
Ritmo
e Projeto Teatro Bar Cena,

no Estação Armazém, terá
sequência com a peça "Nus

Caminhos do Artista" .

Programação
gratuita lembra o

Dia Internacional
da Dança, hoje no

anfiteatro externo
da Fundação
Cultural.

3
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Precariedade das ruas de Iaraguá do Sul foimotivo para cerca de 2,5 mil reclamações
à Ouvidoria da Prefeitura somente neste ano. Secretaria de Obras promove operação

tapa buracos, mas admite enfrentar dificuldade para atender à demanda.
CÉSAR JUNKES

Chuva dos últimos dias aumentou ainda mais o número de buracos pelas ruas da cidade, moradores reclamam de prejuízos.'

Promoção do OCP e da
Maluta vai dar uma camisa
da Seleção Brasileira para
quem for bom de palpite.

APRENgjJfv1A1S SOBRE
A BO��A,DJ;VALORES.

, l.z'i,�. ::

Agende graIlIiIameme lI11 horário
com um de nossos assessores 8

diversifique seus investimentos.

TURIS O
Schützenfest
nos planos
de Bayer
Prestes a assumir o

Turismo, secretário Célio
Bayer defende a manutenção.
da festa e estuda novo

formato. Página 4

QUADRI A
Assaltantes
procurados
pela polícia
Família ficou cerca de dez
horas na mira de bandidos
em Guaramirim. Antes disso,
criminosos invadiram uma

empresa em Massaranduba
e roubaram joias e cerca de
RS 5 mil. Página 23

FAMEG

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

IKE
Osni Lopes ou simplesmente Nike, nasceu

em 25 de outubro de 1933 na localidade de
Nereu Ramos, Iaraguá do Sul. O filho de João
Theodoro e Veneranda Lopes iniciou a carrei

ra no futebol aos dez anos. Aos 16 vestiu pela
primeira vez a camisa número sete do time
titular do Esporte Clube Estrela. Tornou-se o

ponta direita mais espetacular da história do
futebol jaraguaense. Conquistou os títulos de

campeão da Liga Jaraguaense de Futebol pelo
Estrela nos anos de 1957 e 1973. NoAcarai con

quistou o bi-campeonato da Liga nos anos de
1969 e 1971. Integrou a seleção jaraguaense
em muitas jornadas memoráveis.

A Mística Camisa "7"
No futebol moderno a termologia

"ponta direita" está em desuso. Chamam
no de "ala-ponta" ou "meia-atacante". Mas
ele está aí, mais presente do que nunca:

Daniel Alves e Maicon ou Cristiano Ro
naldo e Rabinho são exemplos do mo

delo tático atual. Num passado recente,
o ponta direita usava a camisa número
sete e tinha a função de abrir caminhos,
atacar, fazer lançamentos, trocar de es

trema e infiltrar pelo meio. No esquema
tático moderno, acrescentou-se: "defen
der". A camisa número sete é uma mís
tica com tintas da magia, que um dia foi
eternizado porGarrincha.

Eu te vi Nike:
- Venturosos pés que tramavam pelos cam

pos o mistério de um drible, um gesto que eter

niza o efêmero - Brincar de gato e rato com os

zagueiros dos outros times, bailando com fintas
e dribles - Veloz, irreverente, malandro, dando
dribles e fintas que dá vontade de rir - Deixar
os marcadores em pânico e a plateia em delírio
- Teus cruzamentos eram passes milimétricos,
perfeitos - Eras a própria encarnação do sete

emblemático, pintando o sete.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Estrela campeão 1957- Em 'pé:Oswaldo Rocha (técnico), Osnir Schio�h�t, Ali�ides Tissi, Hu�berto
•

Moretti, Mário Menel, Valério Gretter, Olívio Tissi, Valeriano Zanghehm (presld�nte) e S�rglo Menel,
agachados: Dalmo Rocha, Nike, Gervásio Zanghelini, Caetano Ropelato e Estanlslau Fehppe

A Torcida Mais Animada
De nossa região sempre foram os "Ti

fase Rossobianca de La Piccola Itália", ou
seja, os torcedores do Estrela de Nereu

Ramos, região colonizada pelos imigran
tes italianos. Era comandada pelo padre
Antônio e pelo João Lopes, pai do Nike. No
estádio a cantoria: Mérica, Mérica, Mérica
só cessava quando o Nike pegava a bola. O
silêncio era seguido do grito de guerra: "es
trela da minha alma" e o craque não fazia

por menos, encantava com fintas e dribles,
arrancadas fulminantes, passes geniais e

não raro o gol. A plateia eufórica vivia um

pouquinho do céu, porque o futebol é um

pedacinho do céu na imensidão de Deus.

Urndia
O Anjo do Senho� veio

buscá-lo. Entrou 'no céu Com
um cavaquinho embaixo do
braço e uma bola de futebol
na mão. Humberto Moretti ,
Walter Hornburg, Horst Verch,
Munga e tantos outros que já
partiram vieram te dar as boas
vindas. Entregaram-te a cami
sa número sete. Aqui na terra,
os habitantes de Nereu Ramos
inscreveram na lápide de teu
túmulo: "Estrela da minha
alma". Ficarás

_

eternamente
em nossos corações, bem ali,
no cantinho da saudade.

No Acarai
Nike desfilou sua arte de jogar futebol nos anos de 69, 70 e 71 noAcarai.O

time rubro até então nunca havia conquistado o galardão máximo do fute
bol jaraguaense. O presidente Levinos Krause, a diretoria e o técnico Dúlcio
Lenzi não mediram esforços paramontar um super esquadrão. Foram con

tratados: do Estrela, Nike, Edi, Reginaldo, Iuvenal e Osnyr; do Tupy de Gas

par, Adilson; Lauro Stoinski do Botafogo, os remanescentes do time anterior,
Tião Ayroso e Guida Schmitt; emergentes da categoria de base, Dalbérgio,
GinhoVasel, Caglioni, Marcos Krause,Afonso e Jorginho Nagel, Alírio Floria

ni, Darcy, Bubi Krause, Stein e Alceu. Conquistaram oTorneio Semi Mattar e
o bicampeonato da Liga em 1969 e 1971. Venceram também o campeonato
de 1970, que não foi homologado por problemas entre a Liga e a Federação
Catarinense de Futebol. Tião dava ritmo ao time e Nike o espetáculo.

ATRíCUL S ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUME TE A SUA RENDA!

Acarai campeão de 1969 - Em
pé: Ângelo Pradi, Vergundes
Krause, Paulo Papp, Levinos

Krause (presiedente), Dalbérgio,
Reginaldo, Caglioni, Bubi, Tião,
Juvenal, Guido, Ginho, Dúlcio

Lenzí (técnico) e Valmor Zonta;
agachados: Alceu,Darcy, Nike,

Adilson-; Marcos, Nagel e Edi

BSCO"..S

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

TÉCNICAS DE ASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- .8hiatsu
- Ouiropraxra
- Massagem na Cadeira Erqoriôrnica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB _

JARAGUA DO SUL/SC
Certificado reconhecido nela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

Saudades de Matão
Nike era também um exce

lente músico, tocava cavaqm
nho com arte e maestria. João
Bertoli, amigo do craque, gran
de benemérito do Estrela, pes
soa querida em toda a região,
lhe fez um pedido: - Quand,o
morrer, na hora em que o cal

xão baixar à sepultura, toque a

música Saudades de Matão. da

dupla sertaneja Tonico e Tino

co. Nike fez a vontade do grande
amigo e compareceu ao funeral
com seu cavaquinho. No mo:

baí u a
menta em que o corpo roxo

sepultura, com as lágrimas es-
,

tuacorrendo pela face, execu o

música solicitada. Os habitantes
de Nereu, que comparecera;
em grande número ao funer ,

_ emocionados cantaram junto.

Acaraí
1970
- Nike,
stoinski,

� Caglioni e
Bentica
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SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA
DurvalMarcatto,
presidente daAdjs

EdwardSá, VictorDanich, OAB deJaraguá
economista sociólogo do Sul

A Vale superando desafios II
pois aVale foi classificada em estudos do Boston Consul

ting Group entre as 25 empresas que no mundo mais ge
raram valor para seus acionistas de forma sustentável no

período de 1999/2009. Entretanto, o mais relevante são as

perspectivas futuras constantes no relatório de 2009, tais
como:

"
...a economia global está retomando o crescimen

to sincronizado, ainda que com diferentes velocidades ...
A expansão está ganhando momento e esperamos que a

economia global cresça acima de sua tendência de longo
prazo durante o ano de 201O ..A produção industrial co

meça a se recuperar em resposta a redução dos estoques.:
Os índices gerenciais de compra continuam indicando

elevados níveis de novas encomendas

D
maneira complementar a última coluna, quan

do expus alguns aspectos sobre aVale do Rio Doce

IA, ou simplesmenteVale, vou colocar alguns as
pectos contidos no relatório referente a 2009, que

registrou um desempenho financeiro e operacional bas
tante sólido, apesar da crise mundial. Nesse sentido argu
mentam: "se de um lado, as crises econômicas geram sé
rios efeitos negativos sobre o desempenho das empresas,
de outro, elas costumam gerar oporturIidades extraordiná
rias para aquelas companhias que abraçam amudança e a

transformação estrutural. Enquanto que as empresas que
apenas procuram se defender através demedidas conven
cionais correm sérios riscos de enormes

perdas de valor, aquelas que estimulam e

lideram mudanças são as vencedoras". E
foi exatamente isso que fizeram, supera
ram desafios e a empresa se tomou ainda
maior e melhor depois da crise, onde ne

nhum projeto de investimento foi abando
nado, além de identificarem novas opções
de crescimento e geração de valor, estimu
lando fortemente a capacidade de inovar.

Na Vale, o incentivo a inovação con

siste em uma visão de longo prazo, além
de ser urna prioridade estratégica. Prova
disso foi a criação em 2009 do Instituto

TecnológicoVale - rrv, com o propósito de
coordenar as ações de ciências e tecnologia, promovendo
a produção de pesquisa científica e urna forte base tecno

lógica para nosso país. Também lançaram omovimento (i)
novaVale com o objetivo de estimular a inovação de pro
cessos. Em 30 dias foram recebidas 7.162 ideias realmente
criativas e de qualidade em várias áreas, o que revela um

compromisso com a cultura da inovação de uma força de
trabalho extremamentemotivada para a criação de valor.

AVale concluiumais de 30 grande projetos nos últimos
anos, tendo aportado somente em 2009, US$ 9 bilhões, o
que representou 15% do estimado em investimentos da
indústria de mineração mundial.A empresa tem uma alta

responsabilidade social corporativa, alcançando investi
mentos de US$ 2,377 bilhões no período 2007-2009, com
US$l bilhão para o ano de 2010, assegurando assim, a pre
servação da competitividade no longo prazo, fortemente
embasado no respeito pela vida humana como valor dos
mais importantes.

Os investidores também se encontram satisfeitos,

IMAGEM DO DIA

relativamente a estoques, o que costuma

antecipar aumentos futuros da produção
industrial...O PIB do Brasil está crescendo
acima de sua tendênciade longo prazo, in
fluenciado pela alta dos preços das com
modities, e retomo 'de consideráveis flu
xos de investimento estrangeiros diretos
e de portfólio, e pela expansão fiscal e do
crédito...Em 2010 a Vale se defronta com

mercado aquecido no minério de ferro,
níquel, cobre e carvão...No longo prazo, as
economias emergentes tendem a crescer

mais rápido que as economias desenvol
vidas, fazendo com que a renda per capita

convirja para os níveis das economias mais ricas ..A reto

mada é impulsionada principalmente pela China, Índia,
Indonésia, outras economias emergentes daÁsia e Brasil."

O fato é que relatórios de outras empresas indicam as

mesmas condições e possibilidades, logo, háum otimismo
racional diante dos indicadores, mas se assim for, o Brasil
estará diante de novas e grandes oporturIidades, e os em
presários e suas empresas devem se preparar para atender
a demanda que haverá Bom para o emprego, bom para a
renda da população. Se você quer enxergarmais adiante e

não consegue, então procure através da visão de terceiros,
principalmente quando falamos sobre questões econômi
cas. Nesse contexto, é sempre interessante verificar o que
dizem os relatórios da administração de grandes compa
nhias com ações na bolsa, principalmente aquelas com

negócios no exterior como a Weg, a Embraer, Perdigão,
Vale e outras, basta ir ao site daCVM, está tudo lá

"
Há um otimismo
racional diante
dos indicadores,
mas se assim
for, o Brasil

estará diante de
novas e grandes
oportunidades

"
Ra

Vera Fischer, noCentro de Jaraguá do Sul.
O leitorNilto Orechsel fez o registro e reclama
a situação: "além da árvore enorme, calçada

quebrada e o poste próximo evitando a passagem
de pedestres, ainda é preciso desviardo lixo
acumulado há quatro semanas", relata.

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

• telefone (* não serão publicados).

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

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

CE TRO AUDITIVO JAP I

(47)3372-2364

• brognoli@netuno.com.br

SERViÇO

IFICACÃO
�

Inscrições abertas nos
mestrados da Unerj

A Unerj mantém abertas até hoje as

inscrições a dois mestrados em parce
ria com a PUC/PR. Direcionados a pro
fessores e profissionais que já atuam no

mercado e buscam maior qualificação,
os cursos nas áreas de Administração e

de Informática estão detalhados nos edi
tais disponíveis no www.unerj.br.As aulas
acontecerão no campus da Unerj, mas os
alunos contarão com o suporte da PUC.

Informações pelo telefone (47) 3275-8219.

ESPETAC lOS

A Escola vai ao
Teatro até amanhã

G JUITO

Oficina de manipulação
de bonecos no Gats

cu 80

Contabilidade para
gestão de negócios

De 3 a 6 de maio acontece em Jaraguá
do Sul o curso "Contabilidade para não

contadores", das 19h às 22h. O encontro

acontece no Centro Empresarial e preten
de proporcionar .aos interessados conhe
cimentos contábeis que auxiliam na ges
tão de negócios. O investimento é de R$
215 para nucleados, R$ 237 para associa
dos e R$ 323 para os demais interessados.

Inscrições e informações pelo telefone
(47) 3275-7024.

o Grupo Gats e o Ponto de Cultura
Teatro Vivo abrem inscrições para ofici
na de manipulação de bonecos. As aulas
são gratuitas e acontecerão todas as se

gundas e quintas-feiras das 14h às 16h
na sede do Gats. As vagas são limitadas
e as aulas, que iniciam no dia 3 de maio,
são destinadas para maiores de 15 anos.

Informações e inscrições no Gats (Av.
Marechal Deodoro, 1082 - sala 4), (47)
telefone 3275-2309.

O projeto A Escola vai ao Teatro con

tinua até amanhã no Centro Cultural da

Scar, promovendo o acesso aos estudan
tes de Iaraguá do Sul e região a espetácu
los de teatro. Entre as atrações está a peça
"Aventuras e ... Humor!" com apresenta
ções hoje e amanhã às 19h30, e "AMenina
e oVento", também hoje e amanhã às 15h.
As sessões também são abertas ao públi
co geral com preços de R$ 6 e R$ 3. Infor

mações pelo telefone (47) 3275-2477.
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Schützenfestcontinua nos planos
Prestes a assumir o Turismo, secretário Célio Bayer defende amanutenção da festa

JARAGUÁ DO SUL

Minirreforma administrativa
da Prefeitura entra em

vigor a partir de sábado e

acrescentará o setor de
Turismo à Secretaria de
Indústria e Comércio.

Aantiga
Secretaria de Tu

rismo, Cultura' e Esporte
será extinta oficialrnen
e amanhã. Apesar de a

nova equipe de turismo ainda não
ter sido definida, o secretário de
Indústria e Comércio, Célio Bayer,
já começou o planejamento para o

setor, que prevê a manutenção da
Schützenfest.

''A Schützenfest precisa ocor

rer este ano, sim, independente
dos problemas ocorridos em 2009.
A gestão do evento é algo para ser

analisado ainda. Vamos chamar a
Acstvi (Associação dos Clubes e So
ciedades deTiro doVale do Itapocu)
e a Fundação Cultural para discutir
o assunto", comenta.

Bayer lembra que a Fundação
Cultural já colocou a festa no calen
dário para 2010 e espera trabalhar
em parceria. Ciente de que a Acs
tvi já declarou não ter interesse na

Schützenfest este ano, o secretário
não descarta a possibilidade de a

Prefeitura ser a gestora do evento.
"Vamos ver o que a legislação per
mite fazer. Diferente de 2009, temos
mais tempo para organizar, já que o
Parque está pronto", explica.

Além da festa, o secretário pre
tende focar o turismo de eventos
e negócios na cidade. Para ele, Ia
raguá do Sul possui um potencial
nesta área, ainda pouco explorado.
"Queremos fazer eventos, conven
ções, congressos. Além da Arena

Iaraguá, que é mais voltada para'o
esporte, temos o Parque de Eventos,
que possui uma estruturamais ade
quada para aquilo que queremos.
Vamos conversar com o núcleo de
hospitalidade da Acijs e com o Con
vention Bureau para alavancar este
tipo de turismo na cidade", afirma.

CÉSAR JUNKES .

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Secretário pretende investir no turismo de eventos e negócios

"
A Schützenfest
precisa ocorrer
este ano, sim,
independente
dos problemas
ocorridos em

2009.
CÉLIO BAVER, SECRETÁRIO DE

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

"

Mais mudanças
na Prefeitura

Além de o turismo ser deslo
cado para Indústria e Comércio,
a minirreforma da Prefeitura fez
outras alterações na estrutura
administrativa. A Secretaria da
Reconstrução e Desenvolvimen
to Rural passa a se chamar Secre
taria de Agricultura, com o setor
de reconstrução sendo desloca
do para o Planejamento e gabi
nete da prefeita, que terá uma

equipe para gerenciar projetos
pata busca de recursos.

Vereadores aprovam re&juste
. de 7% a servidores públicos

JARAGUÁ DO SUL
o reajuste para servidores

municipais de 7% foi alvo de um
debate entre PT e Democratas na .

sessão de quinta-feira da Câma
ra de Vereadores. O projeto que
concede o au-

mento dos venci
mentos e do vale

alimentação de
R$ 9 para R$ 11
foi aprovado por
unanimidade,
mas gerou dis
cussões entre o

líder do governo,
Ademar Possa
mai (DEM) e Jus
tino da Luz (PT).

O petista co

mentou que o

Sinsep (Sindicato
dos Servidores
Públicos de Iara-
guá do Sul e Re- Possamai lembrou de críticas
gião) considerou do Sinsep antes da negociação
o reajuste de 7%
uma vitória, porém a categoria
reivindicava 14%. O aumento
poderia ter sido de 10%, 11%,
pois há recursos para isso e os

trabalhadores deveriam valori
zados", afirmou.

Justino também criticou as

negociações entre Prefeitura e

Sinsep, lembrando que o au

mento foi anunciado pela im

prensa e o jorna-
CÉSAR JUNK.ES

lista do sindicato
não pode assistir
a coletiva orga
nizada pelo Exe

cutivo. possamai
respondeu afir

mando que situa

ção financeira �o
município nac

permitia um rea

juste maior.
,

Quanto as

negociações, o

governista reba

teu a crítica do
de-sindicato,

nunciando que
a entidade já
havia criticado a

Prefeitura antes

do início das conversas. "De-

díal go Masfendemos sim o la o .

ele deveria ter ocorrido desde o

começo", declarou.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FONE 473370-1023
www_grupoft_corn.br

•

S

O
deputado estadual Dieter Janssen
(PP) vai encaminhar uma indicação
ao governo do Estado reforçando um
dos principais pleitos de Iaraguá do

Sul e região: a necessidade de ampliação ur
gente do quadro da Polícia Civil.

Na sessão de terça-feira, ele manifestou na

tribuna sua preocupação com a falta de efetivo,
que agrava o quadro da segurança pública no

Vale do Itapocu, realidade também em outras

regiões do Estado. Janssen lembrou que a cidade
conta somente com dois investigadores da Polí
cia. Em Schroeder é apenas um profissional, que
absorve também as demandas do Detran.
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Caro ina Tomaselli
• • •

c
Para agravar o quadro, Iaraguá do Sul en

frenta o problema da superpopulação carcerá

ria, com as fugas, e a «praga" do crack, destacou
Janssen. O deputado ressaltou que o combate a

esse mal está dentro de seu foco voltado à saúde

pública, que se somam às bandeiras pormelho
rias em infraestrutura e segurança pública.

O progressista informou, ainda, que vai so
licitar à Celesc o aumento da oferta de energia
elétrica à região, onde municípios tiveram gran
de aumento da demanda e não estão tendo o

necessário atendimento. É o caso de Schroeder e
Corupá, com a instalação de parques industriais
que exigem ampliação no fornecimento.

Despacho da Presidência da Câmara,
em resposta ao ofício encaminhado à Casa

pelo presidente do Conselho Municipal de
Saúde, Hilário Dalmann, informa que o ve

reador José Osório deÁvila (DEM) continu
ará na presidência da Comissão de Educa

ção, Cultura, Saúde eAssistência Social. Em
sessão extraordinária, o conselho deliberou
sugerindo o afastamento do vereador e en
caminhou o pedido ao Legislativo.

A convite, o presidente da Fundação de

Esportes, Márcio Feltrin, participou da última
sessão da Câmara. Bastante sucinto, respon
deu às perguntas dos vereadores e, nas críticas
de Jean Leutprecht (PC do B) sobre os proje
tos do órgão, preferiu o silêncio. A respeito do
Ginásio Arthur Müller, se limitou a dizer que
está sendo feito um levantamento sobre cus

tos da reformas, e que vai acatar a decisão da

prefeita Cecilia Konell, seja ela qual for.

O ofício, em resposta, afirma que "não
há qualquer previsão regimental no sen

tido requerido pelo Conselho'Municipal
de Saúde, e conforme deliberação toma
da entre os vereadores, membros deste
Parlamento, a consumação de tal ato se

dará, unicamente, diante da pretensão
do concernente vereador". Em outras pa
lavras, Zé da Farmácia abre mão do man
dato se quiser. Ou só se for condenado.

Mesa Diretora da Câmara acatou pedi
do do vereador Gilberto Iunckes (PPS) para
que a apresentação do inquérito policial
em ocorrência envolvendo ele fosse adia
da. Junckes queria primeiro se inteirar do
resultado do procedimento, antes da vinda
do comandante Rogério Kumlehn à Casa.
Um direito previsto no regimento interno.
Mas a PM preferiu não esperar e marcar

uma coletiva para hoje às 15 horas.

FALA Aí!
Isso agilizará os processos e as
implantações dos loteamentos,
que precisam das licenças.

ODHDRl.:;.:.....

O Conselho de Desenvolvimento Regional
aprovou ontem a instalação de um escritório

regional da Fatma em Iaraguã do Sul. A vinda é

necessária, visto a demanda de empresas e ór

gão públicos em procedimentos como licenças
ambientais. Mas, apesar do apelo dos prefeitos,
não há previsão de quando o pedido será con

sumado, lembrando que é ano eleitoral. A SDR
ofereceu o espaço físico para a estrutura.

Ainda sobre a apresentação de projetos pela
Prefeitura no governo federal, alvo inclusive de
um pedido de informação naCâmara, o vereador
Justino da Luz (PT) defende que haja, depois do
protocolo dos projetos, acompanhamento peri
ódico in loco. "Que a prefeita vá a Brasília e faça
esse trabalho de interlocução comministros, de
putados e senadores. Caso contrário. os recursos
não vem", declarou o petista

Se a intenção era essa, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final per
deu a chance de impedir de uma vez por todas a extinção do repasse obrigatório
de 9,8% ao Fundo de Cultura. Ao rejeitar o projeto na própria comissão, os vere
adores não permitiram que a discussão fosse ao plenário, momento ímpar para
a população conhecer as opiniões contrárias e a favor da proposta. Se levassem
à discussão do mérito ao plenário e o projeto fosse rejeitado, o Executivo estaria

impedido de reapresentar a proposta. Com o parecer contrário, quenem chegou
a ser votado porque o governo pediu o projeto de volta, resta esperar que ele seja
reapresentado pela terceira vez.

Além disso, a comissão, como o nome diz, deveria se ater à legalidade
dos projetos. O parecer deve ser exarado com base em critérios técnicos,
constitucionais. a proposta que extingue o repasse obrigatório ao Fundo
de Cultura, o presidente da comissão, Amarildo Sarti (PV), argumentou
que o parecer foi contrário porque os vereadores querem que os recursos

estejam garantidos, e não se tomem uma opção. Isso é opinião, que não
pode embasar um parecer, mas justifica o voto no plenário. Nele sim,
mesmo o projeto sendo constitucional, o vereador, pelas razões que
entender, pode rejeitar a proposta.

PIERO RAGAZZI
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sidente,da Comissão, Eliseu Padilha (PMDB-RS).
Porem, mesmo com a aprovação do texto

proibições vão ficar longe das desejadas pela sO�i�
dade, que qu�rver umapolíticamais limpa e eficien
te. Ao assunur o mandato na Assembleia Legislativa
na semana passada, Dieter Janssen (PP-SC) discur
soú sobre a necessidade de tornar a política um es

paço para acolher homens do bem. E para que isso
aconteça, será necessário criar regras rígidas para

combater os corruptos.
A mudança da proposta

de iniciativa popular foi extre
ma, a tendência é de que os

parlamentares vetem a can

di�atura de condenados por
cnmes graves, como os contra
a vida. Ainda assim, a brecha
é tão grande que um prefeito
condenado porum crime desta
natureza; noTribunal de Justiça

de seu Estado, poderá apresentar um recurso ao Su
periorTribunal de Justiça, para tentar concorrer. Se o
recurso for acatado, a inelegibilidade fica suspensa e

o tribunal é obrigado a dar prioridade ao processo.
Assim, a lentidão e a impunidade vão ganhando
mais uma partida e de goleada.

Odeputado
José Eduardo Cardozo (PT-S�)

apresentou ontem, na Comissão de Consti

tuição e Justiça da Câmara, um texto alter

nativo ao projeto de iniciativa popular que
veda a candidatura de políticos com condenações
na Justiça, conhecido como 'Ficha Limpa'. A pro

posta de Cardozo proíbe o registro eleitoral dos

políticos com condenações por crimes graves,
em instâncias colegiadas da Justiça (decisões to
madas por mais de um juiz), mas
com possibilidade de o condena
do recorrer à instância superior
para tentar suspender a inelegibi
lidade e concorrer.

Cardozo negociou as mudanças
no texto com parlamentares e inte

grantes doMovimento de Combate
à Corrupção Eleitoral (MCCE) des
de a semana passada, quando foi
escolhido relator. Pressionado a dar
uma resposta à sociedade, depois de ser obrigado
a cancelar a votação do projeto em plenário no iní
cio de abril, por resistência dos líderes dos parti
dos aliados, o presidente da Câmara,MichelTemer
(PMDB-SP), quer que a votação na CCJ ocorra ain
da esta semana. Ele conta com o empenho do pre-

, '., '
, ·m

Porem, mesmo com a

aprovação do texto,
as proibições vão ficar

longe das desejadas pela
.

sociedade, que quer
ver uma política mais
limpa e eficiente

DO LErrOR

Entulhos OOLErrOR

Os direitos dos torcedoresuantas vezes já observa
mos enxurradas das janelas
de nossas casas? Quantas

.......,vezes já percebemos que
entulhos impedem a passagem
total das águas? Certamente,
inúmeras. E, fazen- f'

do a comparação:
quantas vezes isso
acontece conos-

Não há tempo para
co? Quantas vezes

a solidariedade, Por

o entulho do nosso
isso, não é surpresa
sabermos que a cada
33 segundos uma

pessoa busca o serviço
prestado pelo CVV

presenciamos quase que diaria
mente: "não posso agora", "estou
com pressa", "te ligo depois". E fi
camas esperando a ligação que
nem sempre é feita.

Daí a instigante pergunta:
quantas vidas dei
xam de existir por
que não encontra

mos alguém com

tempo para ouvir?

Infelizmente, a fal
ta de tempo é o mal
desta geração. O
mundo está cada dia
mais veloz e as pes
soas quase não se

olham mais, nem se

percebem. Bom seria se o homem
pudesse libertar-se de seus medos
e pudesse viver plenamente.

Mas, felizmente, ainda há

pessoas que têm consciência do
essencial da vida: viver, viver ple
namente. São pessoas que amam,
se doam, deixam wn pouco seus

afazeres para dedicar-se aos que
.

precisam de ajuda. E, acreditando
nessas pessoas, resta-nos a espe
rança de que um dia a humanida
de convença-se do maior milagre
.exístente entre nós: o milagre da
vida e passe a afastar os entulhos
que estão impedindo-a de cami
nhar em busca da vida plena.

Com
o início do Campeonato Brasileiro,mui

to se tem discutido' acerca dos direitos dos
torcedores, es�enciais para a sobrevivência
do futebol nacional. Afinal, sem eles, o pró

prio Brasileirão deixaria de existir. Com isso, volta
a necessidade de discutirmos o Estatuto do Torce
dor (Lei 10.671/03).

Primeiramente é importan
te definir quem é torcedor. A lei
diz que torcedor é toda pessoa
que aprecie, apoie ou se associe
a qualquer entidade de prática
desportiva do país e acompanhe
a prática de determinada moda
lidade esportiva. Portanto, torce
dor, para os efeitos da lei, é aquela
pessoa que acompanha e presti
gia a competição, no caso o Cam
peonato Brasileiro, mesmo sem ir
a todos os jogos.

Passada essa breve definição,
é importante compreender todos
os direitos dos torcedores diante de qualquer com
petição esportiva

Já garantido pela Lei Pelé, o torcedor tem direi
to à publicidade e tr�sparência na organizaçãoda cornpeuçao esportiva, ou seja, todas as infor
ma?ões inerentes ao campeonato, como tabela,
arbitragem, borderô, súmulas, dentre outras.

.

Vale destacar que para toda competição é de
sígnado um oUvi?or, que é justamente aquela pes
soa que recebera as reclamações dos torcedores,
quando estes tiverem seus direitos violados.

Uma grande preocupação, se não a maior, do
Estatuto do Torcedor é no que diz respeito à ven

da de ingressos das competições. Os ingressos de
verão estar à venda no prazo mínimo de 72 horas

antes do início da partida e em cinco pontos dis

tintos na cidade. Um dos grandes pontos de polê
mica da Lei é a obrigatoriedade do ingresso ser de

vidamente numerado, bem como

que seja assegurado ao torcedor o
direito de sentar no local indicado
no seu ingresso.

Todos os direitos dos torcedores

aqui elencados, quando viola?os,
poderão ser relatados ao oUVl.do�
da competição, que providenCIara
o necessário para responsabilizar e

. penalizar o infrator. .

Dentre as penas cabíveis �ru:a
os clubes, podemos citar: destitw
ção ou suspensão por seis meses

dos dirigentes, impedimento de

gozar de qualquer benefício fiscal
em âmbito federal e suspensão por seis mese� d?S
repasses de recursos públicos federais da admiIUs-
tração direta e indireta.

Portanto, com o início de mais um Campeona-
to Brasileiro de Futebol, fica a mensagem aos tor

cedores de seus direitos, sendo certo que qualquer
violação deverá ser comunicada ao ouvidor para

que asmedidas cabíveis sejam adotadas.
. . I'staem

João Henrique Chiminazzo, advogado espeCla., ão de
direito desportivo emembro efetivo �a (O�!SsPaulo

Direito Desportivo da OAB - Seçao de ao

"

"egoísmo, da vaida
de, da ganância, nos
impede de viver ple
namente o hoje?

O homem se pre
ocupa tanto com o

futuro que deixa de viver o presen
te, esquecendo-se de que poderá
não estar aqui no dia seguinte. Sua
preocupação é tamanha que, ao

invés de se deliciar com as mara

vilhas de cada dia, fica a lamentar
a escuridão das noites. A vida mo
derna exige tanto que a maioria
das pessoas nem tem tempo para
si, muito menos para o outro, para
uma conversa, um bate-papo com
um amigo, para wn ouvir aten

to. Pensar que alguém precisa de

ajuda? ão há tempo para a soli
dariedade. Por isso, não é surpre a

sabermos que a cada 33 segundos
uma pessoa busca o serviço pres
tado pelo CVV (Centro deValoriza
ção da Vida).

a realidade, ei o quadro que

Já garantido
pela lei Pelé,
o torcedor
tem direito à

publicidade e

transparência
na organização
da competição
esportiva

"

"

OscarLuizMaba, presidente do Gavi
(GrupodeApoio a Vida) - mantenedorado

CWdeJaraguá doSul-0800644-2108
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Partes de computadores serão recolhidos em postos de coleta

PE NATUR�

CDLadereà
campanha de
conscientização
Projeto incentiva a reciclagem
e a destinação correta do lixo
JARAGUÁ DO SUL

Economia de água
e energia elétrica,
reaproveitamento de
materiais, coleta seletiva.
A partir de agora, tudo
isso está oficialmente na

pauta do comércio.
./

E
que a Câmara de Diri

gentes Lojistas divulgou,
ontem, a adesão à cam

panha de conscientiza

ção Recicla CDL. O programa é
uma iniciativa da Federação Ca
tarinense e conta com o apoio
da Fatma (Fundação do Meio

Ambiente). Em Jaraguá do Sul, a
parceira envolve também a ad

ministração pública municipal.
Segundo Wanderlei Passold,

presidente da entidade, os es

tabelecimentos comerciais da
cidade se concentram em in
centivar a destinação correta de
baterias e aparelhos de celulares
e de peças de computadores. Es
ses materiais serão recolhidos e

enviados a uma empresa de re-

ciclagem de Florianópolis. Ela foi
credenciada para receber remes
sas encaminhadas por todos os

municípios envolvidos.

"Vamos recolher de forma

adequada equipamentos de
informática e celulares".

WANDERLEI PASSOLD, PRESIDENTE DA CDl

Quem quiser participar deve
levar os componentes inutiliza
dos a um dos 17 pontos de co

leta espalhados por diferentes
bairros jaraguaenses. As caixas
estão disponíveis no shopping,
nos supermercados Breithaupt
daAvenidaMarechal Deodoro da
Fonseca e da rua Feliciano Borto
lini, nas rádios Stúdio FM e Bra
sil Novo e nos postos Marcolla
e Mime da Tifa Martins. Ainda
é possível encontrá-las nos su

permercados Figueira, Olamar,
Bertoli e Lili, além das lojas de

construção Amizade e Santos, da
Monteiro Auto Center e daValtec
Informática. Conforme Passold,
a campanha se estende ao longo
de todo o ano de 2010.

• Ke Iy Erdmann
kelly@ VO.com.br

"
Em 2009, levamos
ao Centro Cultural
mais de 92 mil

pessoas. Isso é algo
extraordinário.

UDOWAGNER,
PRESIDENTE DA SCAR

,

Scarlança
programa

A plenáriamensal da CDL
de Iaraguá do Sul, realiza
da ontem, também recebeu
o presidente da Scar, Udo

Wagner. Ele apresentou nú
meros referentes a 2009. No
ano passado, 92.120 pessoas
participaram dos 397 eventos
ocorridos no Centro Cultural.

Outro enfoque foi a im

plantação do programa "Sõ
cio Contribuinte", no qual a
população poderá receber
descontos em cursos, íngres
sos e isençõesmediante o pa
gamento mensal de R$lOO.

PIERO RAGAZZI

Wagner foi reeleito neste mês

Geral 7

Senai passa por ampliação
e estuda abertura de cursos

atualmente ocupados pelos estu
dantes durante as aulas teóricas.
Mas, isso deve ocorrer somente

após a readequação dos espaços,
ação prevista para ocorrer na se

quência à inauguração do novo

bloco. Este prevê a utilização de
conceitos de sustentabilidade
como o aproveitamento da água
das chuvas. "O nosso maior vo
lume de gasto vem da limpeza e

dos banheiros e, com isso, vamos
reduzi-lo", comenta.

Paralelo às obras, o Senai estu
da ainda a implantação de novos

cursos. Conforme Saloman, eles
vão atender áreas ainda não ofe
recidas em Iaraguã do Sul e região.

CÉSAR JUNKES

Bloco custará R$ 3,5 milhões e ocupa terreno adquirido junto ao Sesi

IF-SC e Campus Avançado
empossam diretorias, hoje

mente, Elson Cardozo e Carlos
Raulino. Os três substituem

Rosemary dos Reis, Eliane Flo
riani e Rejane Graciosa.

Instituto pretende
abrir curso integrado,
com ensino médio e

profissionalizante

Conforme a nova diretoria,
o intuito é, a partir de agora,
envolver os estudantes e fun
cionários nos processos deci
sórios e implantar um curso

integrado. Para completar, ain
da há a intenção de trabalhar
em conjunto com o Campus
Avançado.

No caso deste, assumido

pelo IF-SC no fim de 2009, o

responsável passa a ser o profes
sor Carlos Alexandre. O nome é
uma indicação da reitoria esta

dual, em Florianópolis.

JARAGUÁ DO SUL
O Senai (Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial) de

Jaraguá do Sul está em obras. A
unidade deve ser ampliada em

1,7 mil metros quadrados com a

construção de 14 salas e também
de uma biblioteca. A previsão é
de que ele comece a receber alu
nos no início do próximo ano le
tivo, em fevereiro.

Segundo o diretor, Newton

Saloman, o projeto dá a largada
ao processo de reestruturação fí
sica da instituição de ensino. De

pois de finalizada esta primeira
etapa, a intenção é transformar
em laboratórios os ambientes

JARAGUÁ DO SUL
O Instituto Federal de Santa

Catarina e o Campus Avançado
Geraldo Werninghaus, antigo
Cepeg (Centro Politécnico),
vão encerrar o mês de abril
com mudanças. É que as duas
unidades de ensino instaladas
em Iaraguá do Sul empossam,
na noite de hoje, as diretorias

que permanecem à frente das
entidades até o término de
2011. A solenidade começa às
19h e aC0I?-tece no próprio IF

se, na Avenida Getúlio Vargas.
O novo diretor da institui

ção, Emerson Soares, foi elei
to há pouco mais de um mês
com 64% dos votos válidos de
alunos e servidores. Ele é en

genheiro elétrico e professor
do Instituto desde 1998. Além

dele, assumem as chefias dos

departamentos de Ensino e

de Administração, respectiva-
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A gente ajeita,
controla a

situação, mas
depois que chove
tem que começar

.

tudo do zero.
VALDIR BORDIN, SECRETARIO

MUNICIPAL DE OBRAS
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Operaçãopara taparburacos
Equipe do OCP percorre a cidade e encontra verdadeiras "crateras" no asfalto

.

JARAGUÁ DO SUL

Eles atrapalham o trânsito
e podem causar prejuízos
aos motoristas. Também
são um obstáculo para a

circulação de pedestres,
motociclistas e ciclistas.
Mesmo assim, estão por
toda parte.

��uem trafega pelas ruas cen

is ou do interior de Iara
á do Sul precisa redobrar

........a atenção para desviar dos
buracos que tomam conta das vias.
As aberturas no asfalto são comuns
inclusive em localidades de tráfego
intenso de veículos pesados. É o

caso da rua José Theodoro Ribei
ro, no bairro ilha da Figueira Por
toda a extensão da via podem ser

encontradas aberturas que são ver
dadeiros obstáculos aos motoristas.
O mesmo cenário é visto em ruas

movimentadas como a Feliciano
Bortolini, na Barra do Rio Cerro, e

Michio Kaku
Físico especialista

em tecnologias do futuro

Jonathan Mildenhall
Vice-Presidente Global

de Marketing Estratégico
e Comunicação Criativa

da Coca-Cola

Patrocínio

TOTVS

na estrada geral que dá acesso ao

município de Corupá, na localidade
deNereuRamos. Nas ruas de lajotas
ou macadame os buracos também
são comuns. E o problema éum dos

campeões de reclamações na cen

tral de atendimento da Prefeitura.
De acordo com o secretário

municipal de Obras, Valdir Bordin,
semanalmente os funcionários do

órgão saem às ruas para cobrir os
buracos nas vias públicas. Porém, a
situação ficou mais complicada nos
últimos dias devido ao excesso de
chuvas registrado na região. I'A gen
te ajeita, controla a situação, mas
depois que chove tem que começar
tudo do zero. Ontem (terça-feira),
começamos uma nova operação
tapa buraco na cidade. Primeiro a

gente atende os corredores de ôni
bus, depois ruas menos movimen

tadas", explica. O secretário aponta
ainda os rompimentos na rede do
Samae, a umidade e a grande mo
vimentação dos veículos pesados
como agravantes para a situação.

Somente em 2010, a Secretaria
de Obras já gastou 342 toneladas de

Tema:
Futuro

massa asfáltica nas chamadas "ope
rações tapa buraco". Foram realiza

dos patrolamentos em 915 quilô
metros de ruas. Além disso, o órgão
contabiliza a distribuição de 26 mil

metros cúbicos de macadame e o

conserto de 6,2 mil metros quadra
dos de lajotas.

PREJUÍZOS
Os profissionais de mecânica

alertam que trafegar por ruas com
buracos pode resultar em prejuízos
para o bolso dos motoristas. A lista
de problemas vai desde o desloca
mento dos pneus até o corte deles .

Existe ainda a possibilidade de o

carro ficar desalinhado e ocorrer

consumo irregular de um dos lados
do equipamento. Com isso, o dono
do veículo comprometido corre o

risco de desembolsar de R$ 180,
custo de um pneu novo, a cerca de

R$ 400, entre alinhamento, balance
amento e a compra de rodas.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-.L/

Palestra:
Como a ciência e a tecnologia irão
revolucionar nossa vida e nossos negócios

"
FOTOS CÉSAR JUNKES

Operação tapa buracos é realizada na rua Rudolfo
Hufenuessler, no Centro de Jaraguá do Sul
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II Buracos tomam conta da rua José Narlock, no bairro São Luís

Tema:
Gestão Global de Marcas

�
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Palestra:
A estratégia criativa da marca mais valiosa
do mundo

Br d SCO

ESTRUTURA

ApoIO Oficial

FUNTURISMO .........� ..1'IIUI.
c.a...�

Aooo de MídIa

T,. õi"

Promoçao ComunIcação Orgarozação RealIzação e

da Feira Organ'zaçâo
.... '.

"

OPERAsoluçoes. MESSI: f�.. Ca ""..

-

18 a 21 ele Maio,,· .Joinvitle • se
; '�".;.' :, r, I.:' I;;" 0800 606 4200

'/flV\N expogestao corn br , "

Buracos podem ser vistos também na rua 405, no Chico de Paula
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- Bandeiraamarelachamaatenção
Moradores pedem amanutenção das vias danificadas e protestam de maneira criativa

Quem reside ou possui
um empreendimento
em ruas com buracos
vive uma mistura de

preocupação e indignação .

./

Eo
caso de Dirceu Nardi,

proprietário de urna em

presa na rua Professor Ir
mão Geraldino, no bairro

Vila Lalau. Ele conta que há dez
dias colocou urna bandeira ama- �

rela dentro de um dos buracos '.eiiSi�"

da via para chamar a atenção dos
motoristas e das autoridades.
Mesmo assim, o problema não foi
resolvido. "Já liguei para a Ouvido
ria da Prefeitura. Ainda não vieram
resolver. Essa rua tem uma tubu

lação antiga, quando chove alaga.
E está cheia de buracos. Fico pre-
ocupado porque tem uma escola

aqui perto e é grande a circulação
de crianças. Um perigo para os

pais e alunos", alerta.
O empresário Jackson Decker

tem a mesma reclamação. Dono
de um empreendimento na rua

Carlos Blanck, também na Vila

Lalau, ele conta que a lama e os

buracos tomam conta da via.
"Fica chato porque chega um

cliente na minha empresa e vê

essa situação. Teve obras do Sa
mae aqui, abriram a rua e desde
então os buracos e a lama conti-

nuam", diz.

É necessário um reforço
em nossa equipe. E os

moradores podem colaborar

ajudando a manter os

seus lotes limpos.
VALDIR BORDIN, SECRETARIO

MUNICIPAL DE OBRAS

"
Os moradores que desejam

solicitar a manutenção das vias

públicas podem registrar a re

clamação através do telefone
156. De acordo com Bordin, as

reclamações são encaminhadas
ao próprio secretário que solicita
a visita dos fiscais ao local para
buscar a solução do problema.

Em 2010, o órgão registrou 2,4
mil reclamações que resultaram
em 1,5 mil atendimentos à popu
lação. A Secretaria de Obras jun
tamente com a pasta de Urbanis
mo possui um orçamento anual
de R$ 40 milhões.

• Debora Vo pi
debora@ocorreiodopovo.com.

Estrada geral que dá acesso ao município
de Corupá, na localidade de Nereu Ramos,
possui crateras em sua extensão

Aberturas no asfalto atrapalham o

trânsito na rua Antônio Carlos Ferreira,
no bairro Nova Brasília

no Centro e a Jorge Czerniewicz, no bair
ro Czerniewicz, que necessitam de uma

nova camada de asfalto. Teria que ser uma
camada com pelo menos quatro centí
metros. Já passamos o orçamento dessas
obras para a prefeita. O que ocorre é que
o asfalto depois de executado tem um

tempo de duração e depois disso, preci
sa de uma manutenção. Trânsito pesado,
umidade e obras do Samae são problemas
para a conservação do asfalto.

OCP? Qual é a estrutura da Secretaria
de Obras hoje? É o suficiente para aten

der a demanda?
VB: Temos 230 funcionário, entre ad

mini trativo, oficina , operários, moto

ri tas e fi cais. São de 10 a 12 equipes nas
ruas.Vamos contratar pelo menos mais 30
auxiliares para ajudar na limpeza e manu

tenção das ruas. Tem coisas que consegui-

Desníveis fazem parte do cenário na

rua Carlos Blanck, na Vila lalau

Empresário tenta chamar atenção para
o problema, na rua Professor Irmão
Geraldino, na Vila lalau

Bordin admite que falta mão de obra
mos resolver, tem outras que são mais

complicadas, porque são obras caras.

A demanda é muito grande. As roçadas,
por exemplo, muita coisa está acumu

lada. Porque temos só seis roçadores e

os pedidos ficam acumulados. É neces

sário um reforço em nossa equipe. E os

moradores podem colaborar ajudando a

manter os seus lotes limpos.

OCP: Que obras em execução da pasta
você destacaria?

VB: Já iniciaram as obras de pavimen
tação no Ribeirão Grande do Norte, uma
parceria com o governo do Estado. Tam
bém está em fase de licitação a obra de

pavimentação de um trecho de seis qui
lômetros no Rio da Luz, próximo a Seara.
Temo outras seis ruas, de pouca movi

mentação, que estamos encaminhando

para licitação para a colocação de lajotas.

Rua José Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira,
deve receber nova camada de asfalto

O secretário municipal de Obras, Val
dir Bordin, diz que os profissionais da se

cretaria estão nas ruas tentando resolver
o problema, mas admite que falta mão de
obra para atender a demanda.

O Correio do Povo: O que está sendo
feito para resolver o problema dos bura
cos nas ruas de Jaraguá do Sul?

Valdir Bordin: Toda semana pelo me

nos uma carga de asfalto é colocada nas

ruas. Mas muitas vias estão com o asfal
to trincado, rachado, ou seja, compro
metido. Nos dias de sol conseguimos
amenizar o problema, mas quando cho
ve novos buracos surgem.

OCP: Quais os pontos mais críticos?
VB: Existem ruas onde o asfalto é mais

antigo, como a José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira, a Marina Frutuoso,

Buracos foram cobertos na rua Walter

Marquardt, no Vila Nova

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AuxíllO- lUGUEl

Ajudapara
OS atingidos
pelo temporal
Situação das famílias desabrigadas
e desalojadas está sendo avaliada
JARAGUÁ DO SUL

Auxilio-aluguei deve
ser concedido para oito
fammas que tiveram casas

interditadas pela Defesa
Civil na segunda-feira, por
causa das chuvas.

[Ecais
interditados são: duas

na ruaAna Zacko (Barra
oMolha), uma residência

o guas Claras, três no lote
amento São Roque (SantoAntônio) e
duas na Tifa Theilacker (Três Rios do
Norte). A secretaria de Desenvolvi
mento Social e Família avalia a situ

ação das familias para oferecer o be
neficio e cadastrá-las nos programas
habitacionais domunicípio.

Na segunda-feira, duas familias
do Baependi e duas do Loteamento
São Roque (Santo Antônio) foram
levadas para aArena Iaraguá depois
que as casas apresentaram risco de
desmoronamento ou ficaram ala-

gadas. Mas, namanhã de ontem, os
moradores do Baependi voltaram
para as residências. Segundo. a De
fesa Civil, as casas ficaram alagadas,
mas não tiveram danos.

Já duas familias do Santo Antô
nio ficarão na Arena até encontra

rem uma casa que se encaixe nos

requisitos do auxílio-aluguel. O be
nefício é de até R$ 900 mensais por
seis meses, prorrogável por mais
seis meses. Os moradores das de
maismoradias interditadas estão na
casa de parentes e amigos.

Em Guaramirim, uma familia

que morava em uma encosta às

margens da BR-280, no Centro, está
alojada no Parque de Exposições. O
gerente de habitação, Daugmar dos
Santos, disse que osmoradores não
receberão auxílio-aluguel porque a

Prefeitura continua pagando o be
nefício para 41 familias atingidas na
enxurrada de 2008.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Moradores do Santo Antônio ficam na Arena até achar uma nova casa

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADOBRASIL

FSTADO DE SANTACAll\RINA
Tabelionato do Município eComarca de

)araguá doSul- Carl�_
Fabricio Griesbach,Tabeliao

AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca

nol589 .Telefone: (47) 3273-2390·Horário de

Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INfIMAÇÃO
Saibam todos que virem o p�nte e?ital, q�e foram �pn:entados n�ta serventía os títulos' .

nados. ficando os devedores intimados a partirdapublicaçao deste edital a os aceitarou �nkb.

(3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossib�dade de oferecimento de resposta���OOlegaI
prazo sob penade, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A llleinll

ção� deve ao fato de a(s) pesso�(s) in�cada(s) para acei�(em), ou pagar(em) ser(em) d�tePllhOCa
localização incerta, ignorada ou inacessível, ?u fonem) residentets) ou domiciliada(sl fora da��
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque mnguem se dispos a receber a intimação no end -r;;�
pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

ereço lI1e:ikl

Protocolo: 144087 Sacado:ADELrroAPARECIDODECARVAlHO3is�=.��ooCNP)'
Cedente: CE.l\'TRO DE FORMACAO DE CONDUTORE? .

.

85.315.042/000 Número do Título: 22831 Espécie: Duphcata de Venda Mercantil por

Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCO� B�SlLElROS S.A. Dat��en
cimento: 15/04/2010 Valor: 185,00 Líquidação após a mnmaçao: R$ 10,40, Conduçao. R$

13.19, Diligência: R$ 20,80, Edital: RS 10.40
---------------------

;�;���l�;-;����;---���d�:-�OLAR scffijU-----c�pj:-�.��o.��oi��� Cede�te: SEB�S-
TIAO KRAUSE ME C PJ: 78.668.282/000 Número do Título: 0015 EspéCie: Duplica
ta de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D�ta Vencunent�:
05/04/2010 Valor: SOO,OO Líquídação após a intimação: R$ 10,40, Conduçao: R$ 25,86, DI-

ligência: RS 20,80, Edital: R$10,40 _

�;�i�-:-����--��d�;��O RODRIGUESDESOUZA CPF: 065.932.109-27 Cedente:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDtITORES LESSMANN lID CNP): 85.315.�2/?OO
Número doTítulo: 26447 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por.Indicaçao Apresen
tante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencunento:. 1O!04/2010
Valor: 173,00 Llquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Dilígência: R$

20,80, Edital: R$ 10,40
------------------------

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

�;�i�;-i��---�;;.;d�;B�-HAUS lIDA CNP): 11.083.117/000 Cedente: FWRICUIJ'U

RA FWRIZA lIDA CNP): 82.116.104/000 Número doTítulo: 23248-3 Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO Data Vencim�n.to: ?S/04/2010
Valor: 1.553,05 Liquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Dilígência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 144201 Sacado: C J BATISTA COM E REPRfSIACOES CNP): 03.395.739/000

Cedente: FENIX lND E COM DE PVC lIDA EPP CNPJ: 08.984.523/000 Número doTítu

lo: 11133/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANRlSUL
BANCO 00 ESTADO DO RIOGRANDE 00 SULData Vencimento: 15/04/2010 Valor: 1.784,29

Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40
---------.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 144107 Sacado: CJ BATISTACOMRCIOEREPRESENIACOES CNP): 03.395.739/000

Cedente: FENIX lND E COM DE PVC LIDA CNPJ: 08.984.523/000 Número do Tftulo: 10178/6

Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: BANRISUL-BANCODO ESTADODORIO

GRANDE00 SULDataVencimento: 12/04/2010 Valor: 3.577,15 Liquidação após a intimação:
RS 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143969 Sacado: CARLOSANDREVARGAS CPF: 004.575.289-31 Cedente: CENTRO
DE FORMACAO DE CONDtITORES LESSMANN lID CNP): 85.315.042/000 Número do Títu

lo: 25928 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 183,00 Liquida
ção após a intimação: RSIO,40, Condução: RS13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 143852 Sacado: CARLOS FRANCISCO GOOOI CPF: 043.073.609-66 Cedente:
TEC OMUIT 00 BRASll..lIDA CNPJ: 03.491.884/000 Número do Título: 6675/05 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimen
to: 08/04/2010 Valor: 255,20 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 32,90, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: RS 10.40

Protocolo: 144146 Sacado: COM MAT DECONSTRDAIANE lIDA CNPJ: 06.019.245/000
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789/000 Número do Título: 402562429 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO Data Vencimento:
13/04/2010 Valor: 202,61 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: RS 20,80, Editai: RS 10,40

Protocolo: 143925 Sacado: DAlANA DOMINGUES MACIEL CPF: 005.720.279-66 Cedente:
BERrA IMOVElS C PJ: 09.524.313/000 Número do Título: 12/REATUSTE Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

. Data
Vencimento: 10/04/2010 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
21,64, Diligência: RS20,80, Fdital: R$IO,4O

Protocolo: 143315 Sacado: DANIEL BARBOSA DA CRUZ CPF: 005.555.889-55 Cedente:
EWAlD COMERCIAL LIDA-ME CNPJ: 04.479.600/000 Número doTítulo: 500037 8 Espécie:
Cheque Apresentante: EWALD COMEROAL lIDA-ME Data Vencimento: 26/03/2010 Valor:
404,14 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: RS 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital:
RSIO,40

Protocolo: 144091 Sacado: DA\ID USINAGEM lIDA-l'vIE CNPJ: 04.533.012/000 Cedente:'
1:-mEl< COMEROO DE FERRO E ACO lIDA CNPJ: 78.262.169/000 Número do Título:
30092/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BRADESCO . Data
Vencimento: 24/03/2010 Valor: 474,64 Liquidação após a intimação: R$ 10.40, Condução: R$
13,89, Diligência: RS 20,80, Edital: R$IO,4O
------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143456 Sacado: DEEPGRILL CHURR.lIDAME CNP): 10.343.042/000
Cedente: DIPLOMATA INDUSTRIAL E COMERCIAL LIDA CNP): 01.243.305/004 Núme-
ro do Título: 0040582-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCO
DataVen��:nt�: 08/04/2010 �alor: 188,90 Liquidação após a intimação: R� 10AO, Condução:
R$ 8.96, Diligência R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

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

Protocolo: 144186 Sacado: DIEGO RICARDO DA SILVA CPF: 068.212.229-75 Cedente: CEN
TRO DE FOR\1ACAO DE CO:-murORES LESSI\1ANN lID CNP): 85.315.042/000 Número do
Título: 26836 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBAN
CO-UNlAO DE BANCOS BRASIlEIROS SA Data Vencimento: 16/04/2010 Valor: 17300 li
quidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-------------------------------------------------------------

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

Protocolo: 144014 Sacado: DMT lNFORMATICAUDA CNP): 05.465.658/000 Cedente: GRA
FICA E EDITORA 22lIDA CNP): 85.326.346/000 Número doTítulo: 001629 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO lTAÚ SA Data Vencimento:
08/04/20 lO Valor: 287.29 liquidação após a intimação: R$I0,40,Condução: R$ 8,96, Diligência:
RS 20,80, Edital; R$10.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143934 Sacado: EDILSON UNO DA Sll..VA FilHO CPF: 062.874.489-70 Ceden
CENTRO DE FORMACAO D� CONDlJ_1DRES LESSMANN lJD CNPJ: 85.315.042/001 �
mero do Título: 24663 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicaÇão Ap

Nu·

UNIB�C�-�O ,?E ��CO� BRASILEIROS S.A.
_

Data Vencimento: 10/04/2:n::,
129,00 Liqwdaçao apos amtunaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$ 14,60, Diligência: RS 20,ao Edi :
R$�

,�

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

. Protocolo: 143533 Sacado: EGUINALDO PEREIRA BATISTA CPF: 046.324.���;-��··
VALDOCIR HAASME CNPT: 03.986.145/000 Número doTítulo: 23767-2 F.spécie: Ou li

te:

deVendaMercantil por IndicaçãoAprese��te:�,ECON?MlCA FEDERAL
P��

Vencimento: 06/04/2010 Valor: 115,00 Liqwdaçao apos a íntímação: R$1O,4O, Conduçã . RS
20,23, Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,40

o.

;�;;��i�;�����---��d�;m-�;:sros-DEo�----a;�:-;:�;;:��·���
BERrAIM�VEIS CNP�:09�24.313/oooNúmerodoTítulo:202 Fspécie:DuplicatadePresta.
ção de SeIVlÇOS por Indicaçao�prese�tante:�ECO_NOMICAFEDERAL DataVencimento:
12/04/2010 Valor: 3.650,00 Liquidação apos a mtunaçao: R$ 10,40, Condução: RS13,I9, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143822 Sacado: ELMO FISCHER CPF: 114.198.819-49 Cede�;�:�����ro.
MENID E ASSESSORIA COMERCIAL UDA CNP): 03.625.949/000 Número do Título: 268-12
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 13/04/2010 Valor: 2.200,00 Liquidação após a intimação: RSI0.40, Condu.
ção: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

;�;��i;-������---��d�:-EWr�-�STEN---C��:-O;;:��;:���:�-���;�:rnmÕ';;E
FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNP): 85.315.042/000 Número do Título:
25053 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANco.
UNIAODE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 162,00 Uquida.
ção após a intimação: �$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: RSI0,40
---------------------------------------------------------------------:----------------------------------------

Protocolo: 144175 Sacado: FlLIMAQ COM REP BALMAQ lIDA CNP): 00.688.447/000
Cedente: URANOTECNOLOGIA SA. CNP): 09.550.719/000 Número do !ítulo: 3015/2 Espécie;
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BAN:O ITAU SA DataVendmen
to: 11/04/2010 Valor: 843,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143961 Sacado: GEISIANE PRISCIlADA SILVAROD CPF: 057.140.739-00
Cedente: CENTRO DEFORMACAODECONDUTORES LESSMANN IJD CNPJ: 85315.042/!XXl
Número doTítulo: 24676 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 10/04/2010 Valor.
162,00 Liquidação após a intimação: R$IOAO, Condução: R$16,71, Diligência: RS 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 143799 Sacado: IRONTEC REPARACAO E ASSIS DE MAQS lJD CNPJ:
07.410.547/000 Cedente: lNDUSTRIAS ROMI S A CNP): 56.720.428/000 Número do Título:
334772-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 260,68 Liquidação após a intimação: RSlO,40, Conduçãa
R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 143840 Sacado: TOSEOWRIODEAVITAME CNP): 00.789.330/000 Cedente: NEO·
BRASDISTRlBUIDORADEMEDICAMENTOS lIDA CNPJ: 05.851.580/000 NúmerodoTítulo:
038734-112 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO 00

BRASILSA DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 277,11 Liquidaçãoapósa intimaçào:
R$IOAO, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IOAO

Protocolo: 143286 Sacado: LETICIA ARNALD CPF: 059.969.549-82 Cedente: RECAUCHU·
TADORA BATISTA lIDA CNP): 80.473.754/000 Número do Título: 7542/1 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO Data Venciroento:

06/04/2010 Valor: 380,00 Liquidação após a intimação: R$IO,40, Condução: R$16,00, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital:R$10,40
----------------------------------------------------------------------------------------------_.---�--�-------

Protocolo: 144085 Sacado: LOURIVALGNEWUCH CPF: 710.509.909-78 Cedente: METALUR

GICAE COMERCIOMARMILUDA CNP): 79.860.649/000 Número doTítulo:44188 Es·

pécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 12/04/2010

Valor: 270,95 Liquídação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: RS20.oo.
Edital: R$ 10,40
-�-------------------------------------------------------------------------------------------�--------------�-

Protocolo: 143924 Sacado: MARCIA REGINA RlTER CPF: 560.017.629-53 Cedente: PIN11I·

RAS lAZZAROITO lIDA ME CNPJ: 03.203.723/000 N(unero do Título: 003 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FED�
DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 220,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Conduçao:
R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40
------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 144220 Sacado: RABOCH OFICINAMECANICA CNP): 75.807.958/000
Cedente: RETIFICA DEMOTORES GUARAMIRIM I.TDAME CNP): 07.582.628/000Número
doTítulo: 015 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Ap�ntante� BAl\c;o
DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/04/2010 Valor: 472,00 Uqwdaçao apos a

intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-_.-------�---------

;�;���i�;-���--�;;.;d�;��-cffi�-�sarr-c��:-�:��-�:�;9:;-�ente:Auroro5-
TO PEI.ANDA LIDA CNPT: 77.969.251/000 Número do Título: 453 Espécie' DupHcata d_e
Venda Mercantil Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05/0112010 Valor: 200,00 Li

quidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: RS
10.40

;�;���i�;-�����;--�;;.;d�;�SC�NSwO�Es;srn�-m;�-------ê;j:;;;.;;.';��
Cedente: REFRIGERACAOTEXFRIO l1DA - ME CNP): 83.130.252/000Numero do I r::J
5612/13551 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Ap�nt�te:���.
BRASILSA DataVencimento: 13/04/2010 Valor: 1.030,OOLiqwdaçaoaposa
ção: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O
--------------------------------------------------------------------------------

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

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC

.

Isa Marta Mohr Zi�mannl Oficíala do Registro de Imóveis de Iaraguã do Sul/SCI torna público pelo presente edital, que MARIO MOSERI CI n° 4.930.001-6-SESP-SC, CPF N° 352.351.019-
87 e :u.a espos� C.LARA CLARICE MaSER CI n° 1.132.514-3-SESP-SC, CPF n° 038.318.899-701
o?erano�, brasileiros, �asados pelo regime de Comunhão Universal de bens, anterior da vigên
cia �a Lei 6.515/771 residentes e domícílíados na Rua João Carlos Stein slu, BairroVila Lenzí, nes
t� Cidade requereram com base no art. 18 da lei 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
sltu�do nas Ru�s 416 - Jaime Gadettí e 1�99-Sem nome, Bairro Vila Lenzi, perímetro urbano de jaragua do Sul- SC,

aba�o caractenzado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul/SCI conforme a Certidão n° 406/2009 ex

p;d:da em 23.10.20009, assmando como responsável técnico, o técnico de agrimensura Antonio Carlos da Silva, CREA
n 4/�83,-8, ART n 2�46962-7. O �esmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 12.646,00m2, s�ndo
c�nstltu.ldo de 6 (seis) parcel.as, SIstema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (qtI_l�zel
dias, comados da data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficlala
que sUbscrev,e este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca 1 683 centro Iaraguá do Sul/Se.

JARAGUA DO SUL, 08 DE ABRIL DE 2010
' .

AOFICIALA

EDITAL

/REMORES

Comprada estação meteorológica
Passados 30 dias desde que os primeiros tremores foram sentidos

no bairro Três Rios do Norte, a Defesa Civil do município anunciou que
uma estação meteorológica móvel deve ser instalada no local na próxi
ma semana. O equipamento foi comprado da empresa Óreon Cientific,
de São Paulo, e custou R$ 3,2 mil. A Prefeitura também aguarda urna
resposta da Defesa Civil do Estado sobre a vinda de uma equipe do IPT

(Instituto de PesquisasTecnológicas) de São Paulo para fazer uma avalia
ção geofísica do solo da localidade e estudar o que acontece nas cama

das mais profundas da terra. Até o momento a hipótese mais aceita é a

acomodação do solo porque a terra estava encharcada.
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FOTOS CÉSAR JUNKES

ProdutorWerner Marquardt programou a colheita do arroz no tempo certo e não sofreu prejuízo

Fecarroz segue
até domingo
Com o título do princi

pal produtor de arroz ca

tarinense, o município de
Massaranduba é a sede da
Fecarroz (Festa Catarinense
do Arroz). A décima segunda
edição do evento, que acon

tece a cada dois anos, come

çou na terça-feira e vai até o

dia 2 de maio, no domingo.
Hoje os portões do Centro Es
portivoMunicipal Erich Rode
- na rua 11 de Novembro, na
área central de Massarandu
ba - abrem às 11 horas. Entre
outras atrações estão: Tarde

Dançante para os Idosos, pri
meiro Festival Regional da

Canção e a apresentação do
Musical Ignácio Aremdt. O
acesso custa R$ 5.

Geral 11

"
Atualmente
800 famílias
sobrevivem do

plantio do arroz em
Massaranduba.

SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS

"

Fecarroz é noCentro Esportivo

Registro indica perda de 390 mil
sacas de arroz damédia de 1,3 mi

RIGU T

Cai produção
nosetorde
rizicultura

MASSARANDUBA

Safra tem queda de 300/0,
de acordo com o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais
de Massaranduba

média anual de 1/3milhão
e sacas de arroz (com 50

uilos cada) produzidas
o município caiu para

910mil.A quebra no cultivo aconte
ceu em função do clima com tem

peraturas elevadas que assolou a

região nomês de fevereiro.
Conforme a explicação do presi

dente do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Massaranduba, Lúcio
Stolf, os rizicultores que fizeram a

colheita nesse período perderam
boa parte da produção. lIO calor in
fluenciou na fertilidade do floresci
mento dos grãos. Teve agricultores
que perderam toda a safra" afirma

Ao contrário de parte dos rizi
cultores que sofreram com a que
da da produção das sacas, o pro
dutorWerner Marquardt, 54 anos,
programou a colheita no tempo
certo. Apesar das dificuldades fi-

nanceiras de manter o negócio, a
safra será satisfatória. O agricultor
tem 130 hectares arrendados em

Massaranduba e uma parte na

cidade de Navegantes. Até agora,
cerca de 140 sacas de 50 quilos por
hectare estão garantidas.

1/0 calor influenciou na

fertilidade do florescimento
dos grãos. Teve agricultores
que perderam toda a safra".

LÚCIOSTOlF

Na cidade considerada a prin
cipal produtora de arroz de Santa

Catarina, 800 famílias sobrevivem
do plantio dos grãos. Atualmente
a plantação abrange uma área de

5,7 mil hectares de terra. No Esta

do/ são aproximadamente 684 mil
hectares destinados para o cultivo
desse cereal.

Conforme os dados da Ernbra

pa (Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuária), a região Sul do
Brasil é responsável por 60% da

produção total de 11 milhões de

toneladas do país.

ALAGAMENTOS PROVOCAM TROCA DE ENDEREÇO NA ÁREA CENTRAL

Empresário contabiliza prejuízo
PAUTA DO LEITOR

ANDRÉ LUIZ BORGES
.

GUARAMIRIM
Apesar das obras do gover

no municipal na área central de
Guararnirirn nas últimas sema

nas, moradores alegam que os

trabalhos não têm apresentado
resultados práticos. O empresário
André Luiz Borges, sócio-proprie
tário de uma empresa na rua An
tônio Zimmermann, afirma que
as ações feitas na tubulação do

centro da cidade não acabaram
com o problema de alagamentos.

Segundo Borges, a última
enxurrada provocou novamen

te outra enchente na empresa.
"Dessa vez tivemos um prejuízo
de R$ 5 mil", desabafa. Confor
me sugere o empresário, o cor

reto é implantar tubos maiores

para suportar e escoar a água da
chuva. No entanto, a alternativa
encontrada pelos donos da em

presa será transferir o endereço do
negócio para outra sala comercial.

De acordo com o secretário

de Infraestrutura, Rodolfo Iahn,
a limpeza dos tubos faz parte da

primeira etapa do cronograma de
obras.A segunda fase será estender
o escoamento da água por dois no
vos tubos a partir da ruaAthanásio
Rosa até aBR-280. "Ioda a água que
acumula no centro vai passar por
esses tubos", garante.

Os reparos nas tubulações
para prevenir os alagamentos na
área central devem ser concluí
dos em julho. Em agosto inicia o

asfaltamento das principais ruas
da cidade.

CÉSAR JUNKES

Reclamações
dos

alagamentos
na área
central de
Guaramirim
continuam
sendo
registradas

01(uma) Jaraguá do Sul 28/04/2010 a

03/05/2010

___ C1 SENAC/SC COMUNICA:
senac Abertura de Processo Seletivo

Orientador para área de Telemarketing

Orientador para área de Recursos
Humanos

01 (uma) Jaraguá do Sul 28/04/2010 a

03/05/2010
Orientador para área de Marketing 01 (uma) Jaraguá do Sul 28/04/2010 a

03/05/2010

• DaüI1a ConstaIli..
daiall8C®ocorreiodIJIIOw.com.ll'

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site
www.sc.senac.br

A cnténo da Direção Regional poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de ate 24

meses, respeitando a ordem ctassifrcatóna.
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Plural

eatriz Sasse
478433 0306

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

flickrj b e a s a s s e
O(tut Beatriz Sasse

Novo espetáculo no Teatro Bar Cena

TECNO OGIA E E CANT
No sábado vi o filme 'Alice no País das Maravilhas", no

Imax, do Shopping Palladium, em Curitiba.
A expectativa era grande e não me

decepcionei, é realmente uma
experiência incrível. Foi a pri- /

'

me ira vez que vi um filme
em 3D, só não sei se todos
os cinemas com essa tec

nologia apresentam esta qua
lidade, mas o Imax é de babar. A
tela de 22 metros de largura por 16 de altura
e a combinação com o sistema de som de 12mil .

watts e as cadeiras em formato de arquibancada,
cumpre a promessa de levar o telespectador para
dentro do filme. E 'Alice" é muito bacana, pratica
mente todo em terceira dimensão, muito colorido e

divertido. Para mim, a única desvantagem é ter que
ver o filme dublado para aproveitarmelhor o 3D.

Paula Padaratz curtiu música eletrônica
de San Schwartz e Peçanha

Bianca Bargen em noite de balada
na Chope ria Saloon, no shopping

A parceria do Grupo Gats de Teatro com o Es_tação �mazé�,
que resultou no projeto Teatro Bar Cena, esta fazen�o o malO�
sucesso, toda terça-feira, a partir das 21 horas. �o dia 27 finalizou a

temporada com a última apresentação da peça !anto Tra�_alh� Pra

Nada" e no dia 4 estreia novo espetaculo, o monologo mU�Ic� Nus

Caminhos do Artista", com atuação de Rubens Franco e dírcção de

Leone Silva. Rubens já é muito conhecido por suas peIf�rmances
e para queJ!l não sabe, ele também é cantor_e todos os sa?ad?s faz
parceria com Enéias Raasch em apresentaça? na Chopena Bier
Haus. Raasch também participa deste espetaculo e acompanha
no violão enquanto Rubens canta ou veste seus p�rsonagens. Os
ingressos podem ser adquiridos no local ou antecIpadamente. na
sede do Gats (3275-2309) e as reservas de mesas podem ser feitas

pelo 3376-4822. Prestigie a cultura jaraguaense!
FOTOS DIVULGAÇÃO

A volta de "Tron"
Ainda falando em cinema, antes de ver 'Alice" foi apresentado o

trailler de "Tron Legacy", uma nova versão e sequência da aventura
clássica de ficção científica da Disney. O sucesso "Tron", de 1982, tra
zia trechos de "até 3 minutos" em computação gráfica, o que significa
os primórdios dessa tecnologia, que hoje é usada em filmes inteiros.
Já com o novo trailler pode-se perceber os avanços dos efeitos. "Tron'
também será lançado em 3D, mas apenas no final do ano.

Claudemir
Lescowicz
comemora

aniversário
e recebeo
parabéns
da mulher
Rosmara:
"Te desejo
felicidades e
que continue
sendo este
marido
maravilhoso.
Te amo!" .

TopOJ
Fabricio
Peçanha
que se

apresentou
na sexta em

Jaraguá,
com Paulo

Jr.

dia
CAFÉ FAZZENDA

Apresentaçãó Roda Viva a partirdas 21 horas, com samba
chorá e caldinho de feijã�.
Couver artístico RS 10, .

LONOONPUS
pagonejo é a festa que rola com duas
bandas e mais DJ Adrian P (hip hop e
housel.Eías não pagam até 23h30.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
m Acústico com Paulo Henrique

(violão e voz), a partir das 20 horas.
Couvert artístico RS 3.

• BIER HAUS CHOPERIA
Sertanejo acústico com Fernando

Lima a partir das 21 horas.
Couvert artístico RS 3.

LONDON PUS
Show com a banda Capitão Mamão,

de Balneário Camboriu. Pop,
rock e bom humor. Mega estrutura

inédita de luz e imagem.

BIER HAUS CHOPERIA
MPB, rock e pop com Paulo Henrique.

Couvert artístico RS 3.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Ulysses (violão
e voz), a partir das 20 horas.

Couvert artístico RS 3.

MOVING UP (Schroeder)
Festa dos Stíflers. a partir das 23

horas. Top DJ Paola Petit (Curitiba),
Nicolas & Michel (Joinville) e DJ Jonas

L (Jaraguá). Elas grátis até 23h59.

Ingresso..antecipado masculino e

feminino (após a meia noite) RS la.
Ponto de venda em Schroeder: Posto
Mime, Trapp Lanchonete e Net Land;
em Guaramirim: Posto Maiochi; e em

Jaraguá: Smurf Lanches e

Posto Mime (Weg 2).

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Sexta Sertaneja com a dupla

Alex &Willian e DJ Alan, a partir das
.

22 horas. Elas grátis até às 23h,
após RS 5 e eles pagam RS la.

BUDA BAR
Zamba com samba e rock.

MOMMA (pomerode) ,

Show da banda Tribo da Lua (Jaragua)
e house music com DJ Johnny.

CARAMBAS (tndalal)
Festa Top Females. V.inte ga�otasoe
seus convidados agita a nOite a

som do DJ Conrado. Champanhe
Mumm em dobro até a 1 hora.

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES
Dr

LONOON • 3055-00651Iondonjaragua.com
BIER HAUS. 3275-486619198-0515

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/e�tacaoarm�
ARRIBA· 3371-1160 I arribameXlcanbar.�S8MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584
MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-83�

SEVEN CHOPERIA. 9951-4497 ou 9106-
UCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO' 3373-1m
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE' 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292 .br
MOMMA. 8479-66461 momma.cOfTl

CARAMBAS. 333-22751 carambas.combr
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Página 3 FUTURO Aristides Panstein (detalhe) falou sobre planos da administração municipal

PLANEJAMENTO

rânsito li 8188 8
80 8S8nVO Vil8nto
ASituação

do sistema viário de Jaraguá do Sul preocupa vários seto
res. O "de transportes, entretanto, sente de maneira mais imediata
os reflexos da falta de planejamento que se sucedeu ao longo dos

últimos anos, porque depende da mobilidade urbana para a chegada de

matéria-prima e escoamento da produção. Preocupado com a situação, o
Núcleo das Transportadoras da ACUS-APEVI promoveu em março debate

para discutir o problema, que compromete o desempenho da economia e

afeta a qualidade de ida das pessoas.

AGENDE-SE: ACIJS

..
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o CORREIO DO POVO
"Empresa parceira do associativismo"

EDITORIAL

Mobilização. e resultado
Demaneiramais simplista, o associativismo pode ser definido

como o encontro de pessoas ou de grupos organizados em
torno de objetivos comuns. Não existe associativismo forte se os

seus elos não somarem e não caminharem na mesma direção.
Nesta edição de Núcleos em Pauta novamente trazemos

exemplos do trabalho forte que é realizado porACUS e APEVI em
favor do desenvolvimento do setor produtivo. Para alcançar essa
condição de desenvolvimento, as duas entidades atuam perma
nentemente ao lado dos interesses da comunidade.
É o caso de duas ações, entre tantas outras que formam o co

tidiano das empresas associadas, que refletem a preocupação
com o bem-estar e com a qualidade de vida, conseqüências aire-:
tas da sustentabilidade econômica e social.

Com o Núcleo das Transportadoras, compartilhamos o es

forço do segmento de trazer a debate assunto tão sério como

preocupante: a situação do trânsito de Jaraguá do Sul e os seus

reflexos no desempenho das empresas que diariamente utilizam
a malha viária no recebimento de insumos e no escoamento das
suas produções.

. É imaginável o impacto que a falta de planejamento mais
efetivo nas sucessivas gestões públicas, na contramão do cres

cimento econômico do município, é capaz de ocasionar a mé
dio e longo prazo. Ao provocar a discussão sobre os projetos de
mobilidade urbana, os transportadores deixam evidente o seu

compromisso social e a responsabilidade das empresas deste
setor perante a comunidade.

Outro sintoma do respeito que as entidades empresariais têm
com Jaraguá do Sul e região ganha visibilidade com a campanha
que visa ao esclarecimento dos eleitores para que regularizem
as suas situações perante a Justiça Eleitoral e possam participar
do pleito de outubro próximo. Como sugere os slogans das peças
de divulgação, "0 seu voto faz acontecer", numa alusão à impor
tância de ir às urnes, e "Inteligente é votar", sugerindo a grande
oportunidade que temos se não anularmós o voto ou votarmos
em branco.

.

Com a mobilização que as entidades do Centro Empresarial
e as Associações Empresariais de Corupá, Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder, em parceria com os Cartórios Eleitorais
e grupos sociais organizados na comunidade, realizam junto à
população, todos nós alcançaremos o resultado esperado. Cum
prindo assim ,a função primordial do Associativismo.

ESPECIALISTA Karlan Muniz falou sobre o mercado

CÂMARA DA MULHER EMPR ARIA

Palestra sobre Marketing

I

!

No dia 17 de março o professor universitário Karlan Muniz, realizou
palestra no CElAS para os núcleos de Farmácias de Manipulação

.

e a Câmara da Mulher Empresária. Na oportunidade o professor
falou sobre valor da marca, percepção do cliente e memória do
consumidor. A palestra contou com a participação de 25 pessoas.

SEGURANÇA E SAÚDE NO BD

Evento marca 4 anos de atuação
o Núcleo de Segurança e

Saúde no Trabalho comemorou

4 de fundação no dia 9 de mar

ço. Para comemorar a data, no
dia 11 a fonoaudióloga Nancy
Yoshii, integrante do Núcleo de

Jovens Empreendedores profe
riu uma palestra falando da voz

humana. Nancy comentou dos
cuidados que devemos ter com
as cordas vocais. Em seguida as
fonoaudiólogas Cíntia Kovalski
e Caryny Mendonça falaram
sobre audição e suas normas.

Comentaram quanto aos cuida
dos com o ouvido e na hora de
realizar os exames de audiome
tria. Participaram 20 pessoas.

Ainda em março, no dia 25,

INFORMAÇÃO Nucleadosbuscam conhecimento da área
os nucleados foram recepciona- áreas da empresa, as normas
dos pelo técnico de segurança e de segurança, e depois todo o

integrante dõ Núcleo Vi/mar Ro- parque fabril da empresa. Par
que de Lima na empresa Duas ticiparam da visita 20 técnicos
Rodas. Na oportunidade, os vi- de segurança integrantes do nú
sitantes puderam conhecer os cleo de SST.

FARMÁCIAS DE MANIPULA O

Peça teatral mostrará importância da qualidade de vida
um

o Núcleo de Farmácias de Manipulação promove no
dia 18 de maio o evento "Se Sentir Bem", que traz a
Jaraguá do Sul o grupo de teatro Seu Chico. O evento
acontecerá no Centro Empresarial, às 19h30min, e
busca por meio do espetáculo apresentar diversos
quadros relacionados com o tema "qualidade" e sua
importância na vida do ser humano, tanto no aspec
to profissional como pessoal. A companhia Seu Chi-

.
co atua há 25 anos com espetáculos voltados à área
da capacitação, abordando questões do cotidiano
das organizações, 'apresentadas em um formato
diferente que retrata de forma bem humorada, as
atitudes que podem fazer ou não a diferença no dia
a-dia. A peça USe sentir bem" aborda questões como
o comprometimento, a motivação pessoal e profis
sional, estresse e felicid?Jde, saúde e segurança,
família e meio ambiente. Informações pelo telefone
(47) 3275-7035.
Fundado em 07/06/2005, o Núcleo das Farmácias
de Manipulação reúne 13 empresas do segmento e
atua sob três objetivos fundamentais: divulgação,
capacitação e gestão. Tem como missão "Promover
o empreendedorismo no campo da manipulação,
em estreita cooperação com a comunidade e a clas-

HUMOR EDUCATIVO Grupo retorna a Jaraguá
se empresarial, provendo infraestrutura e serviços
com qualidade intrínseca aos padrões regulamen
tórios oficiais", a visão de "Ser referência estadual
como Núcleo de empresas conceituadas". Os nucle
ados buscam divulgar e fortalecer as farmácias de

manipulação nucleadas, bem como, conscientizar
a população sobre o manipulado; divulgar o Núcleo
das Farmácias de Manipulação, desenvolvendo, ca
pacitando seus colaboradores; e realizando ações'
conjuntas para melhorar a dinâmica das farmácias
nucleadas.

CABEL I ·05

Atuação social na comunidade
o Núcleo de Cabeleireiros ACIJS/APEVI, foi convida
do pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, para
participar do evento em homenagem ao Dia "Interna
cional da Mulher, no dia 8 de março. Profissionais
da área atuaram como voluntários, oferecendo ser

viços à comunidade gratuitamente na área do cen
tro histórico. O coordenador Celso Roberti destaca
a presença das nucleadas Célia, Márcia, Álida, que
realizaram mais de 70 atendimentos entre pentea-
dos e maquiagem. SOCIAL Profissionais prestaram atendimento

EXPEDIENTE

ACUS - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DEJARAGUÁ DO SUL
Rua Octaviano Lombardi, 100 - CEP: 89255-000
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: DurvalMarcatto Júnior

Vice-presidente para Núcleos Setoriais: Luiz Carlos Buzzarelfo
li da SilVa.

Conselho Editorial: Mariana Ap. de Andrade, Valmlf Coleto.
RoSe

Thiago Garcia, Mariefi Nicolodi.
Coordenação Geral: Anne Carofine BarboSa Alota

Produção: Ronaldo Correa

Projeto Gráfico: Stéfio Ricardo Rosentock
E-maif: núcleos@acijs.com.br
Informações: (047) 3275-7012
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TRANSPORTADORAS

Núcleo discute soluções para sistema viário
A situação do trânsito em Jaraguá do Sul

foi tema de reunião organizada pelo Núcleo
das Transportadoras ACIJS-APEVI em mar

ço. O encontro reuniu, além de nucleados,
dirigentes de entidades ligadas ao CEJAS e

representantes do poder público. O secre

tári� de Planejamento Aristides Panstein
detalhou as ações previstas pela adminis

tração municipal para resolver gargalos es

pecialmente na área central, aonde o fluxo
de veículos vem se constituindo em um dos

problemas mais graves de Jaraguá do Sul.
Conforme o coordenador do Núcleo,

Orlando Gilberto Gonçalves, o objetivo do
encontro foi discutir soluções para melho
rar a mobilidade urbana da cidade. Entre os

participantes o consenso é de que a cidade
está crescendo em índices acima da média
e há necessidade de ações urgentes visan
do à estruturação de projetos vitais.

Segundo levantamentos, cerca de
500 veículos entram em circulação men

salmente na região e somam 10 mil pla
cas novas ou de transferências. A frota é
formada por 85 mil veículos de passeio e

mais de 20 mil caminhões em circulação
todos os dias. "É preciso que o município
encontre soluções rápidas, pois o proble
ma com o trânsito acaba afetando toda a

economia da região, uma vez que compro
mete a entrada de matéria-prima e a saída
de produtos".

MOBILIDADE Tema preocupa lideranças empresariais e políticas

Prefeitura
apresenta planos

; I

para empresanos
Os planos da administração municipal sobre a mobi

lidade urbana foram demonstrados no começo de março
pela prefeita Cecílla Konell e secretários municipais du
rante plenária da ACIJS e APEVI. Coube ao secretário de
Urbanismo Aristides Panstein apresentar as propostas
relacionadas à mobilidade urbana. Ele concorda sobre a

necessldade de uma ação para que o trânsito não entre
em colapso.

Uma das etapas é a construção da ponte ligando os

Bairros Centenário e Ilha da Figueira, ao lado da Weg II,
cujas obras devem estar concluídas no final de maio ou

início de junho. O projeto contempla a extensao da Rua Ri
naldo Bogo, paralela da Rua José Theodoro Ribeiro, cujo
trecho terá de ser indenizado, com custo estimado de R$ 5
milhões, fora a execução das obras. Na rótula que dá aces
so a Schroeder o DNIT construirá um elevado, com prazo
de execução de 540 dias a partir da expedição da ordem

de serviço.
Outra obra vital para melhorar a circulação, já definida,

.

é a ponte interligando o Rau ao Amizade e outra, na área
central, da Rua Jorge Czerniewicz (em frente da Scar) até a

Rua Esthéria Lenzi Friedrich (que passa no Colégio Evangé
lico). O secretário Aristides apresentou mapas de simula

ções de vias projetadas e de binários possíveis de aconte

cer, mas que exigirão investimentos elevados no futuro.

Segundo ele, são necessárias novas pontes, como no

Jaraguá Esquerdo com a Ângelo Rubini e Barra do Rio Mo
lha, além da ampliação da ciclovia, da ciclofaixa e melho
rias nas passagens de pedestres, para dar mais segurança
ao transeunte. A garantia da Prefeitura é de que a primeira
etapa tem recursos assegurados, como a conclusão da

ponte e acessos entre os Bairros Ilha da Figueira e Cente
nário, ponte do RaulAmizade e no centro. "São obras im

prescindíveis", reforçou Aristides.

AUTOMECÂNICAS

Segmento comemora avanços em 15 anos de atuação
Fundado no dia 24 de abril de 1995, com o ob

jetivo de buscar capacitação para os profissionais e

tornar o segmento mais profissional, o Núcleo de Au

tomecânicas ACIJS-APEVI chega aos 15 anos come

morando conquistas que ampliaram a presença do

segmento na comunidade. Formado pelos proprietá
rios ou gestores das empresas, o núcleo se destaca

pelo seu forte compromisso com o meio ambiente.
Tem como missão "Promover o desenvolvimento das

empresas do Núcleo de Automecânicas da ACIJS

APEVI, por meio da capacitação, representatividade
e do associativismo, respeitando o meio ambiente".
A visão do Núcleo é "Ser reconhecido pela ACIJS, NEA
e sociedade por capacitar os nucleados nas áreas
técnicas e de gestão, bem como na legislação am

bientai, até 2010", e entre os objetivos estão o forta

lecimento da classe; a troca de informações; criação
de parcerias; criação de estratégias; privilegiar os Nu
cleados; gerar negócios; gerar crescimento; e formar
líderes.

Dentre as ações organizadas pelo Núcleo estão
a realização do IVG (Inspeção Veicular Gratuita), Pro
grama de Consumo, Programa Garantia Estadualiza-

ARQUIVO

CAPACITAÇÃO Oportunidade para as mulheres

da, Encontro Estadual do NEA (Núcleo Estadual de

Automecânicas), Cartão Fidelidade, Selo Ambiental,
Curso de Mecânica Básica para Mulheres, Cursos na

Área de Gestão e Tecnológica, Lei Ambiental para o

segmento, Missões empresariais e visitas técnicas.
O Núcleo tem na coordenação Osnir Manske e na

vice-coordenação Jefferson Nicoluzzi.

Advocacia Empresarial
Endereço: Rua Olívio Domingos Brugnago, 179

Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC
Fone: 47 3275-2044

E-mail: bastos@bastosadvogados.com.br
Site: www.bastosadvogados.com.br

Atividades e serviços beneficiam clientes
Uma das novidades anunciadas em 2010 no segmen

to é a inclusão de empresas automecânicas no Programa
de Garantia Estadualizada. A iniciativa é do NEA - Núcleo
Estadual de Automecânicas de Santa Catarina. Conforme
o vice-coordenador do NEA-SC, Odair Borges de Freitas,
106 empresas integram o programa no Estado. As em

presas estão identificadas com o selo do NEA-SC, distri
buídas em 40 municípios - na região são 6 empresas.
Nelas, os usuários dos serviços de uma empresa associa
da ao NEA passam a ter cobertura nos municípios onde
existem empresas credenciadas ao Programa, isto é, se
um cliente realizou determinado serviço em Jaraguá e o

veículo apresentou problema, ela terá a garantia em qual
quer uma das demais 39 cidades onde existem empre
sas credenciadas e identificadas com o Núcleo Estadual.

Outra atividade organizada pelo Núcleo de Autome
cânicas de 6 a 8 de abril, foi o curso de mecânica básica

para mulheres. Esta edição aconteceu na Auto Mecânica
Nicoluui, repassando às participantes noções básicas
para a perfeita manutenção do veículo, como as caracte

rísticas de motores e aspectos como suspensão, direção,
freios, motor, câmbio, arrefecimento e ar condicionado,
escapamento, parte elétrica e de injeção eletrônica, car
rocerías, troca de pneus, sistema de rodas e combate a

incêndio. Além da parte técnica do veículo, as participan
tes também vão receber dicas de direção econômica e

defensiva.

Advocacia Previdenciária

Endereço: Rua BerthaWeege, 525 - SãJa05
Bairro Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3372-2304
E-mail: previdenciário@bastosadvogados.com.br

Site: www.bastosadvogados.com.br
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PERnL EMPREENDEDOR

Um pensamento comum entre empreendedores que atuam nas entidades organizadas é
o de que o associativismo ê como uma tarnüla, Participar deste movimen�o exige uni�o,
dedicação e comprometimento. Do mesmo modo, nas empresas estes sa� valores im

prescindf eis para o sucesso de qualquer negõcto. Exemplo de perfeita gestão familiar
é dado pelo casal Marciano Alves e Mareeis Generoso� diretores da NG Top Toais. Com
10 anos de atuação no mercado; a empresa se destaca no segmento de ferramentas de
corte rotativo� brocas e itens especiais. O bom desempenho da empresa reflete o pensa
mento dos dois empresãrios no dia-a-ma na empresa ou no Núcleo de Metatmecânica e

Câmara da Mulher Empresária, onde etuam Conforme Marciano, ser associado de uma

organização qUê está comprometida com os assuntos ligados a sua empresa ou ligada
com os assuntos de seu segmento pode refletir na diferença entre obter pequeno, grande
ou imenso sucesso.Maroela assinala que tem Sido significativo a participação das em ..

prêSãs na entidade e no núcleo, dpo1S são ricas oportunidades de crescimento". Confira
utras opiniões do casal:

Núcleos em Pauta • Quando começou sua

atuação no movimento associativista?

Marciano Alves - Comecei a freqüentar a ACI
JS em 2005. Na época minha formação aca

dêmica era de Bacharel em Administração em

Marketing, atualmente sou pós-graduado em

gestão empresarial. De lá para cá atuei como
coordenador de Núcleo de Metalmecânica e

hoje ocupo uma das diretorias da APEVI. Parti
cipo em diversas missões empresariais como o

Empreender, feiras nacionais e internacionais,
reuniões, cursos e outras ações diversas.
Marcela Generoso - Minha trajetória profis
sional vem da aérea da educação, porém assu

mi a parte administrativa da NGT Top Tools em

1998 e de lá pra cá tenho me dedicado sempre
no meu desenvojvírnento profissional. Como as

sociada da ACUS tive inúmeras oportunidades.
HOje posso afirmar que o associativismo é a

porta para o conhecimento, o benchmarking, de
crescimento mútuo. Em 2008 iniciei minha atu
ação na.CME, seguindo o exemplo do Marciano,
pois pude notar quão valiosa é esta oportunida
de. Juntos podemos participar de vários eventos
como treinamentos, palestras e missões empre
sariais, além da troca de experiências e amiza
des criadas.

NP • O que a participação e entidad de
classe e no Núcleo 5 torlal ajuda?

/
I

�
�
�
f
I

arclano - Buscar novas fontes de informa
ções e acessos burocráticos anteriormente
não conhecidos; Alavancar o desenvolvimento
tecnológico da empresa por meio das missões;
Proporcionar crescimento super verticalizado

da empresa devido os cursos e treinamentos
disponibilizados.
Marcela - A participação na ACIJS nos auxilia
na busca de informações, tecnologias, treina
mentos. Em muitos momentos é possível ter
acesso a informações antes restritas, como os

assuntos tratados em plenária, em reuniões de
núcleos.

.

NP • Como vê o trabalho de organização de
núcleos realizado pelas entidades ACIJS e

APEVI?
Marciano - Muito interessante, pois nestes
grupos é que todo entroncamento de associa
tivismo se inicia. Nos núcleos são definidas as
maiorias das ações a serem implantadas.
Marcela - Acredito ser um trabalho bem com

plexo e de grande seriedade, pois notamos os
resultados e o reconhecimento que a própria
entidade têm, pois é muito bem vista pela so
ciedade.

NP - Até que ponto participar de uma enti
dade e/ou de Núcleo ajuda os negócios da
sua mpresa?
Marciano - Esta participação na entidade con
tribui para melhorar os problemas comuns das
empresas na administração; O associativismo
reforça a ação de correção para alguns proble
mas similares entre as empresas.
are I - Ajuda na busca de novas oportuni

dades, na troca de experiências, no acesso à
informações e tecnologias.

NP - Qual sua opinião sobre a economia do
País no seu segmento de atuação?
arclano - Atualmente o País esta passando

ATIVIDADES DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

COMPROMmMENTO Marcela e Marciano pensam iguais no associativismo e nos negócios

por um momento muito especial com muitas
oportunidades de crescimento de diversos em

preendimentos. Vejo que 2009 não foi muito
bom para muitas empresas, mas serviu para
reorganizar a casa e preparar para os futuros
desafios de 2010, que está excelente, inclusive
despertando muitos interesses em empresas
e organizações internacionais em nosso País.
Quem se preparou bem em 2009 e soube "reor
ganizar a casa" poderá obter excelentes resul
tados em 2010.
Marcela - A economia vem crescendo e neste
ano de 2010 podemos notar o aquecimento das
indústrias e ao comércio. Já em 2009 a econo

mia seguiu-se lenta, na defensiva. A população
em geral consumia aquilo de real necessidade,
porém foi uma grande oportunidade de reavalia
ção de metas, investimentos, de treinamentos,
de uma boa preparação para 2010.

NP • Como você vê a relação assoclat.vls:
moiempreendedorlsmo e comunidade? E
possível o empresário cuidar do seu negó
cio e ter uma participação em entidades e

ainda atuar na comunidade?
Marciano - Sim é possível ter varias ações e

compromissos simultâneos, bastando apenas
saber priorizar o que é importante do que é.urgen
te. Com uma boa organização e delegação profis
sional podemos ter diversas frentes de trabalho
bastante promissoras e produtivas. No momento
minhas prioridades estão direcionadas para 3 di-

ferentes linhas de atividades empresarial e mais
a associação. Participo também da Apevi como 1°
Diretor Administrativo;
Marcela . A relação não é complicada, mas há
momentos em que é preciso priorizar as ativida
des. No momento estou priorizando apenas a par
ticipação na Câmara da Mulher Empresária e em

algumas reuniões da plenária.

NP - Como i participar de uma entidade e de
um traba.... com o marido/mulher?
Marclano- Tem que saber separar uma coisa da
outra, assim como o financeiro da empresa pode
ficar separado do financeiro pessoal o relaciona
mento entre casais ou mesmo outro grau paren
tesco também pode seguir a mesma orientação
e procedimento. É importante avaliar o que é me

lhor para empresa, ou seja, não pode ter orgulho
em querer persistir numa ideia que não é a melhor
para agradar um ou outro. Em casos de opiniões
não convergentes penso que deve prevalecer a

opinião do diretor principal, pois este sempre de
verá ser diretamente responsável pelos resulta
dos, independente de quem tomou uma ou outra
decisão.

.

Mareela - o início foi mais difícil,mas hoje em

dia se tom mais fácil, sabemos separar, ouvir
opiniões dIvergentes e acatar, afinal uma empresa
precisa tratar de maneira profissional. Trabalha
mos muito na �estão participativa, e na entidade
atuamos. em nucleos diferentes, o que é bem ba
cana, pOIS trocamos muitas experiências.

BORRACHAS

JOVENS EMPREENDEDORES

inda no primejro semestre deve
acontecer a primeira edição do proje
to Debate Regional, iniciativa do Nú
cleo de Jovens Empreendedores que
vai reunir lideranças empresariais e

do sistema associativista, e tratar de
temas do dia-a-dia do mundo corpo
rativo e seus reflexos na sociedade.
Conforme Guilherme Vogel, coorde
nador do NJE, o objetivo é promover
um espaço de debates que envolvam
não apenas a classe empresarial,
mas também outros setores da co

munidade.
"Temos um interesse particular

em trazer ao espaço de discussão
acadêmicos, especialmente das áre
as afins à administração e negócios,
pois são estes os futuros empreende
dores. Na medida em que podemos
compartilhar esse conhecimento tere
mos profissionais e empreendedores
melhor preparados, além de ser essa

uma valiosa oportunidade de fortale
cimento ao trabalho que o movimento
de jovens empresários realizam", ob
serva Vogel.

Como um bom time, o Núcleo de
Jaraguá do Sul trabalha na definição
dos detalhes da proposta, dividindo
as tarefas com a equipe de nuclea
dos. O evento acontecerá em três

•

PENSAMENTO ESTRATÉGICO Guilherme (detalhe) quer jovens mais atuantes

edições, cada uma com um tema
diferente. Pretende ser um meio de

divulgação das atividades do Núcleo,
dando mais visibilidade ao trabalho
de organização setorial das associa

ções e de seus associados. Experiên
cia não falta aos jovens de Jaraguá
do Sul, que sempre estiveram muito
envolvidos com as ações em nível es-

Articulação estadual fortalece movime to
Amandio Silveira Júnior, presidente

em exercício do CEJESC - Conselho Es
tadual do Jovem Empreender, marcou
presença na reunião do NJE de Jaraguá
do Sul, no dia 8 último. Aproveitou o en

contro para falar das experiências que
vem somando na área de telecomunica

ções em Rio do Sul, e para um balanço
das atividades no Conselho, onde ocu

pa a vice-presidência e, interinamente,
responde pela presidência. "O CEJESC
é muito dinâmico e há uma fina sintonia
na diretoria, os trabalhos seguem den-

.

tro do planejado", explicou.
Ressaltou projetos como o Feirão do

Imposto, uma iniciativa que nasceu em

Joinville e hoje está ramificada em todo
o Brasil, projetando o poder de mobili:
zação dos jovens de Santa Catarina. E

um evento, segundo Amandio, que deu

visibilidade aos empresários, "Nós te

mos anseios, mas sempre somos ou

vidos. Embora jovens somos empresá-

GO et.
Doces e Sa ados

rios, mas muitas vezes a pouca idade
é entendida como falta de experiência.
Ficamos falando sozinhos, mas se nos

mobilizarmos passamos a ser mais

respeitados. Santa Catarina hoje, no

Conselho Nacional dos Jovens Empre
endedores e no sistema associativista
é respeitado como um estado que faz a

diferença. Aqui mesmo no estado temos

jovens ocupando posições de liderança
em grandes empresas e na administra

ção pública".
..

Outro aspecto que o presidente in
terino ressalta, cornoestfrnulo para que
cada vez mais novos empresários par
ticipem dos movimentos organizados é
a perspectiva de ampliação das redes
de relacionamento e no fechamento
de negócios. "Tenho como experiência
própria negócios que consolidei para
a empresa e que foram prospectados
nos encontros com outros empresários.
O movimento também tem essa carac-

F : ( 7) 337()..7295 337()..0458

tadual, como o Feirão do Imposto, ou
as atividades localizadas, como a pa
lestra com Gustavo Borges, em 2009,
um marco em termos de prestígio do
público. "É a nossa forma de contri
buir para a divulgação do pensamen
to empresarial e para o fortalecimen
to do associativismo", contextualiza
Guilherme.

terística de oportunizar negócios, além
de dar ao empresário a chance de atu
ar socialmente' na sua comunidade",
reitera Amandio Junior.

No momento, um dos projetos que
mais entusiasma o empresário é a Es
cola Modelo, um espaço físico que in

tegra o trabalho de educação formal
e outras atividades de cidadania e de

preparação de futuros empreendedo
res. O projeto existe há 4 anos em Rio
do Sul e a proposta é estender para
outras regiões, trabalhando com crian
ças carentes e dando oportunidades
de conhecerem o empreendedorismo.
"É emocionante ver como essas crian
ças têm capacidade de criar empresas,
de buscar soluções para melhorar os

negócios. Evidentemente que tudo é si
mulação, mas começa por aí. Quando
estiverem em outro nível da educação,
certamente estarão melhor prepara
das".
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CAPACITAÇÃO
SEBRAE apresenta
programa de
gestão financeira

COMUNIDADE

I I

n
UEfA

"O seu voto faz acontecer". "In
teligente é votar". Com esses dois
slogans, uma campanha lançada
no dia 5 de abril, envolve as enti
dades do Centro Empresarial de Ja
raguá do Sul e as Associações Em
presariais de Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba, para
estimular os moradores desses mu

nicípios e que não tenham o domi
cílio eleitoral neles a transferirem
os títulos aonde residem.

Desenvolvida pela KWB, as pe
ças sugerem a transferência dos tí
tulos e os jovens de 16 a 18 anos.

O ex-presidente da Acijs, Guida
Bretzke, coordena a campanha. Se
gundo ele, o objetivo é incentivar a

transferência de títulos, estimular o
eleitor ao voto e eleger deputados
estaduais e federais pela região.
Conforme explica, em 1994 a região
lançou três candidatos a deputado
estadual e um a federal, elegendo
todos. Na eleição seguinte foram
cinco a deputado estadual e ape
nas um eleito e em 2002, quatro
candidatos e um eleito. No ano de

2006 foram nove nomes lançados
à Assembleia Legislativa e todos fi
caram fora.

Para a campanha, além de 72
mil flyers e centenas de cartazes, o
apoio da mídia é tido como funda
mentaI. "No caso de Jaraguá, hoje
estamos com pouco mais de 98 mil
eleitores e pela população que te

mos, podemos chegar a 103 mil até
o dia 5 de maio. Para isso o apoio
das empresas, da igreja, comuni
dade e demais entidades é essen

cial", comentou o coordenador.
Os Cartórios Eleitorais se dis

põem a deslocar funcionários às
empresas que tenham número
expressivo de colaboradores resi
dentes na cidade e com domicílio
eleitoral em outros municípios para
a transferência dos títulos. Para
Guida Bretzke, o sucesso da cam

panha depende do grau de compro
metimento e de responsabilidade
de cada um pela sua cidade e re

gião. "Temos tudo nas mãos, basta
que façamos bem e façamos certo",
concluiu.

o SEBRAE está lançando programa
para Empresas Avançadas (PSEA),
composto por um conjunto de solu
ções sobre gestão empresarial. Abor
dam temas especfflcos sobre gestão
empresarial que reúnem diversas
estratégias, como consultoria indivi
dualizada por empresa, worksnops,
capacitação, palestras e encontros.
O programa de Gestão Financeira visa
a desenvolver competências para
controlar! analisar, planejar e simular
informações financeiras da empresa
para a eficiente tomada de decisão.
Utiliza a Internet como ferramenta
para' interação com o facilitador que,
durante todo o período de estudo. es
tará disponf 'el para eliminar dúvidas
e avaliar a aplicação do aprendizado
na empresa. No total.são 90 dias de
capacitação perfazendo um total de
113 horas. sendo 23 horas presen
ciais e 90 horas a distância, com o

objetivo de desenvolver uma gestão
financeira eficiente e eficaz. Informa
ções pelo telefone (47) 3371-7843.AÇÃO Guido: mobilização regional

íOICA
ot .
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Programação especial comemora o Dia Internacional da Dança
Os apaixonados pela
arte sabem muito bem

que dia é hoje. Em 29 de

abril é comemorado o Dia
Internacional da Dança.
..... ara essa data, Jaraguá do Sul

terá uma programação espe
cial e gratuita com apresen

tações de grupos de dança
da cidade. A Escola de Dança da Scar

(Sociedade de CulturaArtística) , a Gar
ra Cia. de Dança, o Grupo Especial do
Projeto Dentro da Dança, alunos do

Colégio Bom Jesus/Divina Providência
e do Centro Educacional Dente de Lei

te serão as atrações. O evento acontece

a partir das 16 horas �o anfiteatro ex

terno da Fundação Cultural (ao lado da
Biblioteca Pública).

Além das apresentações de dança, o
evento vai contar ainda com declama

ção de poesias e leitura de textos sobre

a dança de autoria dos alunos do Projeto
Dentro da Dança. A iniciativa é da pro
dutora Lisa Iaworskí, com apoio da Scar

e da Fundação Cultural do município.
A programação encerra com a par

ticipação do Movimento não Dança,
quando cada grupo ficará um minuto

parado em protesto à política cultural
do Estado de Santa Catarina, pelo can
celamento do Edital de Cultura Elisa
bete Anderle em 2010 .

DIA VEIO PARA
INCENTIVAR

o Dia Internacional da Dança é ce
lebrado no dia 29 de abril por iniciati
va do CID (Conselho Internacional de

Dança), organização interna da Unes
co para todos os tipos de dança. A co

memoração teve início em 1982. A data
celebra o nascimento de Jean-Georges
Noverre, o criador do balé moderno.

De acordo com Lisa Iaworski, o Dia
da Dança é importante para mostrar

o aumento que o setor registra, assim
como incentivar governos de todo o

mundo para fornecerem um local pró
prio para dança em todos sistemas de

educação, do ensino infantil ao superior. Comemoração da data conta com apresentações de grupos da região, como o da Scar

A Farmácia de Manipulação EKILíBRIO traz para você fórmulas

.

exclusivas para (ijudar na perda de peso! on eça-as!
P OLlAMA

A PHOLlAMAGRA possui ação diurética, redutora de

depósitos de celulite. Seu efeito emagrecedor é devido
a sua ação supressora do apetite, causando a sensação
de saciedade e assim diminuindo a fome e na queima
de gordura localizada principalmente no abdômen,

diminuindo a circunferência na cintura. Pode ser usada

para evitar o depósito de gorduras na parede das artérias

coronarianas diminuindo os riscos de problemas cardíacos.

o P STO EMAG ECEDOR 3

Fórmula que associa Caralluma fimbriata,
Faseolamina e Citrus.

CARALLUMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a

Caralluma também diminui a circunferência da cintura e

diminui a vontade de comer doces.

FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a Faseolamina
é uma glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato

consumido, inibindo assim a absorção de uma parte dos

carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é a redução
dos níveis de açúcares e as calorias atribuídas a eles e

uma diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu

organismo, acelera o metabolismo, promovendo um

maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima
de estoques de gordura.

Fórmula que associa além da Caralluma, Faseolamina e o Citrus, a Caseolamina,
que inibe a absorção de parte das gorduras (lipídeos) ingeridos e a Quebra pedra,

que atua como diurético, hepatoprotetora e hipoglicemiante (sequestra a

glicose no sangue) ajudando no controle da glicemia.

O, KOUBO possui propriedades importantíssimas no processo de

emagrecimento, sendo um potente moderador de apetite, que auxilia no

processo de emagrecimento estimulando o organismo para liberar mais

insulina à célula, saciando a fome e, principalmente, diminuindo a vontade

de comer doces. Age também estimulando o organismo a utilizar suas

próprias reservas energéticas, auxiliando na queima de gordura.

Faça-nos uma visita e veja qual fórmula
é a ideal para você!

Farmácia de Manipulação Ekilíbrio

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

rmáci
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SEXTA-FEIRA

CRÔNICA
SÁBAOO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

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

Charles Zimmennann,
escritor

Carlos Henrique LuizCarlosAmorim, PatrídaMoraes,
Schroeder, escritor Escritor e editor jornalista

Igual a eles

Que tal fazer barulho,
derrubar vasos e
caminhar sobre

estandes? Artimanhas
funcionam bem

(3staria,
em qualquer encarnação (se é que

sso existe), de nascer igual a eles. Não, pen
ando melhor, ao invés de vir ao mundo à

emelhança, gostaria de ser os próprios.
Assim, não correria o risco de ter emmim urn tra

ço de personalidade que pudesse me diferenciar
deles ou de viver em outra casa.

Gostaria, caso fosse possível, de me divertir ao
subir e descer escadas em dois ou três pulos, de vi
sualizar o mundo de cima dos muros, sempre ca

muflada por flores, folhagens ou
galhos de árvores. Interessante
também é correr na grama com
o quase irmão ou, atiçar abrinca
deira, dando-lhe urna mordis
cada na orelha ou na barriga.
Parece engraçado e feliz.

Gostaria, sem dúvida al-
guma, de ainda no café da manhã ter minutos
de colo, de carinho e, ao ser devolvida ao chão,
poder agarrar a pele para continuar a receber
mimos interruptos. E, mesmo usando minhas
unhas para causar um pouco de dor, ser re

compensada com um riso ou, no máximo, uma
bronca amortecida de meiguice.

Gostaria de dormir sem ver o tempo passar.
Aliás, o tempo pouco preocuparia se fosse igual a
eles. Iria me deitar no sofá e ganhar um cobertor
para aquecer. Depois, andaria por alguns minu
tos pela casa e voltaria ao descanso, dessa vez em

alguma cama confortável, cheia de edredons ma
cios parame envolver. Quandomeu corpo ficasse
cansado disso, me estivaria na calçada ao sol bri
lhante no céu. No retomo, seria noite.

Gostaria de acordar nas madrugadas e encon
trar aminha própria porta de saída e entrada. Um
acesso improvisado, mas tão munido de atenção
que me encheria de orgulho. Ah, falando emma

drugadas, as usaria tambémparaacordara casa ao
me sentir sozinha e faminta. Que tal fazer barulho,

derrubar vasos e caminhar so
bre estandes? Artimanhas fun
cionam bem, instantaneamente
conseguiria o planejado: comida
frescaA reclamação eu esquece
ria, afinal, teria a certeza de que é
momentânea Logo cedo, have-
ria de ter passado a raiva.

Gostaria de interromper o almoço e o jantar só
para receber urn quitute. Eu seria persistente e só
me sossegaria ao conter minha gula. Sentaria so

bre o balcão da cozinha e acompanharia os afaze
res que levam às refeições.

Gostaria de ouvir canções a nos retratar. Tão
bela aquela que diz: "nós gatos já nascemos li
vres". Se fosse igual a eles, Kiko e Balthazar, teria
todo o julgado necessário e eu ronronaria tran
quila. E deixaria a casa feliz.

• 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
• O Livro de Eli (l.eg)
(13h30, 22h - todos os dias)

• Uma Noite Fora de Série (teg)
(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)

I (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 (l.eg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Suely descobre que Gilmar mentiu so

bre o dia da festa de Petrópolis. Gilmar faz
outro telefonema suspeito. Mariana pede
aos paiS para continuar na festa, assim que
avista Guilherme. Fabiana sente pena do
marido e comenta com Magali. Jair entra
no quarto de Francisca para dormir. Gilmar
manda Viviane destrancar os portões do
fundo da casa e ela teme o que vai acon
tecer. Gilmar prepara um drinque para Ri
cardo e manda Viviane entregar para ele.
Judite pede para Mariana se afastar de Gui
lherme. Ricardo sente-se mal e fica atônito
ao ver sua casa ser invadida por repórteres.• kellyerdmann@gmaiLcom

TEMPOS MODERNOS
Nelinha tenta falar com o pai, mas ele

não responde. Zapata promove mudanças
na Galeria e Gaulês protesta. Maureen conta
para Niemann que Hélia e Leal romperam e

ameaça desmascará-lo. Portinha apresenta
a Deodora um projeto para torná-Ia uma boa
pessoa. Nelinha propõe a Zeca que ele assu
ma as empresas do pai, mas não consegue
convencê-lo. Hélia conta para o filho que Leal
está morrendo. Sem encontrar outra solução,
Nelinha decide assumir as empresas da famí
lia. Maureen sofre um atentado. Zeca procura
Nelinha e diz que irá atender seu pedida e as
sumirá as empresas de Leal.

LANÇAMENTOS

Quem é seu Madruga?
Fotógrafo, pedreiro, boxeador e tourei

ro. Um malandro sem um centavo no bolso
que sempre traz no rosto um sorriso fran
co e espontâneo. Ao longo de 14 capítulos
que vão sendo "quitados", numa tentativa
de ajudar Seu Madruga a pagar os eternos
14 meses de aluguel, você irá se transfor
mar em um profundo conhecedor desta fi
gura impagável. O livro presta homenagem
a um trambiqueiro inveterado que conquis
tou a todos com o seu carisma.

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

CllC DO lEITOR

Essa é a Tina, uma Golden de dois meses que adora deitar assim
para refrescar a barriguinha. O dic é da leitora Francine Murara.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

.

Uma garota fantástica
O filme "Garota Fantástica" conta a his

tória de Bliss Cavendar, uma garota rebelde
e fã de rock independente que mora numa
cidadezinha do Texas. A mãe de Bliss espera
que ela participe de um concurso de beleza,
mas contra isso, ela entra para uma equipe
muito especial de patinação e se inscreve em
um torneio onde conhece outros jovens como
ela. Agora, Bliss está prestes a entrar numa
nova aventura em sua vida e durante isso
ainda poderá descobrir o amor.

VIVER AVIDA
Paixão diz a Jorge que não vai mais

trabalhar na Projecta. Tereza relembra com

Marcos o tempo em que eram casados. Ra
quel conta para Clarisse e Vera que conse

guiu o papel no filme. Bruno e Helena re

velam que estão juntos e Luciana acredita
que eles começaram o relacionamento em

Petra. Tereza se desculpa com Jean por ter
esquecido que marcou um almoço com ele.
Helena confessa a Alice que está com medo
da reação de Marcos ao seu namoro: Lucia
na diz às irmãs que acredita que Bruno não
quis se relacionar com ela em Petra porque
estava interessado em Helena.

BELA A FEIA
Luddy reclama da situação que vive em

casa e Armando deixa a filha mais irritada ao

defender Samantha e Max. Elvira, Magdale
na, ícaro e Haroldo deixam de atender uma
cliente para fofocar sobre o triângulo amoroso
entre Hortência, Clemente e Bárbara. ícaro
chora quando Haroldo fala mal de Sheyla.Ve
rônica fica surpresa ao ser questionada sobre
o seu sequestro por Márcia e Douglas. Ricar
do não para de encarar Rodrigo. Verônica diz
não poder falar sobre o sequestro a pedido de
seu psiquiatra. Os agentes pressionam e ela
fica acuada. Verônica mente que foi seques
trada por anões.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Saia da rotina. Não se .descuide

da saúde. No campo afetivo, algu-

s mudanças podem acontecer. A Lua
m�

no céu uma energia de maior sensibili-
cna .

dade e percepção, deixe-se levar pela força

universal.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Siga as suas convicções e poderá

ter êxito no trabalho. No romance,

seja mais realista. Você �st� mais �ensível
ao que acontece em relaçao as questoes que

envolvem relacionamento e toda forma de

parceria.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06)
A profissão recebe poderosas vi

brações. No amor, há uma tendência

a se interessar por alguém que faz 'parte da

sua rotina. Facilite a comunicação para que

as coisas boas possam lhe d�r flores e frutos.

@CÂNCER(21/6 a 21/7)
Este é um dia de sorte. Bom astral

no amor, a fase é boa para quem
deseja firmar compromisso. Estará mais

vulnerável às suas emoções do que já é de

costume e um pouco de recolhimento pode
fazer bem.

A���a22/8)WVocê estará mais aberto às mudan-

ças e mostrará determinação no que

faz. O apoio e a lealdade de quem estima

serão fundamentais. A dois, procure curtir

com mais leveza! Fique em casa e curta suas

coisas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9) r

Boa fase para investir nas parce-
rias e relacionamentos. No romance,

você saberá agir com maior maturidade. Seu

senso de discernimento está mais aguçado, o
que te possibilitará criar novos ideais de vida.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
O astral revela insegurança afetiva,
cuide para não tirar o pé da reali

d a de. Convém disciplinar seu orçamento.
Aproveite as chances de mostrar às pessoas
a sua criatividade, isso abrirá portas para
você.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você estará muito sensível aos

problemas familiares. O astral é dos
mais excitantes no amor, generosidade em

alta. Estará mais intenso. Viva o dia tentando
fazertudo com o máximo possível de prazer.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Há possibilidade de se decep-

cionar ou ter uma surpresa desa
gradável. Porém, as relações mais sólidas
contam com boas energias. Aproveite a Lua
em Escorpião e recolha-se um pouco. O dia
está para o descanso.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Um sentimento de perda poderá

incomodar, mas as relações estáveis

�o protegidas. Aja com discrição. Você, que
e tão realista ou até pessimista, procure alimen
tar sua imaginação de forma mais positiva.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
É hora de dar um salto em seus

projetos pessoais. Esta é uma fase
de grande renovação no campo afetivo. O

I
dia pede que você caia na real e sustente
seus ideais, mas não deixe de lado as suas

obrigações.

�PEIXES
� (�9/2 a 19/3)

Fe e confiança: isso é tudo o que
você precisa. À noite, as relações

mais sólidas estão protegidas. Cuidado com
a agressividade mal administrada. Prefira ser
maIS d'

-
.

Inamlco para liberar suas emoções.

o CORREIO DO PO\'O • Quinta-feira, 29 de abril de 2010 Variedades 15

:
.'

TELEVISÃO .

Eliéser causa
furor em desfile

Eliéser causou furor em um evento de moda em

Fortaleza, na terça-feira. Os músculos à mostra podem
ter sido um estímulo às fãs cearenses, que invadiram
a passarela para agarrá-lo e só desceram do palco
porcausa dos seguranças - Eliéser, como sempre, foi
bem-humorado. No entanto, essa é a maior parte do
modelo que as fãs vão ver. Ele recusou o convite de
uma revista para posar nu. "No momento acho difícil.
Eu quero buscar outras coisas pra mim", afirmou.

Dado Dolabella
pagará pensão

Dado Dolabella já reconheceu o filho que
teve com a estudante carioca Fabiana Vas
concelos Neves. Agora, o ator terá que pagar
a Eduardo uma pensão alimentícia De acor

do com informações do jornal "O Dia", ficou
decidido em uma audiência conciliatória re

alizada na terça-feira, na 13a Vara de Farnflia
do Rio, que o filho de cinco meses receberá o

valor fixo mensal de R$ 2.200,00.

Gauã Reymond
está de aliança

Durante a coletiva de imprensa de sua nova no

vela, Passione, Cauã Reymond exibiu uma aliança
na mão esquerda. Ao ser questionado por jornalistas
sobre a joia de compromisso, o ator disse que já se

sente casado, mas que se esse fosse o desejo de Grazi

Massafera, subiria ao altar com ela. "Não tenho pro

blema em me casar. Já me sinto casado, mas não me

incomodaria em oficializar as coisas", disse o ator. Ele

namora com a atriz e ex-BBB há três anos.

DIVIRTA-SE

Jetto de falar

MarOia Gabriela
contrata advogado

Marília Gabriela se incomodou com

um texto falsamente atribuído a ela e

acionou um advogado para que ele fos

se tirado do ar. O artigo já circula há al

guns dias e contém elogios ao candida

to à presidência do PSDB, José Serra, e
ataques à Dilma Rousseff, candidata do

PT. O texto foi publicado no dia 27, ter
ça-feira, no site do deputado José Carlos

Aleluia (DEM-BA).

Mariana
Ximenez
encontra
novo amor

Depois do término do casa

mento de oito anos com o produ
tor de cinema Pedro Buarque de

Hollanda, em agosto de 2009,
parece que Santiago Bebiano,
dono do restaurante Rocka, em
Búzios, vai ajudar a atriz Mariana
Ximenez a entrar na nova fase de
sua vida. Os dois foram flagrados
na praia, trocando carinhos, e

um amigo do empresário disse

que o casal está apaixonado.

A família viaja e a empregada tem que cuidar da

filha única e do cachorro. No outro dia, a patroa liga

e vai logo perguntando pelo cachorro.
_ Morreu - diz a empregada secamente.

A patroa toma o maior susto e repreende:.
-Isto são modos? Você deve dizer esse tipo de

notícia bem devagar. Primeiro você diz que teve de

chamar o veterináriG e fala aos poucos, entendeu?

- Entendi.
- E a Betinha, como vai?
_ Vou ter de chamar o veterinário.

leanda leal recusa convite
Nem mesmo a ótima oferta que Leandra Leal recebeu para posar nua na re

vista "Playboy" foi o bastante. A atriz, que está prestes a estrear em Passione, na
Rede Globo, acredita que esse ainda não é o "momento". "Fiquei muito lisonjea
da com o convite, ainda mais para estampar a capa dos 35 anos da revista, mas
não vou fazer. Não me considero uma pessoa sensual", disse a atriz.
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Andreia M. Bortolíni

Arlete Correa

Brayan Danielinski

Claudemir Lescowicz

Claudemir Undner

Darlan Konell

Elisabeth Bachmann

Francis F Klístke

Gilson J. Maestri

"se Gellhardt

Jeane M. Lescowicz

Jeferson Grutzmacher

Jefferson Fe. Maestri

Jerson ArturMohr

Jonathan R. Krehnke

José A. de Souza

Luisa Bettoni

Marcelo de F. Vaz

Norberto Emmerdorffer

Odenite C. Magalhães
OlMo Andreatta

Tadeu Hernacki

Tania Braun

Vilmar Junkes
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
o dia do sim

uem diria, mas o grande dia está chegando. Para os que du
vidaram' enganaram-se. Acreditem isso é realmente verdade.
Está circulando pela cidade o convite de casamento do bom

....... vivant e empresário Leonor Terhorst e de sua bela noiva Maria
Broc. A data que o casal escolheu para trocar as alianças na mão es

querda é o dia 10 de julho.

" A morte não é a maior perda da vida.
A maior perda da vida é o que morre
dentro de nós enquanto vivemos.

PABLO NERUDA

leitor fiel
A leitora fiel da coluna de hoje é
Andressa Mrygllod. Ela é outra

querida que acompanha a coluna
todos os dias.Valeu mesmo!

orge Verc·llo
No próximo dia 19 de maio,

estará em Iaraguá do Sul, para
mega show na Sociedade Artísti
ca Scar, o excelente cantor Jorge
Vercillo.

NAS RODAS
• O meu queridíssimo ,\

professorArizinho, como faz
há seis anos, estará novamente
movimentando a 12a Fecarroz
com sua chutzenkartoffel, a batata
recheada mais famosa da região.
• .0 arquiteto Jorge Augusto e

mais uma trupe de arquitetos
já aterrissaram na cidade e

vão comandar aArteMaior
Arquitetura. Bola branca.
• Dizem as más línguas que o

jaraguaense ZéquinhaMass
andou arrasando corações na
Fecarroz, terça-feira à noite, em
Massaranduba. Quem terá sido
a garota que ficou "balançada"
por ele?

• Quem a esqueceu está em

tempo de desculpar-se: Sra Alzira
Laube Hardt foi a mais querida
aniversariante da cidade, ontem.
Ela completou 81 anos e vai
adorar saber que foi lembrada.

Tato Branco, David Correa,
Jucélio Planinscheck e Igue
Josting, os aniversariantes

mais festejados de abril

Recaída
Os amigos Eleio Rodrigues e

Dani, gerentes da CCAA, que ha
viam dado um tempo no casa

mento, têm sido vistos constante
mente juntos. Segundo consta, o

amor falou mais alto e o casal está
ensaiando um retomo. É isso aí!

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Kantan. Hoje
tem festival de Sushi.

,

Dica de�hoje
Curtir as delícias da Cachaçaria Agua Doce. Sr Zé e Dona Cida,

donos do pedaço, além de ser um casal alto astral, trazem todo dia
novidades para a badalada casa.

o jovem empresário leo leier
e sua bela esposa Fabiane, nas
baladas da moda, em Jaraguá

-

Buxixo
Só o que se fala nas rodas

de comadres da urbe sorriso
foi o flagra que filha adoles
cente deu na mãe adicionan
do endereços de MSN de seus

amigos, fazendo se passar por
uma linda jovem estudante
de Direito. Pasmem! Postava
até fotos falsas. Desmoraliza
da e sem argumentos, a mãe
é que parecia a criança. Por
isso eu sugiro nessas horas um
copo bem gelado do chopp
Kõnigs Bier.

E CO TE!
• Recado para elas: Quem
estiver de aniversário dia 25 de
maio e comprou um convite

para a Festa do Champanhe,
por favor, retorne esse e-mail.
A organização do evento vai
dar uma linda lembrança
na ocasião.

Na coluna de ontem registrei
que as festividades da 12a
Fecarroz, iria até dia 22 de maio.
Falha nossa! O correto é dia dois
de maio, domingo.

• No sábado paramovimentar
o dia Iode maio, a London Pub,
vai trazer a excelente dupla
sertaneja Douglas & Juliano e

mais os DJs EdyAmaranto e

Bibe Andreata. Vai perder?

.Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e confira
todas as baladas de nossa
região.

• Vamos combinar? Como
o Ministério da Saúde está

-

Níver
do Jaime

Não ousem esquecê-lo! O
vereador Jaime Negerbom é o

grande aniversariante de hoje.
Por favor, liguem! Ele vai ado
rar saber que foi lembrado.
Parabéns meu amigo Jaime, o
meu desejo é que sejas plena
mente feliz.

15 Anos;
Terça - feira, 27 de abril, na

empresa Portec Portões do
meu amigo Alberto Gaspareto,
era só festa. Não é por menos,
pois bem nesta data a empresa
comemorou 15 anos de suces

so na região. Parabéns a toda a

equipe.

recomendando sexo contra

hipertensão, cá entre nós,
não custa nada pedir uma
ajudinha à patroa para medir
a pressão né?!

A diretora social do
CPL- Centro Integrado de
Profissionais Liberais, leia-
se: OAB, AEAJS, ABO e AMJS,
Kátia Cristina Guenther, está
convidando todos os associados

para participar dia 15 de maio,
na RecreativaBreithaupt, da 3a

Starnrntisch, promovida pela
entidade.

• A organização da Feijoada
do Moa, que acontece dia 21
de maio, no Pavilhão A da
Schutzen, está negociando a

presença do grupo de dança
Detonaxé.

• Hoje se comemora o Dia
Mundial da DançaVamos
bailar gente.

• Com essa, fui!
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NEGÓCIO BOM DE VERDADEred;,o estó sujeito à Opco"oção de Ikho codostrol peronte instituições finoncerros. T?do linho Fiot Okm em 72 "e,,,,. Vele"lo, ° p,"",!, de I6bri,o,.sem eotrcdo (I 00% 1;=noodo'J, toxo ° portír de I ,4 I % ome' 8,8'1; 0.0 Pleno de

009 0' COe poro pessoo #'ko o, [uridico. Ioxos sujeites à olteroçõo sem o�;,o previo A JAVEl reserve-se ° direito d <Om9" possív "e""" 9"""0'. Ofertes "';I'do, oté ° d.o 03/OSnO' O, 0' "q..on o ourorem os �,toq,,� ,p'

zldo poro veículos faturados à JAVEl até 31/03/2010. Imagens de caroter ,Iustrohvo.
_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Nacional

DIVULGAÇÃO

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 29 de abril de 2010

didatos. Do lado de Dilrna Rousse
ff, a aposta do PT, o governo já con
siderava certa uma aliança com o

partido que comanda a pasta das
Cidades - dona de um orçamento
de R$ 15,2 bilhões para este ano,
incluindo obras do PAC (Progra
ma de Aceleração do Crescimen
to). Esta semana inclusive Dilrna
esteve com Angela Amin (PP-SC)
e Ideli Salvatti (PT-SÇ) tentando

aproximar as duas para uma dis

puta conjunta em Santa Catarina,
criando um palanque maior para
o PT no Estado.

IINão morremos de amor
por ninguém. Vamos ver
o que é melhor para o
projeto do partido".
DEPUTADO ANTÓNIO CRUZ (MS)

PRÉ-ELEiÇÕES
PP não deve apoiarPT nem PSDB
Partido afirma que a tendência é se manter neutro para poder beneficiar alianças re-gionais

150 policiais
•

ocupam cinco
.

morros no Rio
Cinco favelas na zona norte

do Rio de Janeiro foram ocupa
das para a implantação da pri
meira Unidade de Polícia Pacifi
cadora. A ocupação foi feita por
cerca de 150 homens do Bope
(Batalhão de Operações Espe
ciais) e do 6° Batalhão de Polícia
Militar. Três supostos traficantes
foram presos após invadirem um

apartamento em um dos aces

sos da favela, tentando fugir dos
agentes. O governador do Rio,
Sério Cabral Filho (PMDB), afir
mou que 11700 policiais estão dis
poníveis. Todas as comunidades
da Tijuca e outras áreas serão

pacificadas até o final deste ano".

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

B. BRASIL Gestão de Bens Ltda .• pessoa
juridica, inscrito no CNPJ nO 09.142.979/0001-07
torna público que requereu à Secretaria Muni·

cipal de Saneamento e Gestão Ambiental da

Prefeitura de Schroeder, a Autorização de Su

pressão de Vegetação, de uma àrea de 2.000,00
m', situado nos fundos da Estrada Braço Sul, do
mesmo município. com finalidade de refloresta

mento de essência arbórea (Eucaliptos);
Referente ao Imóvel nO 18.768 .

SÃO PAULO

Apesar de estar sendo
assediado tanto pelos
tucanos quanto pelos
petistas, o pp quer
garantir independência nas

eleições presidenciais.

Necutiva
do partido está

dando seu primeiro passo
ficial rumo à neutrali
ade. O PP integra a base

governista e comanda o Ministério
das Cidades, mas seus dirigentes
procuram deixar claro que o partido
só formalizará a decisão em junho
e tem uma forte tendência a negar
apoio aos dois candidatos. A deci
são teria como objetivo facilitar a

montagem das alianças regionais,
ora com o PSDB, ora com o PT.

"Não morremos de amor por
ninguém. Vamos ver o que é me

lhor para o projeto do partido e isso
vale nas parcerias estaduais e para a

aliança nacional", explica o deputa
doAntônio Cruz (MS).

Confirmada, a neutralidade
frustraria os planos dos dois can-

Na oposição, os tucanos esta

vam considerando o senador Fran
cisco Dornelles CRD, presidente
nacional do Pp, para ocupar a vaga
de vice na chapa de José Serra, can
didato do PSDB. A intenção era con

quistar os 1 minuto e 20 segundos
de propaganda eleitoral a que os

progressistas têm direito. Dilma Rousseff e José Serra buscam o apoio do Partido Progressista, mas podem ter que mudar a estratégia

JUSTiÇA ELEITORAL BRASILEIRA TEM INICIATIVA INÉDITA
DIVULGAÇÃO

Já está pronta a emenda que
deve acelerar os processos na Justi
ça. O novo Código de Processo Ci
vil prevê a redução em até 70% do

tempo de andamento de uma ação
judicial. Isso aconteceria por meio
da limitação de recursos judiciais,
da eficácia imediata de sentenças
de juízes, do aumento de custos no
bolso de quem tentar manobras

protelatórias, entre outras coisas.
O relatório final está recebendo

os últimos retoques, e posterior
mente será encaminhado para a

aprovação dos deputados e senado
res. Segundo os críticos do projeto,
que foi elaborado por uma comis
são de advogados, magistrados e ju
ristas, oproblemaé o risco de o direito
de defesa acabar prejudicado com as

mudanças. A proposta aumenta os

custos processuais para quem recor

rer a tribunais superiores - ação que
atrasa os processos. O projeto tam
bém transfere para o fim do processo
a possibilidade de o advogado apre
sentar grande parte dos recursos.

Detentosjá
-receberam
documento

Duzentos e cinquenta meni
nos que cumprem medida so

cioeducativa em duas unidades
da Fundação Casa naVila Mada

lena, em São Paulo, receberam
títulos de eleitor. A iniciativa da

Justiça Eleitoral é inédita. Ao

todo, dos 6.500 internos do Esta
do de São Paulo, 2.231 (34%) vão
receber o documento.

Todos os internos que rece

beram o título terão o direito
de acompanhar o horário elei
toral gratuito, pela televisão e

pelo rádio. No dia do pleito, os
detentos serão encaminhados

para as urnas em grupos. "Não
dá para explicar qual é a sensa

ção de ter um título. A minha
técnica (que acompanha a evo

lução dos detentos) falou que
agora eu sou um cidadão", diz
A.T., 16 anos, internado desde

agosto de 2009, quando foi de
tido roubando um carro.

Novo código
pode agilizar
os processos

Os 2.231 internos
de São Paulo
deverão ser
encaminhados para
as urnas em grupo

"Não dá para explicar qual é
a sensação de ter um título.
Agora eu sou um cidadão".

A.T., 16 ANOS, INTERNO DA FUNDAÇÃO CASA
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Defesa da propriedade

AASPI
- Associação de Proprietá

rios, Possuidores e Interessados
em Imóveis nos Municípios de
Araguari e Barra Velha - se fez

representar por Jaime Franzner Junior na
última reunião plenária da Acijs. O obje
tivo era dar ciência aos empresários do
andamento das ações da ASPI na defesa
dos interesses dos detentores de títulos
de propriedade nas áreas que poderão se

tornar reservas indígenas. A demarcação
de reservas pre_tendida pela Funai atinge

Redes sociais
É inegável o poder das novas

ferramentas disponibilizadas
pelas redes sociais, mas a gran
de questão é como aproveitar as
mesmas para fazer negócios e,
mais importante, evitar que elas
venham a prejudicar o ambiente
coorporativo. Diversas empresas
já tiveram o desprazer dever seus
nomes e logotipos sendo mas

sacrados nas redes sociais em

função de algum deslize. NoYou
tube, por exemplo, circulaum VÍ
deo em que o presidente daVale
é comparado a Hitler em função
da greve em suas instalações no
Canadá que já duramais de nove
meses.Como as redes sociais são
dificilmente controláveis, ela traz
para as empresasmuito mais te
mor do que benefícios, porém,
é lógico que ter o seu nome as

sociado à algo positivo é muito
em vindo. O problema é saber
orno utilizar estas armas.

LOTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2280
24 - 26 - 28 - 48 - 68

DUPLA SENA
Concurso n° 858
PRIMEIRO SORTEIO

03 - 04 - 08 - 11 - 34 - 48
SEGUNDO SORTEIO

01 - 18 - 21 - 29 - 35 - 43

OTOFÁCIL
CONCURSO N° 525

03 - 04 - 06 - 09 - 10
11-13-15-16-17
18 - 20 - 21 - 22 - 25

uma área total de 9.376 hectares, divididas
em quatro blocos. Considerando a quanti
dade de índios que frequentam estas áre
as, temos o equivalente a 70 campos de
futebol para cada índio. Atualmente 11%
do território brasileiro já são considerados
reservas indígenas e a Funai pretende che
gar a 23%. Como em Santa Catarina até o

momento apenas 3% do território é de re

servas, muitos problemas estão por surgir.
Uma das linhas de defesa da Associação

é o fato de que os indígenas que atualmente

estão na região não são nativos daqui sendo
que amaioria é originária do Paraguai.

Um dos sub-produtos da questão in

dígena é que a duplicação da BR-280 ne

cessariamente terá de cortar parte destes
territórios e a Furtai fez inúmeras exigên
cias, a maioria totalmente sem sentido,
para concordar com esta duplicação. O·
resultado pode ser uma rodovia dupli
cada que em certo trecho simplesmente
não será duplicada. Às vezes dá uma in

veja dos chineses!

Tudo azul
Para os mais atentos, lixeira na área central destoa dos padrões

utilizados na cidade. É a única azul em Iaraguá, sendo que todas as

outras foram pintadas de verde. Qual será o motivo?
DIVULGAÇÃO
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Aposta na

construção civil
A Votorantim Cimentos

Economia

anunciou investimentos de 2,5
bilhões de reais na constru

ção de oito novas fábricas de
cimento distribuídas por sete

Estados da federação. Conside
rando que o ideal é que os for
nos operem 24 horas/dia, 365
dias por ano, trata -se de uma

importante sinalização de uma

líder de mercado de que a apos
ta na construção civil tem mui
tas possibilidades de sucesso.
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Contato
Novamente a Contato, em

presa da cidade. é a operadora de
Call Center da ExpoGestão, agora
em sua edição de 2010.

Ex-BBB
Lia, comentada por exibir

modelitos modernos, está circu
lando pelas festas na Cidade Ma
ravilhosa usando GataBakana.

Efeito tango
Quando foi construída, a AES

Uruguaiana foi objeto de um acor

do com a Argentina para forneci
mento de gás natural a ser entre

gue pela YPF, a estatal do petróleo
do nosso vizinho. Mas, quando da
última crise de energia na terra dos
Kirchner, o fornecimento de gás
foi simplesmente interrompido e o

investimento de US$ 360 milhões
virou um imenso mico. Embora a

Rússia tenha utilizado a interrupção
no fornecimento para conseguir o

pagamento pelo gás fornecido e não

pago, mesmo no auge da Guerra Fria
a Europa sempre pode contar com o

suprimento do produto russo. Con
tratos precisam ser cumpridos. Nos
sos vizinhos não aprenderam isso.

EDITAL DE LEILÃO E I�TIMAÇÃO DA 13 E z- \'ARA CíVEL
DE GVARA:\IIRI:\l/SC. ,

1· Praça / Leilão: 04/05/2010, à 14:00h. igualou superior à a\ aliaçào.
,,�. t ..'110 .. r 2" Praça I Leilão: 14/05/20 IO, 14:00h, a quem mai der de de que não preço" i I.

LO AL: Atno do Forum de Guararnmm - Rua João Sotter Correa, 300. Bairro Amizade

EXl\.1· DR', 'AYA, A CHERER. JUíZA DE DIREITO DA I' E 2' VARA CíVEL DA COMARCA DE
GUARAMIRI\11 C, fu saber que levará a venda em arrematação pública atravé da leiloeira publica
Evelv n C. P Bauer, AARC O 5, na data., local. horário e sob as condiçõe: adiante de: cnta ,o ben
abai�o. D\: Hcarn Intimadas as pane atravé de .te Edital. caso não .ejarn localizados pelo Oficial de
Justiça cfe. Art. 687.. 2· CPC. Credorc hipotecário, usufrutuários ou senhorio direto que não foram
intimados pcs .oalmente, ficam ne 'te ato intimados da real ização do re pectivos praças/leilõe (art. 698
CPC) - redação dada pela lei 11.382 de 06/1212006. Proc. 026.01.002303-3. Exeq: Bco do Bra II. Exec:
Campestrini Têxtil LIda. Bem: tear circular Mayer pI malharia, av, R 80.000,00. Vistoria: BR 280, 5.894.
Km. 60, sI II. Orlando Campestrini. Proc. 026.04.003126-3. Exeq: MF Factoring Fomento Mercantil. Exec:
Odenir Dereui. Bem: terreno Massaranduba. cf 511.87 m', I benf., R. LUIz Kreis, matr. 4,
CRIIGuaraminm. Ônus: hipot. favor lvaldo da Co. ta. Av. RS 55.000,00. Dep, Odenir Deretti, Proc.
026.96.000015-7/001. Exeq: Hannover Pauli ta eguro /A. Exec: Wagner Transp. Com. Ltda. Bem:
imóvel rural cl 349.693m', edif. ranchos. fdo .ido dir. Estr. Jacu çú .. dist, 10 Km centro Guaramirim,
Matr, 1292 CRIIGuaramirim. A\. R 104.907,00. Dep. Ingo Wagner. Proc. 026.97.00 092-3 Exeq: Bco
Brade co. Exec: Rodolfo Jahn c Cia Ltda e outro. Bem: aj'Ferreno rural cI574.000m' em choroeder, di t.
4 Km Igreja chorocdcr I. si rua oficial ace o, coberta mata nativa .. 1atr. 1477 CRI Guarammrn. A\. R
172.200,00. b) Terreno morro rua ace .. o. coberto mata nativa, cl 131.650m' em Schoroeder S ,fdo Id
par Estr Rancho Borner. Matr, 11670 cru Guaramirirn. A\. R 39.495.00. c) terreno Rod. do Arroz.
Guararmrirn, 50% mata nauv a 50% área p/ cdif , matr. 542 CRIIGuaramirim. v, R 535.000,00. Edif. cl
casa alv, cl 17m', av, R 65.450,00; galpão c 7 Orrr', c áreas tisicas cl 2.000m'. av, R 320.000,00;
galpão c/200m', A\. R 30.000.00; Dep: Rodolfo Jahn eto. Proc. 026.09.002669-7. Exeq: E tado Santa
Catarina. E ec: Dalcelis Ind. om, d lalha Ltda. Bem: calandra térmica Sauer, av, RS 55.000,00. Proc
026.97.000593-3. Exeq: Fazenda E tadual. Exec: Rodolfo Jahn LIda. Bem: a) terreno fdo E tr. Schrocder.
c 574.000m'. matr. 1477 CRI Guaramirim. b) terreno Id dir. Estr Sul. cl 176. DOm'. Guaramirim, matr.
II 55 CP! Guaramirim, v, R 170.000.00. C) terras n. 2-21/A, 2134·\,252110 e 2134 D, área estimada
1.14 .600.00m'. fdo E. tr. chroeder, matr. 18�59 CRI Guaramirim. A\. R 1.148.600.00. Proc:
026.09.001554-7. Exeq: Jo t Brasil i temas utornonvos Ltda. Exec: \laestri Implem. Rodov. Ltda. Bem:
terreno em Guaramirim. matr. 33 6. c 997 ar Rua 142. A\. R 160.000.00. Proc. 026.01.001826-9. Exeq:
Fazenda Estadual. Exec: . 'elson Jo é Dombusch \lE. Bem: caminhão ScamaITl12. 3. placa ABC 6991,
renav m -30317443. v. R 70.000.00. Proc. 026.07.002355-2. Exeq Curt Zils. Exec: Dimagril Di tribo
Mâq. ericolas Ltda. Bem: terreno em Juaramlrim. c 2.060m:. ld c q. BR 2, O. entre K� 55 e 56. matr.
7414 CRI Guararninrn. Edif. galpão c 560m-e c crit, c 210m'. v. R 390.006.00. Proc 026.96.000594-9.
Excq: União Federal Exec' amuei Te til Ind. Ve tuario LIda. Bem: a) terreno BR 2 O. Guaramirim, c
I 9 -.90 mI. mal construções. latr. 3979 CRI Guaramrim. A,. R 1.529.455.00. b) terreno ld esq BR
2 O. entre Km -2 e ':3. Guararmrim. I .5, -.10m', área constr. c 310m'. latr. 535 CRI Guararmrim,
v, R_ 1.2:t9. 19,DO. Pr .026.9. 62-0. Exeq: Fazenda aCIOnaI. Exec: Junu limemos .A. Bem:

rerren R. João oter Corrêa. Guararnirim, 100.194.00m-. matr. 53 CRI Guaramirim. edif c 2000 m'.
\ R 2 100 00 ,00. Ônus: hipoteca favor do BADE C Ônus O tributo incrdente sobre o bens móveis

c rmôvets.muha sobrco automovei bem corno conta \10 ulada. a con c. tonaria: telcfônrcas corrcrâo
por onta ex lusiva do arrematante (salvo ernendimento contr:ino do rnagt irado). O' valore d avahaçõe
rão corngido monetanarnente ate a I" data. O honorário. do Leiloeiro na razão de 5·. correrão por

conta do arrematam ou adíudi ante. cfe. d ctsão ex dida no' auto.

FOI PERDIDO CARTEIRA DE MOTORISTA, RG E CPF.
Nome: Carlayle Romero Nazario.

Telefone: 3275-4088/3275-0268/9166-1664.

INDICADORES

SELlC

TR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

8,75%

0,058%
987,97

... 0,22%

0,5

28.ABRIL.2010

ABRIL.2D10

28.ABRIL 2010

28.ABRIL.2010

CÂMBIO
. -. - �..

COMPRA VENDA .VAR...

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7510 1,7530 ... -0,68%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1 7200 1,8700 2,38%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 18500 1,8500 +0%

EURO (EM R$) 23122 23144 -0,74%
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BRASIL (APOIO MALUTA CALÇADOS E CONFECÇÕES)

Ganhe
uma

camisada
Selecão

.,:,

l]orreiO
do Povo e aMalu

a Calçados e Confecções
e uniram para dar a você
eitor uma camisa oficial

da Seleção Brasileira. Em ano de

Copa do Mundo, nada melhor

que estar devidamente unifor
mizado e torcendo pelo hexa

campeonato. Mas para ganhar,
precisa ser bom de palpite. É só
se colocar no lugar do técnico

Dunga e convocar os 23 jogado
res brasileiros que disputarão a

Copa da África. Ganha quem ti
ver omaior número de acertos.

o CORREIO DO PO\'O • Quinta-feira, 29 de abril de 2010

CURIOSIDADES DA COPA
A primeira Copa do Mundo "vista" pelos brasileiros foi a do

Chile, em 1962. Na época, os jogos passavam em videoteipe.
As fitas chegavam de avião e eram exibidas dois dias depois

das partidas realizadas pela Seleção Brasileira.

Regulamento
Para concorrer, basta mandar sua lis

ta para o e-mail julimar@ocorreiodopovo.
com.br ou entregar na recepção do Jornal
O Correio do Povo, na Avenida Waldemar

-

Grubba, 1400. Aceitaremos apenas um pal
pite por pessoa, portanto, ao mandar sua

lista, assine com nome completo. O con

curso vai até as l2h (meio-dia) de 10 de
maio de 2010, um dia antes da convocação
oficial. Caso duas ou mais pessoas tenham
o mesmo número de acertos, levará a ca

misa quemmandou primeiro. Dica: Dunga
deve chamar três goleiros, quatro laterais,
quatro zagueiros, sete jogadores de meio

campo e cinco atacantes. Mas sempre se

tem espaço para uma surpresa.

Futebol americano
O Jaraguá Breakers já tem lugar para jogar. Pelo

menos na estreia. O jogo desta sábado, às 14 horas,
contra o Timbó Rhinos, será na Sociedade Acaraí.
Mas o presidente do time, Everton Gnewuch disse

que ainda precisa sentar com a direção da sociedade

para analisar o calendário e ver em que datas o clube
estará disponível para receber os jogos do Campeo
nato Catarinense e também do Brasileiro.

DOIS TOQUES
o time da

Raumak/Postos Mime/PME joga
pelo returno do EstadualAdulto,
no fim de semana, em Criciúma.

Falando
nisso, amanhã acontece o

congresso técnico que definirá
o Campeonato Feminino,
organizado pela
Liga Jaraguaense.

.

' .: ,i:, ..' , • Veja.. . -

. ",- .. ".

PREVISÃO DO TEMPO

I

Persiste a formação
de nevoeiros ao

amanhecer. No decorrer
do dia, sol ente algumas
nuvens, com chance de
chuva.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

�MíN: 18°C
MÁX: 24°C

-

SEXTA

�MíN: 17°C
MÁX: 26°C

SÁBADO

�MíN: 13°C
MÁX: 28°C

DOMINGO

(fMíN: 12°C
MÁX: 28°C

SE voc�VAI pAAA··

V
Céu claro, com

poucas nuvens.
p.s

temperaturas devem
variar entre 11°C, pela

...
-

e 24°C durante
man"a,
a tarde. ventos�acoS,

m sensação termlcaco 30Cmáximade2 .

CHAPECÓ
T ..
11°22°

Aumenta
a radiação

O índice de raios ultraviole
tas no Estado, que estava entre

cinco e seis pontos em uma es

cala de um a 14, deve subir du
rante o dia de hoje. A radiação é
considerada alta, e fica num ní
vel de seis a sete pontos - mes

mo índice da sexta-feira. O nível
volta a baixar no sábado.

(f(:)«)d
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável

Nublado

I ITUBA
T ..
17° 24°

CRIr." A ,/'
T" /'14° 23°

E TÉ G

Frio chega
ao Estado

A sensação térmica mínima está ainda
menor em todo o Estado. A menor tempe
ratura é em São Joaquim, que pode regis
trar até O°C. Entre Curitibanos, Lages e Uru

bici, índice de soe. Em toda a região central
do Estado, sensação térmica mínima de -,

10oe. Em Jaraguá, sensação de is-c,

�
SÃO JO O 11M
T ...
9° 18°

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

028/4
I

Chuvoso

o presidente da Liga,
Ierri Luft, espera pelo menos
seis equipes participando
do certame, que será

regionalizado.

ESCO· H -Amanhã
acontece também o congresso
técnico das Escolínhas, nas
categorias sub-Iõ e sub-17. São

esperadas dez equipes em cada

categoria.

C· O Navegantes, que
causouWO na Segundona
2009, teve a pena revertida e

poderá disputar aTerceirona
neste ano.

O time de Egon Rosa
recorreu da decisão (que o

impedia de participar do
próximo campeonáto) e
ganhou, com base no artigo
203 do código brasileiro.
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Na área

Henrique
·Porto

-Bola fora

Aorganização
do Varzeano, que vinha muito bem, falhou

no fim de semana e não foi por falta de aviso. Dirigentes
das equipes ligaram insistentemente na sexta-feira para a

FME, solicitando o cancelamento da rodada, já que a pre
visão era de muita chuva. Eis que "caiu o mundo" no sábado e a ro

dada foi cancelada apenas pela manhã, poucas horas antes do pri
meiro jogo. Assim ficou difícil avisar todos os atletas e muita gente
acabou indo aos campos. Foi o caso de grande parte do time do Rio

Molha, que se deslocou até o Flamengo para descobrir no local que
não haveria rodada. Certamente não ficaram felizes ao percorrerem
quase 20 quilômetros debaixo de forte chuva e constatar que foi em

ão, Um desgaste de imagem desnecessário por parte da autarquia.
equipes que disputam a competição sabem muito bem que ela

tem data para começar, mas não para acabar.

Aniversário
do Juventus

A torcida juventina se movi
mentaem tomo do aniversário do

clube, que acontece no próximo
sábado (10).Várias ideias de even
tos foram dadas na comunidade
dedicada aoMolequeTravesso no
orkut, mas até o momento nin-

guém se propôs a encabeçar a or

ganização. Possivelmente a Raça Tri
color tomará a frente da festividade, que

tem como objetivos mostrar a força do clube
e sua importância para a comunidade jaraguaense. Amanhã volto ao

assunto, desta vez para trazer detalhes das atividades escolhidas para
comemorar a passagem da data.

Quadra podre
Novamente vou abordar o ab

urdo abandono que o Centro Es
ortivo e o Arthur Müller foram
ubmetidos. Desta vez vou falar do
inásio, que já foi o maior palco
o esporte jaraguaense e ainda é
portante para os atletas da base.
tive lá na quinta-feira e vi uma
uadra cheia de madeiras podres,
otalmente irregular e tomada por
anos milimetricamente colocados
mbaixo das incontáveis goteiras.
o durante um treino do basque-

e feminino, que se preparava para
importante jogo em Chapecó.

mo já disse em outra ocasião,
inteligente é aquele que transforma
problemas em soluções.

Seniores
Fazia tempo que o Cam

peonato de Seniores não

apresentava tamanho equilí
brio. Três equipes disputan
do ponto a ponto a lideran

ça e outras duas buscando a

última vaga na semifinal. A
rodada do próxUno sábado
na Vila Lalau promete. De

um lado duas equipes que
buscam a melhor campanha
da primeira fase (Caxias e

Vitória) e do outro duas que
ainda sonham com a classi

ficação (Grêmio Garibaldi e

Galácticos) .

Zonal de Caratê
.

Muito bem organizado o Zonal Sul-Sudeste de Caratê Inte.re_s
. os, realizado no fim de semana na Arena Jaraguá. A compençao
f?i promovida pela Fekisc (Federação Estadual de Karatê Interes
tilos de Santa Catarina), presidida pelo incansável jaraguaen�e
Leandro Gambetta. O evento teve o apoio da Prefeitura e reuniu

cerca de 900 caratecas. Parabéns.
•

Excepcionalmente, a coluna é publicada hoje, ao invés de quarta-feira.
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De gandula a
goleiro titular
Garoto prodígio, Gaulke conta sobre os anos de jogador

JARAGUÁ DO SUL

Quando era adolescente,
a diversão de Norberto
Gaulke era atravessar a
Rua Jorge Czerniewicz,
onde mora até hoje, e ser
gandula no então campo
do Baependi.

treinos (o comércio da família
era em frente ao campo) e o

apoio que recebia do pai, Vitor
Gaulke, fez com que o arquei
ro ficasse no futebol até os 34

ano. Além de treinar, o ex

jogador ajudava a família no

comércio. "Naquela época tí
nhamos uma vida simples, não
precisava trabalhar fora e ainda

era difícil arranjar emprego",
contou.

Gaulke lembra quando o

Baependi foi para Joinville en

frentar o América e aconteceu

uma briga entre o dois times.

A equipe jaraguaen e precisou
ser escoltada pelo exército. Um
mês depoi , Gaulke e tava na

equipe da cidade vizinha, onde
ficou trê anos e meio.

oAmérica ele teve de tomar
uma da decisões mai impor-

ALBERTO TARANTO,
COLABORADOR

ACERVO PESSOAL

Em pé:
Otacílio,
Gaulke,
Ronaldo,

Walter, Zepe e

Baloquinho.

Agachados:
Téc. Armando

Taranto,
Cirineu,
Bastião,

Taranto, Turíbio
e Norberto
Hafermann

tantes da carreira. O Bonsucesso,
do Rio de Janeiro, fez uma pro
posta ao time joinvilense para ter
Gaulke. O próprio goleiro conta

o motivo de sua decisão: "minha
mãe ficou muito preocupada e

pediu, aos prantos, para eu ficar.
Acho que se tivesse ido poderia
ter atuado em grandes times do
futebol brasileiro, mas não me

arrependo porque minha vida
foi muito boa aqui", completou.

Gaulke encerrou a carreira
no Guarani, de Blumenau, e de
pois de ter pendurado as chu
teiras tocou os negócio do pai.
Hoje ele está aposentado e con

tinua apaixonado por e porte ,

tanto que po sui um campinho
de futebol no quintal de casa.

• Genielli Rodrigues
genielll@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Ele
não imaginava que

quebrar o galho jogan
do como goleiro do time
aspirante iria mudar de

vez o rumo de sua vida. Tam
bém não demorou muito para
Gaulke figurar entre os titulare
e fazer sua história no time da
cami a azurra. Com apenas 15

anos, ele já assumia a titulari
dade da equipe principal.

A facilidade de ir para os

Hoje
Gaulke está
aposentado
e preserva a

paixão pelo
futebol com
um campo
no quintal
de casa
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A história do
Nacional na

Libertadores é
maior que a do

Cruzeiro e isso tem
que prevalecer.
EDUARDO ACEVEDO

TÉCNICO DO NACIONAL
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LIBERTADORES

Cruzeiro en nta
catimba uruguaia
Nacional de Montevidéu já iniciou as provocações
DA REDAÇÃO
A catimba do Nacional do
Uruguai promete ser o

-

principal adversário do
Cruzeiro no jogo de hoje,
às 19 horas, pelas oitavas
de-tinal da Libertadores.

Por
isso, Gilberto, um dos

jogadores mais experien
tes do elenco cruzeirense,
pede para os companhei

ros do time mineiro não caírem
nas provocações do adversário.

"Argentinos, uruguaios, chilenos
e bolivianos às vezes não conse

guem ganhar dos brasileiros jo
gando bola, então, eles têm que
provocar a gente e fazem o pos
sível para arrumar confusão. Mas

temos que estar concentrados no

que fazemos de melhor e tentar

fazer o resultado", afirmou.
O Nacional é um velho co

nhecido de Gilberto que, quan
do defendia o Grêmio, em 2002,
enfrentou o Nacional na Liberta
dores. "Sempre que joga fora de
casa em fases finais da Liberta
dores, o Nacional atua com duas
linhas de quatro, só com um ata

cante", disse.
O treinador do time uruguaio,

Eduardo Acevedo, afirmou antes

de chegar ao Brasil, ao jornal El

Pais, que "a história do Nacional
na Libertadores é maior que a do
Cruzeiro e isso tem que prevalecer".
Ao desembarcar em Belo Horizon

te, Acevedo foi mais comedido: "o
Nacional é uma equipe grande do
Uruguai, commuita história".

/lEles têm que provocar a gente e fazem o

possível para arrumar confusão".
GILBERTO, JOGADOR DO CRUZEIRO

JOGOS PELO BRASil

• COPA DO BRASIL
• QUARTAS-OE-FINAL - JOGOS DE IDA

RESULTADOS

Vrtória 2x0Vasco

Atlético-MG 3x2 Santos

HOJE

19h30 - Palmeiras x Atlético-Go

21h30 - Ruminense xGrêmio

• UBERTADORES
• OITAVAS-OE-FINAL - JOGOS DE IDA

RESULTADOS

Universitário-PER 0x0 São Paulo

Ramengo lxO Corinthians

Banfield 3x1lntemacional

HOJE

19h - Cruzeiro x Nacional-URU

21h15 - Alianza Uma x Univ. do Chile

23h30h - Once Caldas x Ubertad

• UGA DOS CAMPEÕES
• SEMIRNAL - JOGOS DE VOLTA

RESULTADOS

Barcelona lxO Inter de Milão* (1x3)

• UGAEUROPA
• SEMlRNAL - JOGOS DE VOLTA

HOJE

16h - Liverpool xAtlético de Madri (Ox1)
16h - Fulham x Hamburgo (OxO)

* classificado

Gladiador está

pronto para
voltar a brilhar
na Libertadores

"

Kleber com
fome de gols

A Raposa terá a volta do ídolo da torcida o
Kleber. O atacante não joga desde 11 de abril,
quando o Cruzeiro empatou sem gols com o

Ipatinga, no Campeonato Mineiro, por causa
de um estiramento na coxa direita. Artilheiro
da Libertadores com sete gols, Kleber reite
rou que seu principal objetivo é conquistar
a competição internacional. "Os gols, com
certeza, saem naturalmente. Na Libertadores,
paramim, o quemais importa é o título, ainda
mais pela perda do ano passado", ressaltou. O
volante Fabinho, com fadiga muscular, ficará
de fora. Fabrício deve ser o substituto.

FORA DE CASA: INTERNACIONAL PERDE E SÃO PAULO EMPATA

Flamengo vence o primeiro duelo
DA REDAÇÃO

Jogo duro, brigado, catim

bado, com muita chuva e típi
co de Copa Libertadores. No
duelo entre Ronaldo e Adriano,
o Imperador levou a melhor e

marcou o gol da vitória do Fla

mengo sobre o Corinthians por
1xO, de pênalti, no Maracanã,
pelo confronto de ida das oita
vas-de-final da Libertadores da
América. O resultado obriga o

Corinthians a ganhar por dois

gols de diferença dentro do Pa

caembu, na próxima semana,

para levar a vaga. Uma vitória

Alvinegra por 1xO leva a decisão

para as penalidades.
O Internacional terá uma

missão complicada no Beira

Rio, na próxima quinta-feira .

Ontem, na Argentina, a equi
pe gaúcha foi derrotada por
3x1 pelo Banfield. O Colorado
terá que vencer por 2xO para
avançar na competição. Se os

brasileiros repetirem o placar,
a decisao será nos pênaltis. A

partir do 4x2, os argentinos fi
cam com a vaga. A partida foi
marcada por lances polêmicos.
Após ter anulado corretamente

um gol dos argentinos, o árbitro
deixou de marcar um pênalti
sobre Nei, expulsou o lateral es

querdo Kléber de forma injusta
e validou o segundo gol do Ban

field, marcado em posição de

impedimento.
O São Paulo também jogou

fora de casa. Porém, conseguiu
um resultado melhor que o

time gaúcho. Sem brilho algum,
mas eficiente, o Tricolor empa
tou em OxO com o Universitario,
em Lima, no Peru. O empate
é visto com bons olhos, já que
uma simples vitória na próxima
terça, no Morumbi, é o suficien
te para garantir o São Paulo nas

quartas-de-final.

VagnerLoveteve
que se desdobrar na
marcação, sobretudo

em Roberto Carlos

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM
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assalto
uadrilha levou joias e R$ 5mil após invadir empresa e uma casa na região
ASSARANDUBA/GUARAMIRIM

RIME

amília refém e

ez horas de medo. Assim

oi a noite de uma família

e Guaramirim, que teve a

asa invàdida por bandidos
a terça-feira. .

ntes disso, porém, a qua
drilha rendeu o casal de

proprietários da empresa
Roza Cereais, localizada

a Estrada Geral, em Massaran

uba. O crime aconteceu por volta

as 19h. "Minha esposa estava na

avanderia quando foi abordada

or cinco homens, dois estavam

adas e encapuzados", relem-
ra o empresário Amádio Roza, 72
os. Ele e a esposaVera Roza, 69

os, ficaram em poder dos ban
'dos por cerca de 40minutos.
Os assaltantes roubaram joias

a casa e R$ 5 mil do caixa do es

ritório da empresa, que fica ao

ado da residência. Dois deles fu
iram na caminhonete do casal
m direção a Guaramirim. Ou
os três comparsas estavam em

mAstra.

Na BR-280, em Guaramirim,
a F-250 roubada foi interceptada
pela Polícia Militar. Um dos sus

peitos, Marcelo José de Barros, 28
anos, foi preso O outro suspeito
pulou no rio Itapocu e conseguiu
escapar.

"Minha esposa estava na
lavanderia quando foi

abordada por cinco homens,
dois estavam armados
AMADlO ROZA, EMPRESÁRIO

Perto das 20h, o Astra usado
pelos três comparsas foi aban
donado na Estrada Bananal do
Sul, em Guaramirim. Depois de
se livrarem do automóvel, eles se

esconderam na casa de Raimun
da Joice Ribeiro Basso, 32 anos, e

fizeram ela e os dois filhos reféns

por dez horas.
O trio permaneceu na casa até

às 6h de ontem e fugiu levando o

Peugeot da família. A polícia en

controu o carro abandonado na

BR-101, próximo ao acesso Eixo Sul,
emJoinville.Até o fechamento desta
edição, os outros quatro suspeitos
não haviam sido localizados.

FALECIMENTOS
o Faleceu dia 26/4 às 17 horas a Sra. Cilly Pastein
Benetta com idade de 78 anos, o sepultamento foi
realizado dia 27/4, às 15 horas, saindo o féretro da
Capela Mortuária Maria Leier, Seguindo após para o
CemitérioMunicipal do Centro.

o Faleceu dia 26/4 às 22h:30 A1wan Karsten com idade
de 89 anos, o sepultamento foi realizado dia 27/4, às
17 horas, saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana
Centro, seguindo após para o Cemitério Municipal do
Centro.

o Faleceu dia 26/4 às 3 horas a Sra. A1ida Jansen
Karnchen com idade de 90 anos, o sepultamento
foi realizado dia 27/4, às 16h:30, saindo o féretro dia
Capeia Mortuária Maria Leier, Seguindo após para o
Cemitério Municipal do Centro.

o Faleceu dia 26/4 às 03h:20 Luane Tainara Jacob
� de 12 anos, o sepultamento foi realizado dia 27/4,
as 9 horas, saindo o féretro da capela Mortuária da
Vila l.enzi, Seguindo após para o Cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

o Faleceu dia 26/4 às 11 horas o Sr. Benedicto
Bernardo Ronchi com idade de 71 anos, o sepultamento
foi realizado dia 27/4, às 11 horas, saindo o féretro da
Capeia Mortuária da Vila Lenzi, Seguindo após para o
Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

o Faleceu dia 24/4 às 13 horas a Sra. Irma Krenke
lJeker idade de 82 anos, o sepultamento foi realizado dia
25/4, às 11 horas, saindo o féretro da Igreja Evangélica
�na Martin Luther na estradla Garibaldi, seguindo
aoos para oCemitério da mesma localidade.

o Faleceu dia 24/4 às 2Oh:30 o Sr. SiMno Danna
idade de 77 anos, o sepultamento foi realizado
dia 25/4, às 16 horas, saindo o féretro da Igreja

� Senhora Aparecida na Estrada Cortioeira em
uaramlOm, seguindo após para oCemitério Municipal

deGuaramirim.

o Faleceu dia 24/4às 22 horas o Sr. aaudinei Laffin
idade de 34 anos, o sepultamento foi realizado dia 25/4,
as 16 horas, saindó o féretro da Igreja São Pedro em

�,segUlndo após para o Cemitério Municipal
SheroecJer.

o Faleceu dia 23/4 às 1h:15 a Sra. Gen<:J11a18 AJves

�. com Idade de 70 anos, o sepultamento
r�lizado dia 24/4, às 7 horas, saindo o féretro da
�� R. Erich Harchen. TIfa União Jarguá do Sul,
-"",1I1dO apos para o Cemitério de caoonhas.

� dia 2�/4 ás 4h:20 a Sra. Edith Borchardt
nn COm Idade de 87 anos. o sepultamento foi

realizado dia 24/4. às 9h:30. saindo o féretro da capela

Mortuária da Igreja Cristo Bom Pastor em Rio Cerro II,

seguindo após para oCemitério da mesma localidade.

• Faleoeu dia 23/4 às 6 horas Priscila Decker idade

de 26 anos, o sepultamento foi realizado dia 24/4, às
9 horas, saindo o féretro da capela Mortuária da Igreja
Cristo Bom Pastorem Guaraminm, seguindo após para
o Cemitério Municipal de Guaramirim.

• Faleoeu dia 22/4 às 15h:35 a Sra. Renata Guckert

Llndner, com idade de 82 anos, o sepultamento foi
realizado dia 24/4, às 16 horas, saindo o féretro da

Igreja Trindade, seguindo apos para o Cemitério Bom
Jesus de Sheroeder.

• Faleoeu dia 22/4 às 19horas o Sr. HaroldoWetzstein,
com idade de 81 anos, o sepultamento foi realizado
dia 23/4, às 16 horas, saindo o féretro da Igreja Igreja
Luterana no Centro de Guaramirim, seguindo após para
o Cemitério Munidpal de Jaraguá do Sul.

• Faleoeu dia 21/4às 7 horas o Sr. Mario Ranghettl,
com idade de 80 anos, o sepultamento foi realizado
dia 22/4, às 9 horas, saindo o féretro da residência na

Estrada do Bananal, seguindo apos para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

• Faleoeu dia 20/4às 15 horas o Sr. Roberto Ricardo

Hruschka, com idade de 25 anos, o sepultamento foi

realizado dia 21/4, às 16 horas, saindo o féretro do

Centro Comunitário da·lgreja Qisto Salvador, seguindo
apos para o Cemitério dia Barra do Rio Cerro.

• Faleoeu dia 17/4 às 16h:50 a Sra. Sueli Isbemer

Lenhardt, com idade de 56 anos, osepultamento
foi realizado dia 18/4. às 16 horas, saindo o féretro

da Igreja Evangélica Luterana, seguindo apos para o
Cemitério de Santa Luzia.

• Faleoeu dia 17/4 às 5h:50 o Sr. Miguel Hlrschen

FISCher, com idade de 47 anos, o sepultamento foi

realizado dia 18/4, às 10 horas, saindo o féretro da

capela Mortuária Sr. Bom Jesus em Guaramirim.

seguindo apos para o Cemitério Municipal
de

Guaramirim.

• Faleoeu dia 17/4 ás 611:30 o Sr. teoor Demarthe

Gretter, com idade de 76 anos, o sepultamento foi

realizado dia 18/4, às 9 horas, saindo o féretro da

capela Mortuária de NereU Ramos. segUindo apos para

o Cemiténode
Nereu Ramos.

• Faleoeu dia 15/4 às 1h:50 o Sr. Osvaldinú de Mira.

com idade de 58 anos. o sepultamento foi realizado dia

15/4. às 10 horas. saindo o féretro da capela
�ria

'V1aria Leier, seguindo apos para oCemltério MunICIpal

de Guaramirim.

CÉSAR JUNKES

Se for condenado por roubo, Barros pode pegar até dez anos de prisão

Segurança 23

PM apresenta
o resuttado
de inquérito

Hoje, à 15h, em uma coletiva
de imprensa no 14° Batalhão da
Polícia Militar, o comandante da
PM, Rogério Kumlehn, vai apre
sentar os resultados do inquérito
policial que apurou as denúncias
de agressões, por parte de dois

policiais militares, ao vereador
de Guaramirim, Gilberto Iunkes

A apresentação do inquéri
to seria na Câmara deVereado
res de Guararnirim, às 19h. O
chamado para a coletiva provo
cou protesto por parte dos ve
readores de Guaramirim. O co

mandante marcou a entrevista

alegando que a sua presença na
Câmara foi cancelada. Segundo
os vereadores, foi pedido um

tempo ao comandante para
que o vereador pudesse tomar
conhecimento do teor do in

quérito policial do caso. O par
lamentar não foi encontrado

para comentar o fato.
O inquérito foi aberto em

fevereiro. As agressões teriam
acontecido no Guarniranga,
quando lunkes levava funcioná
ria da sua empresa para casa.

DNIT ACREDITA QUE ACESSO FICARÁ FECHADO POR CERCA DE 60 DIAS

reeho permanece interditado
O trecho da BR-280, km 89,

que liga os municípios de Coru

pá e São Bento do Sul, permane
ce interditado. Segundo o enge
nheiro do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestruturas de

Transportes), Izaldo Kondlastch,
da unidade de Mafra, a reabertu
ra total da estrada não vai acon

tecer antes do prazo de 60 dias. O
Dnit está estudando o local para
fazer um projeto que envolva a

contenção do barro que está ce

dendo e caindo sobre a rodovia.

Quando o projeto estiver

pronto será contratada uma em

presa, em caráter emergencial,
o que dispensa licitação, para
executar a obra. "Quando tempo
melhorar é possível que se consi

ga liberar meia pi ta para a pa -

sagem de carros de pa seio" pre
vê o engenheiro. O motori ta

que vierem para a região devem

pegar um desvio pela C-30 1, na

Serra Dona Franci ca.

Dnit deve fazer

projeto para conter
deslizamentos

no trecho

PIERO RAGAZZI
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.com.b Grupo Auto Erte 40 anos de c dibilidade. IWtCOvot.nWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000

Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/10. coo 5U11C4. com preço promocional a vista a partir de RS27 290.00 ou financiado com entrada de RS13.645,OO (50%) + 24 prestações
mensais de RS691,45. Taxa de Juros 0,99% a.m. e 12,55% a.a Total da operação' RS30 289,82. CET para esta operação: 21,36% a.a.Voyage 1 O Total Flex. 4 portas, ano modelo 10/10. c6d.
5U21C4. com preço promocional â vista a partir de RS28.990.00 ou financiado com entrada de R$14 495,00 (50%) + 36 prestações mensais de RS517,07. Taxa de juros' 0.99% a.m. e 12.55%
a.a. Total da operação: R$33.109,63 CET para esta operação: 18.47% a a pala RS 43.890.00 Consulte as condições com os vendedores. Os veiculos anunciados são ano e modelo

2010/2010. Condições válidas enquanto efurarem os estoques ou até 30/04/2010.
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