baixas.
Vento de sudoeste a sul,
fraco a moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 17°C
MÁX: 22°C

QUARTA
MíN: 16°C
MÁX: 22°C

QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 22°C

CANOINHAS
T ...
120 21 °

SEvodVAI PAAA-··

1I\fNlO
\ do com chuvas

Dia nuba, V ntosmadrugada. e

durante a
-

o térmica
fracos e sensaça

tura
. 'ma de 13°C. TemperamInI

entre HOC e 23°C.

a
BlUMENAU
T" �15°23°

�

JARAGuA DO SUL
T ...
170 22°JOAÇABA

T ...
13° 22°

�
RIO DO SUL
T ...
15° 22° FLORIANÓPOLIS

T ...
18° 24°c<)

LAGES
T ...
8° 19°

Chuvas são
amenizadas Tempo fica

mais estável
No último dia de abril e nos pri

meiros dias de maio o tempo perma
nece mais estável, com mais nebulo
sidade e chuva fraca no litoral e mais
seco no interior do Estado. As tempe
raturas mínimas estarão mais baixas
ou amenas no período noturno, e em
elevação durante o dia.

Hoje, por alguns momentos,
a chuva deve diminuir no Oeste,
Meio-Oeste, e especialmente no
Planalto Norte e Litoral. A chu
va é persistente embora com

menos volumes no Planalto Sul
e Litoral Sul. Há risco de ala

gamentos e deslizamentos em

todo o Estado.

SÃO JOAQUIM
.......
8° 18° IMBITUBA

T ...
17°23°�

GRICIÚMA
TÁ
16° 24°

tJ6Ç00
Ensolarado Pal'Cialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Economia/Nacional

BRASíLIA

A balança comercial
brasileira acumula superávit
de US$1,667 bilhão no ano.

O saldo comercial é Quase
700Al menor Que o de 2009.

No
mesmo período do

ano passado, a balança
tinha superávit de US$
5,533 bilhões. Apesar

disso, segundo os dados divulga
dos ontem pelo MDIC (Ministé
rio do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior), no ano,
a corrente de comércio (soma
das exportações e importações)
atinge US$ 98,841 bilhões, valor
30,4% superior aos US$ 75,809
bilhões verificados em igual pe
ríodo do ano passado.

o CORREIO DO POlO • Terça-feira, 27 de abril de 2010

As exportações somam, no

acumulado do ano, US$ 50,254
bilhões, com média diária de
US$ 661,2 milhões, um au

mento de 25,2% ante a média

registrada no mesmo período
de 2009 (US$ 528,2 milhões).
As importações totalizam US$
48,587 bilhões, com média diá
ria de US$ 639,3 milhões, o que
representa um incremento de
40,1% ante a média verificada
no mesmo período do ano pas
sado (US$ 456,3 milhões).

A balança comercial brasilei
ra acumula um superávit de US$
775 milhões no mês de abril. As

exportações somam, no mês de
abril, US$ 11,025 bilhões, com

média diária de US$ 735 milhões,
o que representa um incremento
de 19,3% ante a média registrada
em abril de 2009 (US$ 616,1 mi-

É 10

Balança tem superávit700/0menor
Até 25 de abril, saldo é positivo em US$ 1,6 bilhão, ante os US$ 5,5 bilhões anteriores

U�E decidiu ficar neutra, mas apoia as políticas de Dilma Rousseff

UNE se mantém independente,
mas ataca a política do PMDB

RIO DE JANEIRO
Apesar de a UNE (União Na

cional dos Estudantes) ter deci
dido manter uma postura inde

pendente em relação às eleições
presidenciais, a entidade aprovou
um programa político que pode
ser considerado alinhado à pré
candidata do PT, Dilma Rousseff.

Moções que apoiavam for
malmente a petista e repudia
vam o pré-candidato do PSDB,
José Serra, foram retiradas da

proposta na plenária final do 58.o

Conselho Nacional de Entidades
Gerais. Após três dias de debates,
que aconteceram no Rio de Ja
neiro, a resolução elaborada pela
corrente majoritária da UNE -

que preside a entidade e tem

apoio de grupos ligados ao PT,
PC do B, PMDB, PDT e PSB - foi

aprovada.
O documento, que será apre

sentado aos candidatos duran
te a campanha, contém pontos
consoantes com as políticas do

governo de Luiz Inácio Lula da
Silva, e se declara contra a I/re-
dução dos gastos sociais", a "pri
vatização do patrimônio estatal"
e propõe o enfrentamento de

"políticas de fundo neoliberal".
'� UNE sai daqui sabendo o que
ela quer e o que ela não quer. Nós
vamos lutar para que o Brasil não
retroceda", disse o presidente da
entidade, Augusto Chagas.

lhões) e de 7,5% em relação ao

desempenho médio de março
último (US$ 683,8 milhões).

No mesmo período
do ano passado, a

balança tinha superávit
de US$ 5,533 bilhões.

DIVULGAÇÃO

• AgênCia Estado Exportações brasileiras somam, no ano, US$ 50,254 bilhões

Certificação digital será
exigida para 1,8 milhão

contador da empresa, que fará
a transmissão dos documentos.
I/Isso permitirá ao contribuinte
que não quer ter esse gasto ter

outra opção", disse. Existem três
níveis de segurança: com certi

ficação digital, com código de
acesso e com o acesso público.

DIVULGAÇÃO

Mudanças nas declarações

O STF decidiu que o Serviço Geográfico do
Exército deverá fazer uma perícia topográfica
na divisa entre o Mato Grosso e o Pará. Isso

porque, desde 1992, há uma polêmica sobre os

LOTERIAS
MEGA-SENA

CONCURSO N° 1173

05-07-24-25-36-47

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1030

02 - 13 - 17 - 39 - 45
47 - 49 - 53 - 60 - 63
64 - 74 - 78 - 83 - 86
89 - 90 - 91 - 92 - 00

QUINA
CONCURSO N° 2278

06 - 11 - 15 - 25 - 48

DUPLA SENA
CONCURSO N° 857
Primeiro sorteio

01 - 02 - 21 - 42 - 43 - 44
Segundo sorteio

04-21-25-28-29-45

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04444

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
1° 63.029 600.000,00
2° 79.742 31.500,00
ao 31.864 24.000,00
4° 52.397 15.390,00
5° 65.206 10.500,00

MAPA BRASILEIRO
Umites serão revisados no Pará

pontos de referência que dividem os dois Esta
dos, afetando sete municípios - os moradores
não sabem de quem cobrar os serviços ou para
quem pagar os tributos.

Já as importações somam

US$ 10,250 bilhões, com média
diária de US$ 683,3 milhões, va
lor 58,4% superior à média di
ária registrada em abril do ano

passado (US$ 431,5 milhões) e

4,4% maior que a média de mar

ço passado (US$ 654,7 milhões).
Na quarta semana de abril (19 a

25), as exportações superaram as

importações em US$ 93 milhões.

BRASíLIA
A Receita Federal estipulou

que o envio das declarações e de
monstrativos das empresas que
tenham assinatura digital seja fei
to com certificação digital a par
tir de junho. A mudança faz parte
da estratégia de consolidar meios

seguros de encaminhamento de
documentos por parte dos contri
buintes a partir deste ano.

Agora, exceto as empresas
optantes pelo sistema simplifi
cado de impostos (Simples), que
atende micro e pequenas empre
sas, todas terão que usar a certifi

cação, totalizando 1,8 milhão em
todo o país. Ou seja, todas com

faturamento acima de R$ 2,4
milhões por ano, segundo o co

ordenador-geral de Arrecadação
e Cobrança da Receita Federal,
Marcelo deAlbuquerque Lins.

A Receita também criou uma

opção mais barata. Com a de

claração eletrônica, qualquer
empresário poderá autorizar a

utilização da ferramenta pelo
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Encontro do
setor têxtil

No dia 18 de maio acontece

em Blumenau a 11 a Texfair Brasil,
que além de ser a mais impor
tante feira de negócios da Améri
ca Latina, é o ponto de encontro
de todo o setor têxtil brasileiro.
Ela marca o lançamento da co

leções Primavera-Verão de muitas

empresas e tornou-se centro de

referência de moda.

A agroindústria do Brasil
A agroindústria brasileira tem apenas 40 anos

e seu principal desenvolvimento aconteceu no

Oeste Catarinense. A edição de número 37 da re

vista FEED & FOOD estampa na capa a foto do

catarinense Luiz Furlan que entre outras coisas

já foi ministro e é o co-presidente do Conselho

Administrativo da BR Food e neto do fundador

da Sadia, o ex-senador Atílio Fontana. Furlan

destaca o papel das carnes brasileiras no mundo

pela agregação de valor ao produto bem como da

busca por profissionais talentosos para dar conta
dos desafios da certificação verde, da mudança
do perfil do setor cárneo e também da economia

brasileira e da BR Foods no globo.
DIVULGAÇÃO

Mercado Regional

Lourival Karsten
DIVULGAÇÃO

��.�'_\. '.
-

.

�.- �4.

--==---
BUSSCAR

E
muito triste observar a decadência da Bus
sacar, uma empresa fabricante de carroce

rias de ônibus, que há poucos anos atrás
fazia planos mirabolantes para conquistar

mercados ao redor do mundo. Agora está na alça de
mira de outros competidores que eram muito me

nores como da Induscar/Caio e perde grande parte
de seu melhor quadro técnico para outras empre
sas.Embora seja da natureza - inclusive das empre
sas - nascer, crescer e morrer, certamente o destino
desta empresa poderia sermuito diferente, pois não
lhe faltamercado e nem tecnologia.

Carne suína para os EUA
Caso a alteração nas normas que regulam a impor

ação de carne, proposta pela APHIS/EUA - seja apro
ada fica aberto o caminho para a carne suína de nosso
stado que já é reconhecido pelos EUA como livre de
ebre aftosa sem vacinação. Esta certificação foi obtida
or Santa Catarina junto á OIE - Organização Interna
ionaI de Saúde Animal emmaio de 2007. Só para lem

rar, quando do aparecimento do último surto de febre
osa no Brasil diversos políticos do Estado defendiam

nclusive em Brasília que Santa Catarina fosse obrigado
vacinar seu rebanho, contrariando a decisão do go
erno estadual. Se isto fosse feito, hoje não estaríamos

uito próximos de realizar o que nosso país não tem

ido capaz: ultrapassar as barreiras sanitárias que são

uito mais sólidas que as barreiras econômicas.

Mercado de móveis
A indústria brasileira de móveis

rojeta um crescimento de 10%
ara este ano, recuperando assim
s perdas de 2009, retornando aos

atamares de 2008. Segundo a Abi

óvel, a produção brasileira atin
iu R$ 22 bilhões em 2008, caindo
ara perto de R$ 18 milhões no ano
assado. As exportações foram as

ue mais sofreram, pois caíram de
$ 2 bilhões em 2008 paraR$1,3 bi
ão em 2009. Nas exportações, no
rimeiro trimestre deste ano o cres-
imento foi de 11,8% em relação ao

rime ira trimestre do ano anterior.
Sindicato da Indústria do Mobi

iário de Arapongas também está
muito otimista. Dos quase 18 mil

empregados do setor de móveis
no eixo Londrina - Maringá, mais
de 10 mil estão em Arapongas.
Esta região detém quase 10% da

prOdução nacional de móveis,
rivalizando com a região de São
Bento do Sul.

Importações
têxteis brasileiras

As importações de produtos têxteis pelo Bra

sil saíram de US$ 793,5 milhões no primeiro tri
mestre de 2009 para US$ },13 bilhão no mesmo

período em 20l0.Destaque para os fios sintéticos
contínuos que tiveram compras de US$ 270 mi

lhões em 2010 contra US$ 139,7 milhões no ano

passado. O produtos acabados tiveram um cres

cimento modesto, passando de US$ 306,7milhões
em 2009 para US$ 322,3 milhões no primeiro tri
mestre de te ano. Destaque para a importação de

tecidos de malha que passou de US$ 50 milhões
em 2009 para US$ 113,3 milhões no primeiro tri
mestre deste ano.

Petrobrás em 18°
Embora ainda atrás de suas cinco maiores concorrentes, a

Petrobrás aparece em 18° lugar no ranking das maiores em

presas do mundo em 2009, segundo a revista Forbes. Neste

ranking estão mais 32 empresas brasileiras.

INDICADORES

SELTC

TR

CUB

BOVESPA

POUPANCA

8,75%

0,047%

987,97

.. -0,92%

0,5

9.DEZEMBRO.2009

26.ABRIL 2010

ABRIL.2D10

26.ABRIL,2D10

26.ABRIL.2D10

. CÂMBIO .- '.' COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (Ef-.1 R$) 1,7440 1,7460 ... -0,91%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7400 1,8400 ... -1,14%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500 1.9500 +0%

EURO (EM R$) 2,3386 23398 .. -0,17%
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Julimar Pivatto
* FLAMENGO

Classificada

J
aqueline Corrêa está entre

as cinco melhores enxadris
tas do Brasil. Ela conquistou
a vaga para a Seleção Brasi

leira de xadrez, que disputará a

Olimpíada da modalidade de 19
de setembro a 4 de outubro na ci
dade russa de Khanty-Mansiynk,
na Sibéria. No fim de semana,
ela terminou em quarto lugar no
pré-olímpico, disputado em São
Paulo. "Estou bem feliz. Será um

privilégio disputar uma compe
tição onde estarão praticamente
todos os mestres do mundo", dis
se a atleta.

Revelação
Na competição mundial, ela

será uma das cinco meninas que
defenderão o time brasileiro.
"Todo mundo já está me per
guntando sobre o frio que devo
encontrar lá. Mas ainda tem tem

po para pensar e me acostumar

com isso", afirmou Jaqueline. Ela
é mais uma das revelações do
xadrez jaraguaense. O que com

prova o bom trabalho realizado
nas escolas, pelos professores, e

também pela FME.

CURIOSIDADES DA COPA

o primeiro OxO da história
das Copas aconteceu em

1958 na Suécia. Os jogadores
de Brasil e Inglaterra, Que
se enfrentaram na primeira
fase, ficaram sem saber o

Que iria acontecer depois do

jogo. Alguns até pensaram
Que o juiz iria levar a partida
para a prorrogação.

DOIS TOQUES
MiriellySantos

e Simone Ferraz ficaram em

quinto lugar noTorneio Paulistas,
respectivamente nas provas de
100m com barreiras e 1.500m rasos.

ftn&..l.lU1_·A rodada do fim
de semana foi toda adiada em
virtude das chuvas. Infelizmente,
deixaram para cancelar em
cima da hora

Kaká é O destaque
Em ano de Copa do Mundo, os olhares dos brasileiros se

voltam para os nossos craques e essa coluna não vai ficar de
fora das discussões. O destaque do fim de semana foi o retorno
de Kaká aos gramados e em grande estilo. Depois de 45 dias se

recuperando de lesão, ele entrou aos 30 minutos do segundo
tempo e fez o gol da vitória por 2x1 sobre o Zaragoza. Eu não
duvido da qualidade do Kaká. Acho que ele tem tudo para ser

"o cara" da Seleção neste ano, assim como foi Ronaldo em 2002
e Romário em 1994. Já Ronaldinho Gaúcho teve atuação apaga
da na derrota do Milan para o Palermo. Mas para mim a culpa
não é só dele. A má fase do time se reflete em todos no elenco.

DIVULGAÇÃO

..:u::.L�,U· O técnico de futsal
feminino,VitorAlexandre, foi
chamado para ser auxiliar da

Seleção BrasileiraUniversitária, que
disputará oMundial em agosto.

• Falando em tiro, o Clube de
Atiradores de Jaraguá/FME ocupa
a vice-liderança do Campeonato
Estadual, empatado com o Clube
IodeMaio de Pomerode.

• Samuel Lopes
conquistou duas pratas no
Brasileiro de Tiro MasterOn-line,
nas provas de carabina deitado e

ar comprimido.

• O Benfica desbancou
o Interviú e conquistou o

Campeonato Europeu, vencendo
na prorrogação por 3x2. Será que
teremosMundial em 20 lO?

I E R G I DE

Chuva atrapalha,
mas não apaga
brilho do evento
Em torno de 100 pilotos encararam
lama e adrenalina no último sábado
JARAGuÁ DO SUL

o 2º Rally Cidade de
Jaraguá do Sul válido
pela Copa Catarinense
de Rally de Regularidade,
patrocinado pelo Jornal O
Correio do Povo, foi para
os coraíosos.

Isso
porque dos 200 carros es

perados para o evento ape
.

nas 105 compareceram. O
motivo da desistência: a chu

va que não deu trégua no último
sábado. Mesmo com o número
reduzido de automóveis, o presi
dente do Ieep Club de Iaraguá do
Sul, Cleber Schultz, disse que a

edição de 2010 não deixou nada
a desejar comparada a de 2009.
"Com essa prova, a cidade se fir
ma ainda mais no calendário da

Copa Catarinense", reiterou. Por
motivo de segurança alguns tre
chos do traçado foram cancela
dos, medida que evitou qualquer
tipo de acidente.

Entre os vencedores da eta

pa' dois jaraguaenses: os irmãos
Johedy e Johelmyr Roberto Ku-

czkowski. A dupla competiu pela
segunda vez na categoria cidade.
No ano passado, também em Ia
raguá do Sul, os irmãos termina
ram na lIa colocação. Por isso,
segundo Iohedy, o pódio nesse

ano surpreendeu a dupla. "Não
esperávamos o resultado. Agora
queremos competir em Pomero

de, Corupá, para, quem sabe um

dia, participar para valer da mo
dalidade", afirmou o piloto.

"Não esperávamos vencer,
mas agora vamos

competir também em

outras provas".
JOHEOY EOOR

Na categoria master venceram

os joinvilenses Théo Augusto Guar
diano e André Lucas Munhoz. Os
irmãos Silvio Leandro e Carlos Laér
cio Knop, deRio Negrinho, conquis
taram o título na graduados.A cate

goria turismo a dupla vencedora foi
de Camboriú, com Luciano Gall e
Marco Ruthes dos Santos.

Segundo Schultz, o Ieep Clu
be quer trazer também uma edi

ção do rali 4x4 e mais um evento

estadual que ainda não foi con
firmado.

CÉSAR JUNKES

Competidores receberam instruções na saída, já que trajeto foi alterado

T I

Ivanildo volta com medaJhas
Ivanildo de Souza Pinto retomou de Montevidéu, no Uruguai, onde

participou do GrandPrix Internacional doMercosul, com quatromedalhas.
Foram três de ouro (100 metros com barreira, salto triplo e lançamento de
disco) e umaprata (revezamento 4x100m rasos).Além dele, Olavo JoséReali
também trouxe um ouro no lançamento de martelo (categoria 40 anos).
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JARAGUÁ DO SUL

Depois de ter empatado em

1x1 com o Garlos Barbosa e

perdido a liderança da liga
Futsal, a Malwee/Gimed
tem hoje mais um clássico

pela frente.

Esse,
contra a Cortiana, às

20h15, naArena Iaraguá,
tem um gostinho espe-·
cial para quatro jogado

res da Malwee. Valdin, Bebeto,
Bazílio e Iamur são ex-atletas
do time gaúcho. No que depen-

Bebeto encara
Cortiana pela primeira

vez depois de sete
anos no outro lado

SERViÇO
o QUÊ: Malwee x Cortiana

LOCAL: Arena Jaraguá, às 20h 15
INGRESSOS: RS 15 (inferior), RS 10

(superior) e RS 5 (meia/superior)
POSTOS DE VENDAS: Posto Mime,
Falcão Sports e Girolla Imóveis
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der de Bebeto, o reencontro não
será nada bom para os rivais. O
ala disse que o fato de jogar com
o ex-time dá uma motivação
maior para o jogo - primeiro para
se firmar no time e segundo pelo
momento da Malwee na compe
tição, podendo garantir a lide

rança da primeira fase.
"É natural que desejamos fa

zer uma boa atuação. Eu joguei
sete anos na Cortiana e será a

primeira vez que vou jogar con
tra eles e espero ajudar a Malwee
a conquistar essa importante vi

tória", afirmou Bebeto.
Outro jogador que também

vestiu a camisa da Cortiana é
Valdin. O atleta, mais acostuma
do com essa situação, ao con

trário de Bebeto, disse que não

existe motivação extra. "Fiquei
dois anos e meio lá e assim como

poderei jogar contra eles ama

nhã (hoje) também atuei contra
a Malwee em outras oportunida
des. Mas nesse jogo o que mais

importa é a definição da lideran

ça", lembrouValdin, que é dúvida

para o confronto, pois sentiu le
são nos dedos do pé direito.

• Genielli rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

T

alwee tem parada
urapela liderança

Time jaraguaense contratou quatro atletas do time gaúcho

Atenção nos

contra-ataques
Bebeto, que conhece muito

bem o time gaúcho, disse que, se TSprecisar, vai auxiliar a comissão
técnica da Malwee com informa- CLASSIFICAÇÃO
ções sobre o adversário. Mas, na CoI. TImes P J V E o GP GC SG Apr.

opinião dele, Ferretti saberá neu- 1° Atlântico 10 4 3 1 O 8 4 4 83.33%

tralízar as investidas da Cortiana. 2° MalweejOmed 8 4 2 2 O 13 7 6 66,67%

3° Umuarama 8 4 2 2 O 10 6 4 66,67%
E é isso mesmo que o técnico 4° Minas 732 1 O 12 7 5 77,78%

i jaraguaense vai procurar fazer. 5° Foz 7 4 2 1 1 10 9 1 58.33%

: "Eles vêm para jogar nos nossos
6° fJ.s:I:>fNa 7 4 2 1 1 8 8 O 58,33%

7° Rorianópolis 6 3 2 O 1 9 6 3 66,67%,
erros. Tem que termuita atenção 8° Krona/Joinville 6 3 2 O 1 6 4 2 66,67%

ofensiva para não proporcionar 9° Intelli 6 3 2 O 1 8 8 O 66,67%

os contra-ataques", revelou. 10° Copagril 6 4 2 O 2 4 6 -2 5O,OOY-

11 ° Petrópolis 5 4 1 2 1 9 9 O 41.67
Sobre os ex-Cortiana, Fer- 12° São Paulo 4 3 1 1 1 5 5 O 44,44%

tetti acredita que independen- 13° GascaveI 441 1 2 9 10 -1 33.33%

te das informações que po-
14 ° Cortiaria 4 4 1 1 2 8 10 -2 33.33%

3 3 1 O 2 7 6 1 33.33%
dem ajudar, a Malwee conhece

15 ° Corinthians

16° Anápolis 3 3 1 O 2 3 5 -2 33.33%

muito bem a forma da equipe lr Praia aube 3 4 1 O 3 9 13 -4 25,00%

adversária jogar, sobretudo, a 18 ° Clr10s Barbosa 3 3 O 3 O 5 5 O 33,33%

19° RCG,IGarça 3 4 O 3 1 8 9 -1 25,00%
maneira como defendem para 20° Unisul 1 4 O 1 3 12 21 -9 8,33%

depois contra-atacar. 21° Macaé o 4 O O 4 4 9 -5 0,00%

PIERO RAGAZZI

Equipe sub-20 está invicta no Estadual e treina para a Taça Brasil

Futsal de base se dá bem
no Campeonato Estadual

JARAGuÁ DO SUL
Três categorias do futsal de

base jaraguaense mostraram

sua força no fim de semana. O

sub-Ll, 15 e 20 entraram em

quadra pelo Campeonato Es
tadual. O primeiro (CEJ /Luter
prev/FME) estreou na compe
tição derrotando o Joinville por
IOx3, São João Batista por 14xO,
mas foi superado pelos anfitri
ões' Blumenau, por 4xO.

ma. Segundo o técnico Augus
tinha Ferrari com os resultados
a equipe deu um importante
passo para a classificação para
terceira fase e no returno basta
vencer uma partida que garan
te a classificação.

O time sub-20 da Malwee/
Cimed/FME esteve em São
Bento do Sul, onde conquistou
ótimos resultados. A equipe
realizou duas partidas contra

times da casa. A primeira, con
tra o Tradição, goleou por 7xO e

a segunda contraTuper o resul
tado foi mais equilibrado: 6x5.

Os atuais campeões cata

rinenses estão no primeiro lu

gar da Chave E Agora a equipe
ganha uma folga no Estadual,
uma vez que treina para a Taça
Brasil de Clubes, que será no

dia IOde maio, em Anápolis
(GO). O time só volta a jogar
pelo Catarinense nos dias 21 a

22 de maio, em Iaraguã do Sul.

Time sub-l 5 segue
sem perder e está
bem perto da

classificação para a

próxima fase
i
�

M,\wet

RESULTADOS
RESULTADOS
SÁBADO
Carlos Barbosa 1x1 Malwee/Omed
Connthians 5xO Pralél aube
AlJãntico 3x.1 Macaé
Intellí 2x1 São Paulo
Cortíana 3x2 PetrÓpOlis
GascaveI 2x3 Krona/JoIrMlle
Foz 4x2 Unisul

Copagríl 0x3 Florianópolis
/lssofNa 1x1 RCG/Garça
Umuarama 3x1 AnápollS
ONTEM
RCG/Garça x Corinthians *

HOJE
19b15 - Petrópolis x Inteffl
19h15 - Macaé x /lssofNa
2011 - Praia Oube xGascaveI
2011 - Florianópolis x Umuarama
2011 - Foz x Copagríl •

201110 - Anápolis x Carlos Bart:Josa
201115 - Malwee/Omed x Cortíana
201115 - Unisul x AlJãntico
2Oh3O - São Paulo x MUlas

* Jogo não encerrado até o fedia
menta dessa edIÇão

Legenda: P = Pontos. J = Jogos.
v = Vrtórias. E = Empates. o =

Derrotas, GP = Gols Pró, GC = Gols

Contra, SG = Saldo de Gols e A =

AproYeitamenta

Os garotos do sub-15, CEJ/
Luterprev/FME, seguem invic
tos no Estadual. A equipe jogou
em casa no fim de semana e go
leou em todas as partidas: 12xl
sobre o Timbó, 6x2 no Tubarão
e 5xl no forte time de Criciú-

Resta uma vaga
B

Sem invencibilidade
Com uma rodada para ter

minar o 240 Campeonato Iara
guaense de Futebol Sênior resta

apenas uma vaga.' Noite a Fora,
Caxias e Vitória já estão garan
tidos. Pela quarta vaga lutam
Grêmio Garibaldi e Galácticos. A
rodada do fim de semana contou
com jogo isolado entre Vitória e

Galácticos. O Auriverde do Rio da
Luz goleou por 8xO e carimbou o

passaporte para a próxima fase.
Grêmio e Galácticos precisam
vencer os já classificados Vitória
e Caxias, respectivamente. A pró
xima rodada do Sênior será no

sábado, Iode maio

Os times de basquete sub-17
feminino e masculino perderam a

invencibilidade no fim de semana.
As meninas do Jangada/FME via

jaram para Chapecó, no sábado,
onde enfrentaram o time local do
CBC e perderam por 71x58. Com o

resultado, a equipe tem cinco pon
tos e semantém na briga por uma
vaga na próxima fase. Omasculino
da Unimed/FME disputou duas

partidas. A equipe venceu o Clube
Concórdia por 67x59, na sexta-fei
ra, e perdeu para o Concórdia, por
80x56 no sábado. Também com

cinco pontos os garotos mantém a

chance de classificação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Muricypede
apoio da torcida
na apresentação
Estreia do treinador será na quinta,
contra o Grêmio pela Copa do Brasil
RIO DE JANEIRO

Muricy Ramalho foi apresenta
do na tarde de ontem como novo

treinador do Fluminense. E, logo na
primeira entrevista coletiva, ele já
tratou de pedir o apoio do torcedor
no seu jogo de estreia, quinta, con
tra o Grêmio, no Maracanã, pelas
quartas-de-final da Copa do Brasil.

Para convocar o torcedor do
Fluminense, Muricy lembrou da

campanha do time na Liberta
dores de 2008, quando foi vice

campeão - perdeu o título para a

LDU. t� torcida empurrou o tem

po todo. É isso que espero. É isso

que espero já na quinta-feira",
avisou o novo treinador.

Desempregado desde a de
missão no Palmeiras, em fevereiro,
Muricy foi contratado para subs
tituir Cuca, dispensado na última

segunda-feira. Na chegada, o novo

treinador também elogiou seu an

tecessor. E ainda explicou que não
tinha como recusar o convite feito

pelo clube carioca.

"Demorei um pouco para dar a

resposta porque acho que tem que
ser uma coisa tranquila e também

. porque o Fluminense tinha no co

mando um outro grande treinador.
Estoumuito feliz de estar aqui, vou
dar o meumelhor para o time estar

no lugar que merece, brigando na

ponta de cima", afirmou.

ESTADUAIS
• CAMPEONATO GAÚCHO
• RNAL - JOGO DE IDA
Internacional Ox2 Grêmio
JOGO DE VOLTA - DOMINGO
16h - Grêmio x Inter

(Grêmio pode perder por um gol de diferença.
Se terminar 2xO para o Inter, decisão será nos

pênattis. Gol fora de casa vale como critério de
desempate)

• CAMPEONATO CATARINENSE
• RNAL - JOGO DE IDA

Joinville 1x3 Avaí
JOGO DE VOLTA - DOMINGO
16h -AvaíxJoinville

(Avaí pode perder por até dois gols de diferença)

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 7" RODADA - 2" FASE

Coritiba 2x1 Cascavel
Atlético-PR 0x0 lraty
Paraná 1x1 Operário
Paranavaí 2x2 Corinthians-PR

CLASSIACAÇÃO: Coritiba 23, Atlético-PR 17,
lraty 12, Paraná 11., Operário 6, Paranavaí 5,
cascavel 4 e Corinthians-PR 2.

(Coritiba foi campeão com uma rodada de

antecedência)

"Demorei um pouco para dar
a resposta porque acho
que tem que ser uma

coisa tranquila e porque o
Fluminense tinha no comando

um grande treinador'.
MURrcy RAMA HO

Apesar de ter assinado contra

to somente até o final deste ano,

Muricy revelou que tios projetos
para o futuro" do Fluminense pe
saram no acerto com o clube. "O

que mais pesou foi o pensamento
da diretoria de fazer um Flumi
nense forte emelhor, com estrutu

ra" justificou o treinador.

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAMERA
.\

Muricy recebe
a camisa do
Fluminense
do presidente
Roberto
Horcades

• CAMPEONATO PAUUSTA
• FINAL - JOGO DE IDA
Santo André 2x3 Santos
JOGO DE VOLTA - DOMINGO
16h - Santos x Santo André

(Santos pode perder por até um gol de
diferença)

• CAMPEONATO MINBRO
• ANAL - JOGO DE IDA

lpatinga 2x3 AtJéticxrMG
JOGO DE VOLTA - DOMINGO
16h - AtJético-MG x lpatinga
(Atlético pode perder por até um gol de
diferença)

• CAMPEONATO BAIANO
• RNAL-JOGO DE IDA
Bahia 0x1 Vitória
JOGO DE VOLTA - DOMINGO
16h - Bahia x Vitória

(Vitória pode perder por até um gol de diferença)

• CAMPEONATO GOIANO
• RNAL - JOGO DE IDA
Atlético-GO 4xO Santa Helena

(Atlético pode perder por até três gols de
diferença. Se perder por quatro, o Santa Helena

éocampeão)

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguã do Sul/SC
Isa Marta Mohr Ziemann, Oficiala do Registro de Imóveis de Iaragua do Sul/SC, torna público

pelo presente edital, que MARIO MOSER, CI n° 4.930.001-6-SESP-SC, CPF N° 352.351.019-87 e sua

esposa CLARA CLARICE MOSER CI n° 1.132.514-3-SESP-SC, CPF n° 038. 318.899-70, operários,
brasileiros, casados pelo regime de Comunhão Universal de bens, anterior da vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua João Carlos Stein s/n, Bairro Vila Lenzi, nesta cidade

requereram com base no art. 18 da lei 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

Ruas 416 - Jaime Gadotti e 1299-Sem nome, BairroVila Lenzi, perímetro urbano de Iaraguá do Sul- SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme a Certidão n° 406/2009 expe
dida em 23.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico de agrimensura Antonio Carlos da Silva, CREA n°

47483-8, ART n02846962-7. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 12.646,OOm2, sendo cons

tituído de 6 (seis) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 centro Iaraguã do Sul/SC.

JAR,AGUÁ DO SUL, 08 DE ABRIL DE 2010

AOFICIALA

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃo
REPÚBUO\ FEDERATIVADO BRASIL

FSD\DO DE SANIACATARINA
Tabelionato do Município e

Comarca deJaraguá do Sul- Carlos
FabricioGriesbach,Thbelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
nO 1589 'Telefone: (47) 3273-2390· Horário

deFuncionamento: O9:OOh às 18:OOh

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que viremo presente edital, que foram apresentados nestaserveruía os títulos abaixo relaciona
dos, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal
(3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo

prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publica
ção se deve ao fato de a(s} pessoa(s} indicada(s} para aceitar(em}, ou pagar(em} ser(em} desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em} residente(s} ou domiciliada(s} fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido
pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 143474 Sacado:AITA!RANfONlOBORGESDEFREITAS CNPJ:97.514.061/000
Cedente: UNlBANCO-UNIAODE BANCOS BRASILEIROSSA CNPJ: 33.700.394/000
Número doTítulo: 6959/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante. UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
09/04/2010 Valor: 179,97 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143795 Sacado: ANDERSONAQMANOO SIQUElRA CPF: 068.667.209-74
Cedente:VIEIRACOMERCIO DE EQUIPAMENfOS PARAMAR CNPJ: 08.032.076/000
Número doTítulo: 002213 Espécie. Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/04/2010 Valor: 297,70 Liquidação após a

intimação: RS10,4O, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 143965 Sacado: ANDRE HIlARIO CPF: 006.103.079-16 Cedente: CENTRO DE
FORMACAO DE CONDlITORES LESSMANN ITO CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título:
26485 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante. UNlBANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROSSA Data Vencimento: 10/04/2010 Valor: 173,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142961 Sacado: ATAGTIDO GEFUNI CPF: 024.537.61943 Cedente: BV FINAN
CEIRA S/A-CEI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Titulo: 131012275 Espécie. Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante. SERGIO seHUlZE& ADVOGADOS ASSOCIA
DOS DataVencimento: 15/02/2008 Valor: 1.412,88 Liquidação após a intimação: RS 10,40,
Condução: R$ 32,20. Diligência: R$ 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143818 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO L1TIA ME CNPJ: 07.421.982/000
Cedente: RMlA IMPOR'L\O\O C I M LIDA CNPJ: 10.444.734/000 Número do Título: 236
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO rtxú SA Data
Vencimento: 31/03/2010 Valor: 3249,11 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
RS 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: RSI0,4O

Protocolo: 143851 Sacado: COM IND E REPRES H RISfOWLIDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.ECOM.DE EMBAlAGENS ITOA. CNPJ:79.912.747/000Númerodo
Título: 1297A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante. BANCO
Ili\USA DataVencimento: 07/04/2010 Valor: 190,79 Liquidação após a intima-
ção: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143643 Sacado: COMEROALUZ ITOAME CNPI: 09.566.905/000 Cedente: ME
TALURGlCA I1UPORANGA LIDA ME CNPI: 79.392.221/000Número doTítulo: 486/001
Espécie. Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMIO\ FE
DERAL DataVencimento: 04/04/2010 Valor: 167,65 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: RS 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143968 Sacado: CRISTIANOALVES ORTIZ CPF: 053.109.019-14 Cedente. CEN
TRO DE FORMACAO DECONDlITORES LESSMANN LID CNPJ: 85.315.042/000 Número do
Título: 26188 Espécie. Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante. UNlBAN
CO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 173,00 li
quidação após a intimação: R$10,40,Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 143445 Sacado: CRISTIANO MARQUARDT CPF: 049.896.349-77 Cedente: ses
NEIDERMAIDECONsrRUCAO LIDA CNPI: 04.587.423/000 Número doTítulo: 000132
5 Espécie: Cheque Apresentante: SCHNEIDER MAT.DE CONsrRUCAO ITOA Data Venci
mento: 15/03/2010 Valor: 380,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 26,56,
Diligência: R$ 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143752 Sacado: DARO MENSONSEDEVARGAS CPF: 671239.539-91 Cedente:
FM PNEUS LIDA CNPJ: 81.374.845/000 Número doTítulo: NP122919/2 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:
13/04/2010 Valor. 300.00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: RS 25,16, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: RSl 0.40

Protocolo: 143937 Sacado: ElSON DO NASCIMENTOMENDES CPF: 061.505259-29
Cedente. CENTRO DE FOMIAO\O DE CONDlITORES I.ESSMANN ITO CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 25 I 69 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
ção Apresentante: UNIDANCO-UNIAO DE BA."iCOS BRASIl..EIP.OS SA Data Vencimento:
10/04/2010 Valor: 129,00 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RSI6,00, Dili
gência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143778 Sacado: EMERSO HENRIQUE REIS CPF: 010.871.799-20 Cedente: BV
FINANCEIRA S/A-C.El. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131024945 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: RICARDO Q.ERJO DataVencimento:
12/08/2009 Valor: 2.187,05 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: R$ 14,60, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143885 Sacado: FRANoseo JOSE MADER CPF: 060.935.009-93 Cedente: RM
COMEROO E SERVICOS AlITO ElEfRICOS II CNPJ: 06.153.403/000 Número do Títu
lo: 1521002 Espécie. Apresentante: CAIXA ECONOMIO\ FEDERAL Data Vencimento:
10/04/2010 Valor: 130,00 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 21,64, Dili
gência: RS 20,80, Edital: RSI0,40

Protocolo: 143957 Sacado: GERAlDO NAPOll'.AO CPF: 068.636.058-30 Cedente: FIGUEI
RA MAT DE CONsrRUCAO CNPJ: 02.729.136/000 Número do Título: 8324002 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 11/04/2010 Valor: 230,00 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condu
ção: RS 13,89, Diligência: RS 20,80, Edital: R$ 10.40

Protocolo: 143552 Sacado: GUINCHO JARAGUA ITOAME CNPJ: 01.855.388/000 Cedente:
W BREITKOPF COMERCIO E INDUSIRIA LIDA CNPJ: 82.636.754/000 Número do Títu
lo: 0000003075 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA DataVencimento: 09/04/2010 Valor: 303,55 Liquidação após a intimação: RS
10,40, Condução: RS 8.96, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143470 Sacado:HEVERTONT. DE BRITO FERNANDES CPF: 065.874.349-08
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDlITORES LESSMANN ITO CNPI:
85.315.0421000Número doTítulo: 21042 Espécie: Duplicata deVt:ndaMercantil por indica
ção Apresentanre: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRAsILEIRoS'SA DataVencimento:
06/04/2010 Valor. 173.00 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 13,19, Dili
gência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143626 Sacado: HONEYMODAS ITOA-ME. CNP1: 08.899292/000Cedente: UNI
CRED 'aRTE PARAt'IIA CXJOP ECOl.MM PA S ER NCNPJ: 02.398.976/000 úmero doTítulo:
365859004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA Data \\momento: 09/04/2010 Valor: 615,84 Liquidação após a intimação: RS
10,40, Condução: RS 25, 16, Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10,40
-------------------------------_._--

Protocolo: 143785 Sacado: IMAGE F<JI'OGRAFlA UDA CNPJ: 05.907.820/000 Cedente:
MIl\'TI.AB SUPPl.Y COMEROAL UDA o\1'}: 40.285.066/000 Número do Título: SOl2581
Espécie: Dupücata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlO\ FE
DERAL DataVencimento: 08/04/2010 Valor: 540.10 liquidação após a intimação: RS
10,40, Condução: RS 8.96. Diligência: R$ 20.00. Edital: RS 10,40

Protocolo: 143521 Sacado: JANTO BATISTA 00 SANfOS CPF: 400.278.809-15 Cedente:
BOCO RECAPADORA DE PNEUS ITOA CNPJ: 05.831.488/000 Número do Título: 9299/3
Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMI
CA FEDERAL DataVencimento: 06/04/2010 Valor: 466,69 Liquidação após a intima
ção: R$ ,10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 143266 Sacado: JOSE OWRlO DE AVIlA M.E CNPJ: 00.789.330/000 Cedente:
NEOBRAS DTSfRlBUIDORADEMEDICAMENTOS ITOA CNPJ: 05.851.5©/000 Número do
Título: 036623-1/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
co DO BRASILSA DataVencimento: 03/04/2010 Valor: 154,64 Liquidação após a intimação:
RSI0,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143400 Sacado:NUO CESARMAll11AS CPF: 048.271279-13 Cedente:WHITE
MARTINS GASES lNDUSfRJAIS ITOA CNP}: 35.820.448/000 Número do Título: 776762-
001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCO Data Vencimento:
07/04/2010 Valot: 96,67 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143212 Sacado: IAVACAO AYMORE ITOA CNPI: 10.683.592/000 Cedente:
PRafAL SISTEMAS DE SEDURANO\ ITOA CNPJ: 76.371.103/000 Número do Título:
0000227073 Espécie. Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BRA
DESCO DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 63,70 Liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 143543 Sacado: LFANDRO F. MANES E CIA LIDA CNPJ: 86.880.887/000 Ceden
te: FERRAGENS 3F DO BRASIL ITOA CNPJ: 02.464.189/000 Número do Título: 0000115568
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 12/04/2010 Valor: 2.538,51 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80. Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143932 Sacado: uns PAULOANACLEIO CPF: 048.845.579-05 Cedente: CENTRO
DE FORMAO\O DECONDlITORES LESSMANN LID CNPJ: 85.315.042/000 Número doTítu
lo: 26564 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNlBANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10/04/2010 Valor: 110,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: RSI0,40

Protocolo: 143453 Sacado: MARCEU ANGElADAllA COSIA CPF: 024.064.609-67 Cedente:
BANCO COOPERATIVO S!CREDI SA CNPJ: 01.181.521/000 Número doTítulo: 554Ó/02 Es
pécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 05/04/2010
Valor: 137.00 Liquidação após a intimação: RSI0,40, Condução: R$18.82, Diligência: R$ 20,80,
Edital: RSI0,4O

Protocolo: 142996 Sacado: MARILENEAPAREODA CASSIlRADE SOUZA CPF: 055.256.829-
58 Cedente: BV ANANCEIRA S/A-C.F.!. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131019779
Espécie. Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE & AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 101l0/2008 Valor: l.896,96 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143692 Sacado: MARll1A RODRIGUES PADIllIA CPF: 005.147.950-85 Cedente:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDlITORES LESSMANN ITO CNPJ: 85.315.042/000 Nú
mero do Título: 25385 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 08/04/2010 Valor:
245,00 Liquidação após a intimação:RSI0,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital:
RS 10,40

Protocolo: 143972 Sacado: MARIO JONASTRIBESS CPF: 018.365.179-04 Cedente: CENTRO
DE FORMAO\O DECONDUIDRES LESSMANN ITOCNPJ: 85.315.042/000Número doTítu
lo: 27194 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: UNI.BANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 247,00 liqui
dação após a intimação: RSIO,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: RS20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 143106 Sacado:MARLENE POUAUFME CNPJ: 80.707.532/000 Cedente. DEClA
PU\STICOS INJETADOS LIDA CNPJ: 67.739.904/000 Número doTítulo: 3103 Espécie. Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO nxn SA DataVencimento:
22/03/2010 Valor: 1.900,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: RS 4,74, Dili
gência: RS 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143565 Sacado: MAYARA ROHUNG CPF: 055207.219-20 Cedente: AGROCO
MEROAL SANDRI ITOA CNPJ: 79.658.134/000 Número do Título: 4 090797 Espécie. Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Venci
mento: 10/04/2010 Valor: 239,69 Liquidação após a intimação: RS 10.40, Condução: R$ 13.89,
Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143283 Sacado: RENATO KLITSKE CPF: 576.851.779-00 Cedente: RECAUQfU
TADORA BATISIAUDAME CNPJ: 80.473.754/000 Número doTítulo: 867 Espécie: Duplicata
de�da Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data�cimento: 06/04/2010 Valor: 350,00 Li
quidaçãoapósaintimação:RSI0,4O,Condução:RSI8,82, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143755 Sacado: SllMAR REINI<E CPF: 715.567.969-00 Cedente: ANfONlO
NO BONATI1 CPF: 216.550.819-34 Número do Título: 036.06.00387Espécie: Apresentante.
ANfONlO NO BO ATI1 DataVencimento: 16/04/2010 Valor: 4.143,87 Liquidação após a

intimação: RS 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: RS 20.80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143347 Sacado: SUPERMERCADOPONI'O ZERO ITOACNPJ: 08.310.0011000
Cedente. SDNCOMEROO E REPRESE1'ITACOES ITOA CNPJ: 82.117.524/000 Número do
Título: 3063009 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASILSA Data Vencimento: 07/04/2010 Valor. 450,00 Liquidação após a
intimação: RS 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

PTotocolo: 143302 Sacado:THIAGORIBEIROAVIlA CPF: 041.459.109-74 Cedente: CONDO
MINlO RESIDfNOALGRANADA CNPJ: 10.782210/000 Número doTítulo: 02030310 Espé
cie: Apresentante:CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor:60,OO
Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 4,74, Diligência: RS 20.00, Edital: RS
10,40

Protocolo: 143974 Sacado: TIAGO MARca0 MARIANO CPF: 010.199.139-83 Cedente:
CE!IITRO DE FORMAO\O DE CONDlITORES LESSMANN ITO CNPJ: 85.315.042/000 'ú
mero do Título: 24728 Espécie: Duplicata de Venda Merr:antil por Indicação Apresentante:
UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASIT.EIROS S.A. DataVencimento: 10/04/2010 Valor:
410,00 Liquidação após a intimação:RSI0,4O, Condução: RS 13.19,Diligência: RS2O,80, Edital:
RSIO,4O

Protocolo: 143316 Sacado:WIl1AM IONATHAN GUSI DEMELO CPF: 063.153.089-45 Ce
dente: EWAW COMEROAL ITOA-ME CNPJ: 04.479.600/000 Número do Título: (XX)()2O
5 Espécie: Cheque Apresentante: E\'vAW COMEROAL UDA-ME Data Vencimento:
17/02/2010 Valor: 341,67 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 18,82, Dili
gência: RS20.oo, Edital: RS 10,40

-----------------_._-------------_._--

Carlos FabricioGdesbach,Tabelião
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Carlos Alexandre Tomaz, 21 anos,
conseguiu levar R$ 4.380 do caixa,
mas foi reconhecido como marido
e uma ex-funcionária e acabou
endo capturado pela polícia.
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4.380 que estavam dentro de um envelope.

"
Não tivemos como ligar a

companheira dele ao assalto,
por isso ela foi ouvida e liberada.

DELEGADO DANIEL DIAS

"
A PolíciaMilitar foi acionada e Michele deu

a descrição do assaltante e o endereço de Caro
line Denise Haag, 19 anos, esposa dele.A polícia
foi até a casa e prendeu o casal em flagrante. Na
residência foi encontrado o dinheiro e urna

faca usada como arma no crime. Os dois fo
ram encaminhados para a delegacia para
prestar esclarecimentos.

"Não tivemos como ligar a companhei
ra dele ao assalto e por isso ela foi ouvida
e liberada", explica o delegado responsável
pelo caso, Daniel Dias.

Carlos Alexandre Tomaz foi encaminha
do para o Presídio Regional para aguardar
julgamento. Se ele for condenado pode
cumprir pena de quatro a dez anos em regi
me fechado por roubo.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

DEFESA ALEGOU INSANIDADE MENTAL PARA CONSEGUIR A LIBERDADE

,
-

CRIME NO RIO GERRO

osto degasolina é assaltado
Bandido estava armado com uma faca de cozinha. Ele foi detido pela PM na própria casa

Segurança 23

PIERO RAGAZZI

Carlos Tomaz (foto) assaltou posto de gasolina às margens da SC-416, no Rio Cerro

Júri absolve acusado de homicídio

ram as mesmas roupas, a mesma

voz e a mesma bicicleta com a qual
ele vinha buscar a Caroline", conta

__..Michele Carvalho Oliveira, 23 anos,
tendente do posto de gasolina da rede
lex, localizado na SC-416, bairro Rio Cer-
a, A ex-funcionária, Caroline Denise Haag,
rabalhou no posto por três semanas em

arço. 'uEle sabia exatamente onde estavam
s maiores somas. Acredito que ela passou
ssas informações para ele", revela Michele.
Segundo relatos da vítima, por volta das

Oh de domingo, ela estava no caixa e um

os frentistas batia o cartão ponto para ir
mbora. Foi quando um homem, vestindo
m moletom escuro, com o capuz na ca-

eça e um boné preto por cima, entrou no

cal. Ele movimentava a mão direita por
entro do agasalho. "Ele dizia que ia ati
r se eu não desse o dinheiro", relembra a

tendente. Ela abriu o caixa e entregou R$

Paulo César de Lara, acu

do de matar Iucelino Borges
m um golpe de barra de fer
na cabeça, foi absolvido pelo
ri popular ontem. O julga
ento começou às 9h e terrni
u por volta das 17h. A defesa
ita pelo advogado Lodemar
sner alegou insanidade men

I do réu. Depois de quase
ve horas o juiz leu a sentença
e o absolvia.
O crime aconteceu na ma-

drugada do dia 15 de julho de

2008, na empresa Lunelli, em
Corupá. Segundo relato de
testemunhas o assassino e a

vítima estavam trabalhando

quando iniciaram uma dis
cussão. Então Lara desferiu o

golpe na cabeça de Borges. A
vítima foi atendida pelo Cor

po de Bombeiros Voluntários e

encaminhado ao Hospital São
José onde permaneceu inter
nado na UTI (Unidade de Te-

rapia Intensiva).
No ano passado a defesa

de Lara pediu um laudo para
atestar a insanidade mental do
réu. O resultado do exame foi
um dos motivos pela demora
em remarcar o julgamento, que
deveria ter acontecido no ano

passado. O advogado de defesa·
foi procurado pela reportagem
de O Correio do Povo, mas não
foi encontrado para comentar o
resultado do julgamento.

USUÁRIA DE DROGAS F I DETIDA E U PENSÃO

Moto furtada é recuperada pela polícia
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar

ecuperar uma moto que foi furtada no estacio
ento do salão Líder Club na noite de sábado.
policias estavam patrulhando os bairros da ci
de quando receberam a localização da motocí
ta furtada. A Honda CI00 Biz, placas MDK-0407,
encontrada na rua Américo Costa, bairro Estra
lava, no pátio de uma pensão. Também foram
uperadas a bolsa e os documentos da vítima.

Uma mulher de 23 anos, moradora da pensão, foi
apontada por testemunhas como sendo a autora

do furto. Conhecida pelos moradores como viciada
e autora de pequenos furtos, ela foi levada à Dele

gacia da Polícia Civil onde confessou o crime. 'A

Polícia Militar reforça a importância da ajuda da

população no combate a criminalidade. Denúncias

podem ser feitas através do número 190 da Central
de Emergências da Polícia Militar.

Motociclista
morre em

acidente na 280
o motociclista Reges Cleyton de

Oliveiramorreu após bater de fren
te com uma caminhonete na BR

280, em Guaramirirn. O acidente
aconteceu às 17h55 do domingo.
Segundo informações da Polícia
Rodoviária Federal, Oliveira diri

gia uma Honda CG com placa de

Jaraguá e bateu de frente com uma

Nisan Frontier, placa de Corupá.

Motorista
fugiu do local sem
prestar socorro
à vítima. Polícia
procura súspeito.

Oliveira chegou a ser aten

dido pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirirn e foi
encaminhado para o Ho pital São
José, em Iaraguã, ma não resistiu
aos ferimentos e morreu a sim

que chegou a unidade de saúde.
A vítima estava sem documentos
de identidade, mas foi reconhe
cida por urn irmão. O motori ta
da caminhonete fugiu do local do
acidente e não foi localizado pela
polícia até a noite de ontem.

Padrasto acusado
de assédio sexual
contra adolescente

Ontem pela manhã, em Schro
eder, o Conselho Tutelar foi acio
nado para atender um caso de
assédio sexual contra menor. O

pai da vítima, uma adolescente de
15 anos, foi quem fez a denúncia.
O fato aconteceu no domingo, o

Boletim de Ocorrência (BO) foi

registrado ontem à tarde. Segun-,
do informações da Polícia Civil, a

jovem relatou que o padrasto teria
tentado beija-la à força. Os dois
estavam sozinhos em casa, pois a

mãe da menina estava internada
no hospital. Assustada a adoles
cente fugiu para a casa do pai.

Como não houve flagrante, o

padrasto continua em liberdade e

a polícia egue investigando o caso.

Se a suspeita for comprovada, o pa
drasto vai ser processado com base
no Código de Defesa da Criança e

do Adolescente. Amenor permane
ce ob os cuidados do pai.

A polícia orienta que nesses ca
sos, o correto é primeiro procurar
a delegacia para regi trar a ocor

rência. Depois o Conselho Tutelar
é acionado para dar auxílio psico
lógico à vítima e à família.
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C RRE O DO P apresenta:
De 02 a 12 de julho participe da 4ª Feira do Livro
Na praça Angelo Piazeira

· eira do Livro

Patrocínio:

a» Feira do Livro
de [araguá do Sul
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