
,

www.ocorreiodopovo.com.br

Projetos protocolados pelo município no Ministério das Cidades somam R$ 21 milhões.

Objetivo é beneficiar famílias atingidas pelas chuvas e promover obras de prevenção.
Pedido já tinha sido feito no ano passado, mas não houve resposta do governo federal.

Página 4

CÉSAR JUNKES

Comandante Rogério Kumlehn divulgou ontem o resultado do inquérito aberto para apurar o caso envolvendo o vereador de Guaramirim, Gilberto
Junckes. O documento apontou que ouve lesão corporal culposa (onde não há intenção de machucar). Documento foi encaminhado para promotoria
da PM que vai decidir se apresenta denúncia formal contra os PMs envolvidos, que por enquanto continuam trabalhando normalmente......

SERTANEJO
Showdeve
atrair 12 mil
pessoas hoje
Luan Santana é a grande
atração da Fecarroz
nesta sexta-feira. Cerca
de oito mil ingressos já
foram vendidos.

Página 10

london Pub abre
as portas para

Douglas & Juliano
amanhã.

FAMEG

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

1975
Termina a

Guerra do Vietnã
No dia 30 de abril de 1975, os co

munistas tomam a cidade de Saigon,
colocando fim à sangrenta Guerra do
Vietnã - a cidade passa a se chamar Ho
Chi Minh. Dois anos antes a retirada
norte-americana havia se completado,
causando um colapso no regime sul
vietnamita, que é incapaz de conter as

ofensivas dos vietcongs e do Vietnã do
Norte. O conflito, que havia começa
do em 1959, era uma disputa de poder
entre nacionalistas e comunistas - que
acabou com a oficialização, em 1976, da
República Socialista do Vietnã.

Na guerra, entre três e quatro mi
lhões de vietnamitas dos dois lados
morreram, sem contar outros dois mi
lhões de cambojanos e laocianos que
acabaram se envolvendo no conflito e

os cerca de 50 mil soldados americanos.
Ganhando grande atenção dos meios
de comunicação diariamente, a guerra
levou a uma forte oposição e divisão da
sociedade norte-americana, o que aca

baria causando a retirada das tropas do
país do conflito, por meio dos "Acordos
de paz de Paris", de 1973.

Para os EUA, a guerra' foi o maior
confronto armado em que o país já se

viu envolvido, e a derrota causou pro
fundos reflexos em sua cultura, indús
tria cinematográfica e na política exte

rior - o que iria durar até a eleição de
Ronald Regan, em 1980. O envolvimen
to americano começou em 1964, quan
do um destróier norte-americano teria
danificado diversos barcos torpedeiros
no Golfo de Tonkin, o que levou o Con

gresso americano a aprovar uma resolu
ção e permitir a participação na Guerra.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 30 de abril de 2010

A estruturação do
modelo educacional
A história da educação tem sua OrI

gem no período primitivo da huma

nidade, muito antes do surgimento da
escrita ou do ensino oral. No início do
desenvolvimento humano, porém, o

objetivo da educação era passar o co

nhecimento para garantir sobrevivên
cia e ajustar a criança ao ambiente físi
co e social, com a orientação dos chefes
de família e dos sacerdotes.

Ummodelo mais evoluído surgiria na
China, onde passaram a ser organizadas
escolas fechadas e separadas em classes.
O conhecimento da escrita era importan
te principalmente por seu caráter esotéri
co: os livros sagrados continham as regras
de conduta, daí a importância de domi
nar a arte da leitura e escrita.

Se no período medieval a educação
era desenvolvida em estreita simbiose
com a fé cristã, o renascimento iria re

novar o interesse pelo período greco
romano clássico e eleger a razão como

o principal meio para atingir o conheci
mento - tomando-se assim precursor do
modelo educacionalmoderno.

No período medieval, a educação era desenvolvida em simbiose
com os preceitos da Igreja, poder dominante na época

.

PELO MUNDO

1789

Posse de Washington
No dia 30 de abril de 1789, George

Washington é eleito o primeiro presi
dente dos Estados Unidos. Foi ele quem
presidiu a formação e as operações ini
ciais do novo governo, motivo pelo qual
ficou conhecido como "Pai dos Estados
Unidos da América". Com leis internas
rígidas, Washington acabou se identi
ficando com o federalismo.

897

Descoberta do elétron
Neste mesmo dia, em 1897, O fí

sico britânico Joseph John Thomson
anunciou o descobrimento do elétron
.: motivo pelo qual receberia o prêmio
Nobel de Física em 1906. Mais tarde,
ele apresentaria à comunidade acadê
mica mais uma descoberta: o átomo
era composto de elétrons embebidos
numa"sopa" de carga positiva.

1

O turista espacial
30 de abril de 2001. Denis Tito, um

milionário norte-americano, chega
à Estação Espacial Internacional na

nave russa Soyuz TM -32. Ele é consi
derado o primeiro turista espacial da
história, e pagou vinte milhões de dó

lares pela viagem. Bacharel em ciência
da aeronáutica, ele já havia trabalhado
como técnico-cientista na NASA.

G
�
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õ
" .

AS PRIMEIRAS SOCIEDADES
Não é segredo que a região sul do Brasil é a que ostenta o maior
número de Sociedades deAtiradores do país. A primeira da
qual se tem notícia, na região próxima de Jaraguá do Sul, é
a "Schützenverein zu Joinville" (Sociedade de Atiradores de
Joinville), cuja fundação data de 1855: Apenas quatro anos"depois, surgiria em Blumenau a "Schützenverein Blumenau ,

e em 1906 seria fundada a sociedade que abriria caminho
para todas as outras

associações jaraguaenses
de tiro: a "Schützenverein
Jaraguá". Depois desta,
os salões improvisados,
ranchos e casas

comerciais começariam a
se transformar no local de
reunião dos colonos que
desejavam praticar o tiro
ou simplesmente levar
'para frente a tradição das
Festas de Rei.
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PONTO DE VISTA

SÁBADO 1fRÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Edward Sá, VICtorDanich, OAB deJaraguá Jorge Brognoli,
economista sociólogo doSul economista

A questão indígena e seus desdobramentos

A
questão indígena tem sido um tema pon
tual na pauta da imprensa e nos meios

político-administrativos do Brasil atual
mente. A demarcação de áreas que, de

fendem alguns, historicamente pertenceriam aos

índios, vem pontuando uma discussão que precisa
levar em conta não apenas o interesse político do

governo ou deste segmento social interessado, mas
sim deve ser amplificada e centrada na razão e no

bom senso.

Evidentemente ninguém ignora o valor da

contribuição de todas as etnias na construção do
nosso país. Mas há de se cuidar para
que um debate tão emblemático
como esse não caia na valá comum
do fisiologismo e da demagogia. É
preciso que sejam levadas em con

ta todas as nuances deste proces
so histórico ao longo dos últimos
anos em que houve o crescimento
das áreas seja pela urbanização ou

pelo desenvolvimento industrial,
afim de não comprometer projetos
localizados em áreas colocadas no

contexto deste debate.
A Acijs, como representante do

setor produtivo e apoiada no seu

compromisso com a comunidade,
trouxe o assunto para uma de suas

plenárias. Conforme as informações,
na região Norte a Funai aponta uma área indígena
e os desmembramentos envolvendo quatro áreas

que totalizam 9.376 hectares no eixo Araquari/Bar
ra do Sul!São Francisco

do Sul, para uma população não superior a 300
pessoas da etnia. Dado interessante apontado pela
Associação dos Proprietários e Interessados em

Imóveis nas Áreas de Reservas Indígenas no Nor
te de Santa Catarina informa que a área indicada
é ocupada por uma população que é flutuante. Ou

seja, estes núcleos não seriam formados exatamen
te por famílias que residem de maneira totalmente

permanente, embora formem grupos que ocupam

a área em determinados períodos.
Independente de outros aspectos, há que se

considerar que. essa é uma discussão política que
ainda deve se arrastar por algum tempo.A entidade

que defende os interesses dos proprietários de ter
ras neste bloco em questão discute a procedência
desta comunidade indígena que não seria nativa
da região onde sabidamente houve no passado a

predominância da tradicional etnia Carijó. O que
preocupa esta organização dos proprietários de
terras é que o processo vem comprometendo in

vestimentos nesses municípios em áreas próximas
das reservas, onde residem mais de
500 famílias. Se considerarmos que
o Norte/Nordeste catarinense vive
momento de grandes perspectivas
quanto à chegada de novos investi
mentos na economia estadual, essa
situação pode trazer uma perda de
recursos significativos.

Vale lembrar que a situação pre
ocupa também em relação a investi
mentos do governo, uma vez que um
dos atrasos para a aprovação defini
tiva do projeto de duplicação da BR-
280 se deve justamente pela indefini
ção neste trecho onde se situa a área
atribuída à comunidade indígena.

Há uma busca de soluções por
parte dos interessados para reverter

junto à Justiça Federal a oficialização das reservas.
É preciso que a sociedade organizada acompanhe
e participe deste debate, pois o assunto não trans

cende apenas para os interesses dos proprietários
de imóveis dessas áreas, mas sim os seus impactos
em toda a região.

Entendemos que o desenvolvimento da região
Norte não pode ficar a mercê da proteção do Es

tado a um grupo de maneira isolada e sim levar
em conta o direito à propriedade de quem investiu
nestas áreas e ali vive com suas famílias e mantêm
seus negócios, contribuindo com impostos e ou

tras obrigações junto ao Estado e União.

"
Um d9S atrasos
para a aprovação
do projeto de

duplicação da
BR-280 se deve
justamente pela
indefinição neste

trecho onde se situa
a área atribuída
à comunidade
indígena.

"

SERViÇO

Opinião 3
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IMAGEM DO DIA

AEscola
Alberto Bauer realizou essa

semana a primeira etapa do projeto Livro
livre, quando os alunos levam um quilo

ou mais de lixo reciclávellimpo para a escola e

ganham um livro em troca.

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

. telefone ( não serão publicados).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Na qualidade de presidente da Associação de Serviços Sociais Volun
tários de Schroeder - Bombeiros Voluntários de Schroeder, e usando das

atribuições que me foram conferidas, convoco os associados para As
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 11 de maio de 2010, no Es
tande de Tiro da Prefeitura Municipal de Schroeder, na Rua Paulo Jahn,
s/n, Centro, Schroeder/SC, ás 18:30 horas em primeira convocação, e

19:00 horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
1. Apreciação e aprovação das contas do exercício 2009.
2. Assuntos diversos.

Schroeder/SC, 28 de abril de 2010.
Marcos L. Tomazeli - Presidente

AULA

Inscrições para Circo
Escola são reabertas
o Circo Escola está com inscrições aber

tas para aulas, desta vez na ruaAntonio Car
los Ferreira, no antigo campinho de areia da
Vila Lenzi. Os interessados podem se inscre
ver amanhã, das 8h às 16h, no local, os me
nores de idade devem estar acompanhados
pelos responsáveis, levando a identidade ou

certidão de nascimento e urna foto 3x4. o.
custo da inscrição é de R$ 10 e a mensalida
de é R$ 30. As aulas acontecem das 8h30 às
10h30, ou das 14h30 às 16h30, com inicio na

próxima terça-feira, 4.

DESE VOLVI E TO

Profissionais de
compras têm curso
o curso 'Desenvolvimento do profissio

nal de compras' acontece em maio no Cen
tro Empresarial de Iaraguá do Sul. O evento

terá como instrutor Sergio Roberto Cruz,
graduado em Tecnologia Mecânica e pro
fessor de pós-graduação de gestão de com

pras. O curso acontece dias 7,8,14,15,21 e

22 de maio, das 19h às 22h nas sextas-feiras
e das 8h às 12h nos sábados. O investimen
to é R$ 35.0 (nucleados), R$ 380 (associados)
e R$ 510 (demais interessados). Inscrições
no telefone (47) 3275-7017.

IGA

Participação no Festival
da Canção até hoje

As inscrições para o Festival da Can

ção Sertaneja e Popular encerram hoje.
Os interessados devem comparecer na

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
munidos de formulário, documentos e

materiais necessários para inscrição, que
é gratuita. Informações pelo site www.

cultura.jaraguadosul.com.br. O evento é
destinado a pessoas que residam ou tra

balhem em Jaraguá do Sul há pelo menos

12 meses e tenham 16 anos completos até
a data do Festival.

G P O IS O

Prazo para alistamento
militar termina

O prazo para alistamento militar termi
na hoje. Os jovens do sexo masculino que
completaram ou vão completar 18 anos

em 2010 devem se apresentar na Junta de

Serviço Militar de Jaraguá do Sul. O mesmo

prazo é estendido aos que completaram
18 anos nos anos anteriores e ainda não o

fizeram. Os jovens devem comparecer na
Junta, munidos de duas fotos 3x4, cópia da
certidão de nascimento e original e cópia
do comprovante de residência Informa

ções pelo telefone (47) 3371-5714.

,
./
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FOTOS CÉSAR JUNKES

Robl deixa hoje a Reconstrução, que foi extinta, e cuidará da Agricultura

RAsí A

R$ 21milhões
em projetos
de prevenção
Prefeitura busca recursos

para obras contra as cheias
JARAGUÁ DO SUL

f'

A recuperação de rios
e reassentamento de
famüías são objetos de
três projetos da Prefeitura
pretocolados no Ministério
das Cidades em março.

Juntos,
eles somam mais de

R$ 21 milhões, dinheiro que
já havia sido pleiteado via
Ministério da Integração Na

cional, onde foram protocolados
no final do ano passado. Como
não houve resposta, eles foram

reapresentados este ano em outro

Ministério, para serem contem

plados no Programa de Macro

Drenagem do PAC 2 (programa de
Aceleração do Crescimento).

Dois dos projetos trabalham no

desassoreamento de ribeirões e re

cuperação das matas ciliares, o pri
meiro orçado em R$ 3,28 milhões e

o segundo em R$ 11,25 milhões. O
terceiro visa a atender cerca de 80

farnilias que atualmente re idem
em áreas irregulares. O orçamento é
de RS 6,25milhões, com recursos do

Programa da Secretaria racional de

Habitação, também ligada ao Mi
nistério das Cidades.

O secretário de Reconstrução
e Desenvolvimento Rural, Ingo
Robl, conta que os projetos foram
desenvolvidos por uma equipe
própria e complementarão obras
de reconstrução executadas ano

passado. Ele lembra que a pas
ta será extinta hoje, por conta de
umaminirreforma administrativa,
mas os funcionários continuarão

atuando, na Secretaria de Plane

jamento e no gabinete da prefeita,
que terá a Gerência de Projetos.

Dois dos projetos
pretendemo

desassoreamento de
ribeirões e recuperação

das matas ciliares

IIÉum trabalho feito no ano pas
sado. Nós até mandamos os proje
tos em 2009 para Brasília, mas não
ganhamos. Soubemos depois, pela
imprensa, que a maioria da verba
da pasta foi para Bahia, terra do mi
nistro", provoca Robl ficará como

secretário deAgricultura.

• Giovanni Ramos
giov -@oco reiodopovo.com.b
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Agende gratuitamente lIl1 horário
com um de nossos assessores e

diversifique seus investimentos.

Defesa Civil mapeou as

áreas de risco da cidade
JARAGUÁ DO SUL

Todas as áreas de risco da cidade

foram mapeadas após a tragédia de .

2008. A informação é do diretor de

Defesa Civil, Jair Alquini. Segundo
ele, a Prefeitura possui agora um

controle sobre as primeiras regiões
a serem alagadas e quais os morros

não devem ser habitados.
"Esse trabalho precisa ser per

manente. Algumas regiões anti

gamente eram consideradas pró
prias para habitação, mas depois
das chuvas de 2008 as coisas mu

daram", comenta.
O combate às ocupações irregu

lares é tratado como prioridade na

Defesa Civil. ParaAlquini, a aprova
ção da lei que proíbe a instalação de
luz e água em prédios e residências
sem o alvará de construção será
fundamental na fiscalização.

"Uma casa sem água e sem

energia não vai adiantar. O lotea
mento irregular para. Muitos aca-

bam fazendo rabichos com residên
cias regularizadas, mas uma única
casa não consegue abastecer urna
rua toda", afirma. A lei foi aprovada
em dezembro de 2009 na Câmara eI

segundo Alquini, já surte efeitos na
cidade. liA Celesc recebe o pedido,
nos consulta e após a rejeição, não
faz a ligação solicitada", comenta.

Alquini defende maior fiscalização
de terrenos irregulares

Gonscientizacão ambiental
�

também nas salas de aula
tor pretende incluir as mudanças
climáticas nas aulas de geografia.
"Encontramos nesses dias um

sofá velho jogando em cima de

um bueiro de esgoto. Essas ações
nós precisamos coibir", comenta

Os pedidos
em BrasOia

1- Revitalização e recuperação
de capacidade hídrica de
escoamento do Ribeirão
Francisco de Paulo e do
Ribeirão Três Rios.

• Orçamento: R$ 11,25 milhões
• Recursos: Ministério das

Cidades, pelo Programa de
Macro Drenagem do PAC 2

• Data do protocolo em Brasília:
24 de março de 2010

2 - Recuperação de capacidade
hídrica de escoamento e de

revegetação da mata ciliar
dos Rios Cerro, da Luz e
afluentes.

• Orçamento: R$ 3,28 milhões
• Recursos: Ministério das

Cidades, pelo Programa de
Macro Drenagem do PAC 2

• Data do protocolo em Brasília:
24 de março de 2010

JARAGUÁ DO SUL
OS cuidados que a popula

ção deve ter para prevenção de

alagamentos e deslizamentos
deve entrar nas salas de aula
da rede municipal de ensino.
A Secretaria da Reconstrução
e a Defesa Civil pretendem im

plantar nos próximos meses o

projeto "Encosta Legal", que
trabalhará a conscientização
ambiental das escolas.

Segundo o secretário da
Reconstrução, Ingo Robl, a

proposta é alertar os alunos
sobre o tema a partir de peças
teatrais. liA educação é funda
mental para mudar os hábitos
da população. Queremos que
as novas gerações saibam dos
riscos das enchentes, dos ater
ramentos ilegais", explica.

O diretor de Defesa Civil, Jair
Alquini, informa ainda que o se-

. "Queremos que as novas

gerações saibam dos
riscos das enchentes, dos
aterramentos ilegais".

Outra ação a ser desenvol
vida na área de prevenção é

uma campanhá de conscien

tização para que a população
consulte a Prefeitura antes de

comprar um terreno ou cons

truir um imóvel. O projeto é de

responsabilidade da Secretaria
de Comunicação e deverá ser

lançado em maio.
3 - Construção de conjunto
habitacional para
reassentamento de famílias
em áreas de risco.

• Beneficiados: 80 famílias do
Loteamento Osmar Nunes
Flores, Morro Lessmann e RI
068 (Bairro Rio Molha).

• Orçamento: R$ 6,25 milhões
• Recursos: Ministério das
Cidades, pelo programa
da Secretaria Nacional de

Habitação
• Data do protocolo em Brasília:
24 de março de 2010

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FONE473370-1023
www.grupoft.colT1.br

o CORREIO DO PO\'O • Sexta-feira, 30 de abril de 2010

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

a segunda
Depoimentos

dos acusados
à Comissão Processante

que investiga denúncia

por suposta adesão irregu
lar ao Refis (programa de Recupe
ração Fiscal) foi confirmada para
a próxima segunda-feira, a partir
das 14h15, no plenário da Câmara.
Pela ordem, vão depor a prefeita
Cecília Konell (DEM), o ex-secre

tário deAdministração e de Finan

ças, Ivo Konell, e o ex-procurador
do município, Valmir Elói. O de

poimento deste está previsto para
começar às 16h15.

Apesar de ter sido uma convo
cação, não é descartada a ausência

A Prefeitura vai instalar câ

meras de vigilância no prédio do

MuseuMunicipal Emílio da Silva.
Esta semana, a Câmara aprovou
o projeto disponibilizando os re

cursos para a Fundação Cultural.
São R$ 8,3 mil, parte destinada
também a digitalização dos peri
ódicos recebidos pela Biblioteca

Pública Rui Barbosa. Um traba

lho essencial na preservação da

história do município.

de algum dos acusados, por moti
vo justificado ou não previamente.
Se isso acontecer, caberá à comis

são decidir se haverá alguma im
plicação. Há, porém, quem avalie

que se abster de apresentar sua
versão sobre a acusação nomíni

mo reforça a denúncia, na linha de
quem cala, consente.

Os depoimentos serão aber

tos à imprensa e ao público, e

terão transmis ão ao vivo da TV

Câmara (canal 27 da Net). Aliás,
o presidente da comissão, Lori
val Demathê (PMDB), está tendo
uma postura elogiável na condu
ção dos trabalhos.

Em votação unânime, os vere
adores também aprovaram outro

projeto de incentivo à cultura esta

semana. Trata-se de um repasse de

R$ 84.708,11 para o grupo de tea

tro da Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Helmuth Duwe,
do Rio da Luz. Os recursos são do

Pronac, o Programa Nacional de

Apoio à Cultura, mas precisa de

autorização legislativa para o re

passe ser viabilizado.

CÉSAR JUNKES

A ummês do centenário da ferro

via, o matagal às margens dos trilhos
mais lembra o caminho de roça da

época do Coronel Emílio Carlos Iour
dano É certo que o mato cresce rápi
do, mas a malha ferroviária ao longo
da qual a cidade se desenvolveume
rece mais cuidado. E é assim em toda
a sua extensão, de Porto União a São
Francisco do SuL A ferrovia completa
100 anos em IOde junho, no trecho de
Corupá a São Francisco .

•

O
Prefeitura de Corupá fez uma

consulta aoTribunal de Contas para
saber da possibilidade de premiar
os bons pagadores do IPTU. A res

posta é esperada para daqui a 30

dias. Seria uma forma de valori
zar aqueles que quitam o imposto
em dia. Os contribuintes que não

receberam o camê deste ano têm

até hoje para retirá-lo na Prefeitu
ra. Hoje também vence o prazo para
pagamento à vista em cota única.

Vereadores do PT, Francisco

Alves e Justino da Luz estiveram

na quarta-feira em Brusque para
conhecer a autarquia que toca os

serviços de saneamento básico na

cidade. Foram se municiar de in

formações para a audiência pública
que a Câmara promove na próxima
quarta-feira, às 19 horas, por inicia
tiva dos dois. A audiência vai focar
nos problemas de abastecimento de
água e tratamento de esgoto.

CÉSAR JUNKES

Política 5

Prefeitura de Iaraguá do Sul

aguarda para os próximos dias a

chegada de uma estação meteo

rológica, que será instalada naTifa

Theilacker, no Três Rios do Norte.

O equipamento foi adquirido a

pedido da prefeita Cecília Konell

(DEM). O aparelho pluviômetro
servirá para medir a quantidade
de chuva. De posse destas infor

mações, a Defesa Civil terá dados

importantes que ajudarão a prever
locais que poderão passar por ala

gamentos. Além disso, o aparelho
vai registrar a umidade, tempera
tura e velocidade do vento.

111111:1:111111111'11111

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Opinião6
o CORREIO DO PO\'O • Sexta-feira, 30 de abril de 2010

EDrrORIALCHARGE

Espera continua
".

Flf"\ 'CO M\SíERIo :

UM�RO
CAU�OS

TRE"MOI<ES EM
�A/'t

para resolver os problemas da.nossa cidade. Um ano
emeio após a enxurrada que arrasou SantaCatarina
a compra de uma estação meteorológica para con
trolar o volume de chuvas nas áreas de risco - uma
das principais bandeiras da Defesa Civil do municí
pio - ainda não se concretizou. Cadê o tão prometido
apoio do-governo do Estado?

Além disso, para que a lei municipal criada em
2009 seja realmente eficiente, é preciso que a Justiça

(

, estabeleça regras rígidas con-
--------'------- tra os loteadores ilegais. Quem

"Infelizmente, só boa coloca a vida de outras pessoas
intenção não basta se não em risco deve ser punido seve
temos o apoio do governo ramente com multas pesadas e
estadual e federal para até prisão.
resolver os problemas da Também não adianta cul-

nossa cidade".
par as pessoas que constroem
suas casas em áreas de risco ,

pois o Brasil ainda carece de
programas habitacionais para familias de baixa
renda. O desmoronamento no Morro do Bumba

(Niterói), que matou cerca de 50 pessoas há poucas
semanas é um exemplo de tragédia anunciada. A
Prefeitura sabia que aquela área não poderia ser ocu
pada, mas nada fez para impedir as construções.

A criação de políticas públicas de meio am

biente e habitação pode ajudar a mudar essa re
alidade, mas os governantes precisam agir antes
que seja tarde demais.

Diante
de um novo período de chuvas, a

Prefeitura continua aguardando a avalia

ção do governo feder� sobre os pro�etos
para evitar novas catastrofes naturais no

município. A recuperação dos Ribeirões Chico

de Paulo e Três Rios e da mata ciliar, além do re

assentamento de famílias que vivem nas encos

tas estão orçadas em R$ 21 milhões.
Os projetos foram apresentados no final do ano

passado no Ministério da Integração
Nacional. Como não houve nenhu
ma resposta, foram reapresentados
este ano no Ministério das Cidades

para serem contemplados através
do PAC 2 (Programa de Aceleração
do Crescimento) e pela Secretaria
Nacional de Habitação. Além de so

licitar a verba em Brasília, a admi

nistração municipal também está
trabalhando para evitar a ocupação de áreas de risco.

Uma das iniciativas é a criação de uma lei que im
pede a ligação de água e luz em residências que não
tiverem o Habite-se, que vigora desde o final do ano
passado.A contratação demais fiscais para avaliar as
ilegalidades existentes no município - como a aber
tura de loteamentos irregulares - busca evitar que
novos desmoronamentos voltem a acontecer

Mas, infelizmente, só boa intenção não basta
se não temos o apoio do governo estadual e federal

DOLErrOR

o pOVO se contenta
com promessas

Pometer
tudo que o eleitor

ede, essa é a melhor táti
ca dos políticos, e depois
ão enrolando, enrolando

e enrolando. Nós aqui em Jaraguá
do Sul já estamos vendo essa nove

la sendo requentada
há vários anos em

relação à duplicação
da BR-280 entre São
Francisco do Sul e Ia
raguá do Sul. Sempre
os mesmos políticos
estão aí prometendo,
prometendo e nova

mente prometendo
e não sai disso. Essa

em funcionamento e o prazo é até

agosto deste ano.
Vejo notícia em que o nosso pre

sidente da República esteve nervo

so no Nordeste prometendo 5,4 bi
lhões para acelerar o ritmo de obras

da ferrovia Transnor
destina. Nenhuma

palavra do presidente
sobre investimentos
em Santa Catarina.
Até porque não há

projeto aqui neste

sentido. Nós já esta

mos acostumados a

ver tudo sendo cana

lizado para o Nordes
te do Brasil e por aqui

só ficam as promessas e o pior de
tudo isso, nós acreditamos.

Nossa arma deverá ser o voto

e não podemos dar carta branca
novamente para quem durante

longos anos está brincando com a

inteligência do povo. Vamos virar
o jogo? Ou vamos continuar sendo
vaquinhas de presépio? Precisa
mos exigirmais respeito?Afinal de
contas, somos nós que pagamos
tudo isso que os políticos fazem,
ou deixam de fazer. Chega de brin
cadeiras. Precisamos aprender
a separar o joio do trigo. Assim,
nossos impostos serão mais bem

aplicados e o povo comerá um pão
menos amargo e commais justiça.
Vamos pensar nisso?

DO LErrOR

o apagão do futuro
A c�is� s?cial, política e econômica que,

sístemíca e globalmente, o Brasil en
frenta, reflete na importância de nos

sas escolhas. Isto é, o desequilíbrio
estrutural brasileiro interfere na qualidade e em

nossa incapacidade de escolher as melhores op
ções. Preocupo-me com um processo decisório
de Estado inspirado em valores
que sustente o futuro da nação.
A inércia e o despreparo das eli
tes nacionais são preocupantes.
A proximidade de uma eleição
não estimula uma mobilização
organizada da sociedade, mui
to menos sensibiliza a socieda
de industrial, e isso ocorre pela
ausência de credos, lideranças e

entendimento do atual momen
to. Os tempos exigem alterações
nas relações sacioeconômicas, por meio de re

formas, historicamente desprezadas. As normas
existentes, os regulamentos e os direitos e deve
res continuam reproduzindo princípios cumula-
tivos da primeira fase da nossa industrialização.
A prova mais severa é a recorrência no discurso
político por um Estado forte, intervencionista, e,
por consequência, devastadoramente antiem
preendedor. Aqui, os candidatos confundem
o papel do Estado e a extensão da sua atuação
�om o mau desempenho da gestão de governo.
E notória que a administração governamental

tem baixíssima execução e isso, obviamente, é
um problema de gestão. Em resumo, temos de

exigir uma melhor gestão e clareza do Estado e

um direcionamento estratégico para o futuro.

Quando o Estado intervém, de forma abso

luta, o empreendedorismo morre. De fato, hoje
já se usa a poupança pública através do BNDES

quando, arbitrariamente, se di

rige os recursos para setores ou

empresas escolhidas por crité
rios discricionários, ignorando o

empreendedorismo das médias
e pequenas iniciativas no país.
Essa prática é tenazmente repe
tida. O Estado faz as escolhas e

dita o prioritário, ignorando as

necessidades das médias e pe-

, , quenas empresas.
Nossas instituições represen

tativas estão esvaziadas, quando não capturad�s
pelomodelo do Estado forte ou técnico-burocra
tico. As atuais lideranças são fracas e nos pena
lizam pela falta de compromisso, conhecimento
ou ligação material com a própria atividade. O

Brasil precisa de um projeto inspirado em novos

princípios e valores, que remova as incertezas
que nos espreitam, ou mesmo, que impeça a

possibilidade de um crepúsculo do amanhã.

Aqui em Jaraguá
do Sul já estamos
vendo essa novela
sendo requentada
há vários anos em

relação à duplicação
da BR-280

""
mesma turma esteve

reunida nesta semana em Herval
D'Oeste com prefeitos, vereadores e
outras lideranças do Oeste de Santa
Catarina com o objetivo de reativar
as ferrovias no Estado.Uma das pro
postas é a construção da ferrovia da
integração, que seria ligar o porto de
Itajaí a Dionísio Cerqueira e reativar
a ferrovia do Contestado, ligando
Mafra aMarcelino Ramos (RS). Este
planejamento está sendo feito pela
"Frente Parlamentar das ferrovias" e

esqueceu-se de convidar para par
ticipar desta mesma audiência, um
representante daALL (América lati
na Logística) empresa privada e que
deverá colocar em funcionamento
tudo aquilo que foi planejado. o

final da audiência elaboraram UD1a

carta que será enviada a esta empre
sa, comunicando o que deverá fazer
e quanto tempo tem para colocar

Quando o Estado
intervém, de

forma absoluta, o
empreendedorismo

morre

José Henrique Nun.es �arretoá
economista e presidente do Smd!cato 10Indústria de Fumo do Estado de Sao au

João Prim, Conselheiro Regional
doMovimento de Cursilhos de

Cristandade do Brasil
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DENÚNCIA

PM conclui o inquérito
Policiais acusados de agredir vereador estão trabalhando normalmente

FOTOS CÉSAR JUNKES
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Resultado do inquérito que investiga a denúncia foi divulgado durante a tarde de ontem, na sede do 14° Batalhão da Polícia Militar

Após 45 dias de investigação,
a PM apresentou o resultado
sobre as denúncias de
agressão ao vereador
Gilberto Junckes, no dia
12 de fevereiro.

OinqUérito
apontou que os

dois policiais acusados co

meteram lesão corporal
culposa (sem intenção de

machucar). Segundo o responsá
vel pela instauração do inquérito,
major Rogério Vonk, parte das le
sões provocadas teriam sido cau

sadas porque o parlamentar rea
giu à abordagem policial.

"Eu não tive como esclarecer,
durante as investigações, se a for

ça empregada pelos policiais não
foi excessiva" acrescentaVonk. Na

ocasião a viatura da PM estava na

região do Guamiranga verificando
urna ocorrência de furto à residên
cia onde foi usado um carro branco,
mesma cor do Ford Ka do vereador.

Em depoimento, os PMs rela
tam que ao abordarem o carro, Iun
ckes primeiramente não quis sair
do veículo. Quando deixou o auto

móvel, o parlamentar teria dito que
era "urna autoridade do município"
e não teria permitido ser revistado.
"Somente na revista pessoal o poli
cial pode confirmar a identidade do
abordado", explicaVonk.

Diante da recusa, os políciais
teriam usado da força para al

gemá-lo. A testemunha do caso,

Fagner Aragão, afirmou ter visto

Iunckes lutar contra os polícias
que o colocaram deitado defren
te para o seu próprio carro e de
costas para eles. Ele também teria
ouvido ordens para que ele deixas
se ser algemado.Vonk acrescentou
que, nesse primeiro contato físico,
o parlamentar teria sofrido um

corte no supercílio e sujado seu

próprio carro de sangue.

/lEu não tive como esclarecer,
durante as investigações,
se a força empregada pelos
policiais não foi excessiva".

MAJOR ROGÉRIO VONK

Já na viatura, ele teria usado os
pés para atingir um terceiro poli
cial que abriu as portas do cam

burão. Conforme Vonk, com esse

movimento ele teria sofrido urn

corte atrás da cabeça de Iunckes
por ele ter batido em urna barra de
ferro que estava dentro do veículo.

Após ser imobilizado, o vereador
foi levado para a delegacia, onde
prestou esclarecimentos, e em se

guida para o hospital.
O documento está sendo ana

lisado pela Auditoria da Polícia

Militar, em Florianópolis. Um juiz
e um promotor vão decidir se apre
sentam denúncia formal contra os

policias. Enquanto isso, eles perma
necem trabalhando normalmente.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiOdopovo.com.br

Gilberto Junckes nega ter reagido à abordagem dos policiais

"Confio na Justiça"
UÉ lamentável, depois de tudo o que eu sofri me apresen

tam um resultado desses. Mas eu confio na Justiça" comenta o

vereador Gilberto Junckes, que nega ter reagido à abordagem.
Ele afirmou que soube do resultado do inquérito através da

reportagem de O Correio do Povo, na tarde de ontem. Junckes
disse que deve conversar com a advogada, Lúcia Gesser, para
estudar se vai tomar outras providências, como a abertura de
uma ação judicial contra os PMs. A advogada não foi encontra
da para comentar o caso.

Segurança 7

Tráfego em

meia pista
na BR-280
CORUPÁ/SÃO BENTO DO SUL

Após novas vistorias, o

Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura deTranspor
tes) liberou metade da pista
do trecho situado entre os

_municípios de Corupá (Km
86) e São Bento do Sul (Km
112).ASerra de Corupá será li
berada apartir das 8h de hoje.
O trecho está liberado apenas
para veículos leves (automó
veis, vans, caminhonetes, mi
croônibus) e ônibus.

A passagem estava total
mente interditada desde o

deslizamento provocado pe
las chuvas intensas do último
fim de semana. Segundo in

formações do Dnit, o depar
tamento está estudando para
fazer urn projeto de conten

ção da encosta às margens da
rodovia, depois uma empresa
será contratada em caráter

emergencial para executar

a obra Até isso acontecer, o
trecho permanece interditado

para caminhões.

'_

Homem invade
residência e

faz uma refém
JARAGuÁ DO SUL

Por volta das 2h de ontem,
Dirson Volkmann, 40 anos,
invadiu uma casa na rua Jo
aquim Francisco de Paula,
bairro Chico de Paula, arma
do com uma foice. Segundo
informações daPolíciaMilitar,
Volkrnann bateu na porta da
residência e quando urn ado
lescente de 16 anos, filho do
dono da casa, atendeu, o acu
sado teria forçado a entrada

Após invadir a casa, ele teria
anunciado um assalto.

Com a confusão, o agres
sor se trancou em um quarto
com uma jovem de 15 anos,

que foi mantida como refém

por cerca de três horas. A PM

negociou com o suspeito e o

convenceu a soltar a jovem.
Quando saiu, teria reagido à

prisão. Na delegacia não foi

possível tomar o depoimento
deVolkmann. "Ele estavamui
to transtornado", comenta o

delegado Weydson da Silva.
O acusado assinou um Termo

Circunstanciado, por ameaça
contra mulher e invasão de

propriedade e foi liberado.
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Pessoas que perderam o prazo também podem buscar a vacina

GRIPE A

Mais de 35 D1i1
•

jaraguaenses
jávacinados
Em sua quarta etapa, imunização
é para quem tem mais de 60 anos

JARAGUÁ DO SUL

Continua a mobilização da
Secretaria de Saúde para
vacinar a população contra
o vírus H1 N1. A dose está
sendo distribuída em 15
postos de saúde.

té ontem, 35.761 jaragua
enses haviam sido ímuni

-- zados. De acordo com o

erente de Saúde, Walter

Clavera, a campanha já entrou em

sua quarta etapa, quando o público
- alvo são as pessoas com mais de
60 anos. "Idosos com doenças crô
nicas (de base, como cardiopatia,
doença renal e doença pulmonar)
devem tomar duas vacinas: contra

gripe comum e contra a gripeA Já
os idosos sem doença crônica to

mam somente a vacina contra a gri
pe comum", esclarece.

Esta penúltima fase da cam

panha, que teve o calendário pré
definido pelo Ministério da Saúde,
encerra em 7 de maio. Entre os dias
10 e 21 do próximo mês, pessoas
com idade entre 30 e 39 anos devem

procurar a imunização.
Porém, mesmo que a campa

nha esteja seguindo um cronogra
ma, Clavera explica que crianças de
seis meses a dois anos, gestantes,
doentes crônicos e adultos de 20 a

29 anos, que perderam os prazos
e decidirem procurar os postos de
saúde, serão atendidos. A orienta

ção é doMinistério daSaúde:

Entre os dias 10 e 21 do

próximo mês, pessoas
com idade entre 30 e 39
anos devem procurar a

imunização.

Recebem a vacina contra o vírus
HIN1 as pessoas que compõem o

grupo de risco, conforme estudos
baseados nas incidências da doen

çaem2009.
No ano passado, 124 casos de

gripe A foram confirmados em Ia
raguá do Sul. Quatro pessoas mor
reram com o vírus. Neste ano, cinco
casos de suspeita de gripe A foram

registrados no município. Todos fo
ram descartados.

• Debora Volpi
debora@ocorre· opovo.com.b

"
Hoje à tarde, os
profissionais da

Secretaria de Saúde
fazem mutirão

durante o baile de
idosos, realizado no
Parque de Eventos.

WALTER CLAVERA,
GERENTE DE SAÚDE

"

NÚMERO DE

PESSOAS VACINADAS

CONTRA A GRIPE A
(até 28/04/2010)

• Profissionais da Saúde:
1.731 (116% da meta)

• Gestantes:
1.356 (83% da meta)

• Portadores de

doenças crônicas:
8.001 (108% da meta)

• Idosos com

doenças crônicas:
2.965 (137%)

• Crianças de seis meses

até dois anos:

3.103 (103%)

• Adultos de 20 a 29 anos:

15.750 (63%)

• Adultos de 30 a 39 anos:

2.855 (16,3%)

Dados: Gerência de Saúde da

Prefeitura de Jaraguá do Sul

Geral 9

Mudança de clima exige
.

cuidados com a saúde
socorro do Hospital São José, Fer
nando Benkendorf, confirma o au

mento na demanda. "Com o frio é
comum aumentar o número de ca
sos de gripe. Já os idosos e crianças
podem desenvolver infecções como
pneumonias e bronquites", revela.

É preciso manter
os ambientes arejados,
evitar aglomerações
e beber muito líquido

A dica, segundo o especia
lista, é para que as pessoas evi
tem lugares fechados. "É preciso
manter os ambientes arejados,
com ventilação. Evitar aglome
rações e beber muito líquido",
aconselha. Ele orienta ainda para
que pessoas com sintomas como
dores e febre procurem primei
ramente um posto de saúde. Em
caso de dores muito fortes, febre
alta e falta de ar grave, o indicado
é buscar o pronto-socorro.

PIERO RAGAZZI

Mudança de clima aumenta procura por unidades de saúde da região

Previsão é de sol entre
nuvens no fim de semana

início do dia. Os termôme
tros devem marcar entre 20 e

25 graus. o fim de semana,
a previsão indica presença
de sol com algumas nuvens

tanto no sábado, quanto no

domingo. As temperaturas fi
cam entre os 17 e 28 graus.

O pequeno Henrique Gustavo
de Souza, 9 anos, precisou ser le
vado da escola direto para o hos

pital na manhã de ontem. A mãe

dele, a professora Solange Piske,
32 anos, explica que o estudante
apresentou sintomas como vômi
to, dor de garganta e febre. "Com
certeza é essa mudança de clima

que acabou deixando ele assim.

Sempre que o frio chega, ele fica
doente, porque tem problema nas
amígdalas", contou amãe enquan
to aguardava atendimento na sala
lotada do Pronto Atendimento In
fantil, do Hospital Jaraguá.

De acordo com o gerente
.

de Saúde da Prefeitura, Walter
Clavera, com a chegada do frio,
a procura por postos de saú

de, pronto-atendimentos e até

mesmo, pronto-socorros deve
aumentar. l'As doenças respirató
rias estão ligadas ao frio. Por en

quanto, o movimento está nor

mal, mas deve aumentar com a

mudança do clima", explica.
O diretor técnico do Pronto-

De acordo com a previsão
do tempo da Epagri/Ciram,
as mudanças no clima devem
continuar na região. Segun
do os meteorologistas, nesta
sexta-feira, o sol deve apare
cer no Litoral arte, porém
podem ocorrer chuvas no
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ARTE GRATUITA

Casa da Cultura
será reaberta no
mês de junho
Em novo endereço, demanda inicial
a ser atendida é de 200 estudantes
GUARAMIRIM

Ginco projetos artísticos
vão ser reativados nos

próximos 3D dias, segundo
a previsão da Secretaria
de Desenvolvimento Social
e Habitação.

Isso
será possível com a rea

bertura da Casa da Cultura
Paulino João de Bem, que fi
cou um ano e seis meses sem

atividades. A partir de junho,
crianças e adolescentes vão ter

acesso inicialmente a cinco ofici
nas de educação artística em um

imóvel na rua Ernesto Pisetta, na
área central de Guaramirim.

Neste novo endereço, a parte
e trutural oferece duas áreas e

.

outros três espaços com 397 me

tros quadrados, além da casa de
160'metros quadrados. O aluguel
custará R$ 3,2 mil por mês aos

cofres públicos. As adequações
na estrutura do prédio começam
a ser feita nos próximo dias.

Para recomeçar, a demanda
inicial é de 200 criança e adole -

centes - que já eram atendidas
nesses projetos anteriormente.
Tudo isso, além de outros 100
interessados que procuraram a

Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação.

Na primeira etapa de reaber
tura, as vagas vão ser disponibili
zadas para os cursos de artes visu
ais, artes cênicas, banda marcial,
musicalização e dança. Conforme
a gerente de programas e ações,
Aline Prüsse, ameta é incrementar
outras sete oficinas até o fim deste
ano. "Queremos formar um coral
infantil para o Natal", revela.

O período de inscrição ain
da não começou. Segundo Ali
ne, apresentações culturais na

escola estão sendo elaboradas

para convidar os estudantes.
"Vamos fazer um levantamento
de quantas turmas são neces á
rias para começar", afirma. O

professore também devem ser

contratados nas próximas sema

nas. Toda as atividades são pro
porcionadas sem custos.

• Daiana Constantino
daiana@oc�rrei o ovo.com.br

Município
está carente
de atividades
culturais.
ALINE PRÜSSE

"
Por que

demorou?
A demora para derrubar

os empecilhos em torno da
reabertura da Casa da Cul
tura Paulino João de Bem fi
nalmente acabou. A gerente
de programas e ações, Aline
Prüsse relata que a principal
dificuldade foi encontrar um
local adequado para atender
os estudantes. Ela também
relaciona o atraso com as tro

cas de governo, o que emper
rou o andamento do projeto.
No ano passado, o ex-prefeito
Evaldo João Iunckes havia
anunciado a reativação da
Cultura na casa azul, no Cen
tro. No entanto, meses depois
o imóvel foi demolido.

Casa foi demolida
no ano passado

luan Santana é a grande
atração da noite

Último dia para se inscrever
no concurso público da Saúde

fessor de Educação Física.
Para se cadastrar, é necessá

rio desembolsar o valor da taxa
de inscrição. Aqueles com gra
duação pagam R$ 60 e os preten
dentes com ensino fundamental
quitam R$ .15. A confirmação
deve ser registrada no site www.

schroeder.sc.gov.br. Neste mes
mo endereço, o edital do concur
so público está disponível. Infor
mações pelo (47) 3374-1733.

CARGOS VAGAS SALÁRIOS
·········Méd·i�·;····

.. ················ .. ············ .. ······ ······ .. ·· ..

··2_
.. ·············· .. · ..

·····R·S'·6·..86i'··
.

Enfermeiro 1 R$ 2.544
Agente Comunitário 7 R$ 578
Professor de Educação Física 1 R$ 1.119

SCHROEDER
É hoje o último dia para os can

didatos a uma vaga na Secretaria
de Saúde de Schroeder se inscre

verem no concurso público. Até
ontem mais de 50 pretendentes
asseguraram a concorrência do
total de 11 vagas. As alternativas

propostas pelo governo municipal
correspondem aos seguintes car

gos e funções: médicos, agentes
comunitários, enfermeiro e pro-

Cerca de 12 mil pessoas devem
prestigiar a Fecarroz hOje

rais das vias centrais da cida
de vão estar reservadas para o

estacionamento da festa. Por

isso, o governo municipal dis
ponibilizou um ônibus para
transportar gratuitamente as

pessoas do Mercado Bogo até
o Centro Esportivo.

DIVULGAÇÃO

Curso de computacão básica
está programado para maio

parceria com o Senai (Serviço Na

cional de Aprendizagem Nacional)
de Jaraguá do Sul .

Os encontros devem aconte

cer uma vez por semana na parte
da noite. As aulas estão previstas
para iniciar no mês de maio. Para

começar, duas turmas com dez

alunos vão ser fechadas. Os agri
cultores são chamados por ordem
de inscrição. Mais informações
pelo telefone {47) 3373-0247.

MASSARANDUBA
A noite de hoje deve ser a

mais movimentada da Fecarroz

(Festa Catarinense do. Arroz).
A comissão organizadora do
evento espera cerca de 12mil vi
sitantes somente para assistir ao
show do cantor sertanejo Luan

Santana, no Centro Esportivo
Municipal Erich Rode - na rua

11 de Novembro, na área central
deMassaranduba.

Aqueles que ainda não reser
varam a entrada para.a festa pre
cisam correr para conseguir os
últimos mil convites do lote de
R$ 25. Na portaria, os ingressos
vão ser comercializados por R$
�O. Até ontem 7,5mil bilhetes de
acesso ao espetáculo já haviam
sido adquiridos.

Segundo Fabiano Spezia,
integrante da comissão orga
nizadora da Fecarroz, as late-

GUARAMIRIM
O prazo de inscrição para o cur

so gratuito de informática exclusivo
aos agricultores com idade acima
deZl anos da cidade de Guararni
rim termina hoje. Os interessados
devem preencher um cadastro na

Secretaria deAgricultura, na sede da
Prefeitura. É necessário apresentar
os documentos de identificação e

bloco de produtor. Ao todo, são 40
vagas oferecidas pela Prefeitura em

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Goleei na rede

AAldeia,
agência gaúcha especializada em comunicação digital,

lançou um novo trabalho para ampliação da presença damar
ca Colcci no universo online. O novo website da Colcci (www.
colcci.com.br) propõe uma interação baseada em movimento

e exploração e transpira o ar dos bastidores dos desfiles de moda. Uma
das novidades do site é a forma de apresentar a coleção. O consumidor

pode navegar pelas peças e combiná-las em diversos looks. Além de de
senvolver owebsite damarca jaraguaense, aAldeiaplanejou uma estratégia
para ampliar a presença daColcci nas redes sociais. Emum processo diário
de acompanhamento, a Aldeia gerencia a Colcci no Twitter, Facebook,
YouTube, Flickr e Orkut, uma oportunidade não somente para agregar
fãs ou seguidores, mas também para conquistar amantes da marca.

Algodão colorido
Em plena crise mundial de abasteci

menta de fibra de algodão, no Oeste da
Bahia avança o cultivo do algodão natural
mente colorido que, apesar da limitação
de tonalidades, traz um forte apelo eco

lógico. Atualmente a Bahia é responsável
pela produção de algodões de alta quali
dade que superam facilmente todos os pa
râmetros utilizados para a análise da qua
lidade do produto. Mesmo produzindo um
algodão de qualidade e de preço superior,
pequenos produtores têm sido seduzidos

pela novidade em função da alta demanda
e pelos preços pelo menos 50% mais altos

que os pagos pelo produto convencional.
Embora a produção ainda seja muito pe
quena, o crescimento da mesma tem sido
constante nos últimos anos.

Ordem do mérito industrial
anunciados pela Fiesc as personalidades do se

tor empresarial que receberão a Ordem do Mérito
Industrial de Santa Catarina. Os empresários home

nageados são: Carlos Odebrecht, da Karsten, Ovandi
Rosenstock, da Schulz, Santos Longaretti, da Calças
Calcutá Indústria e Comércio e Vilson Hermes, do

Grupo Dass. A solenidade de entrega das comendas
será no dia 21 de maio, durante evento em que se ini
ciarão as comemorações dos 60 anos da Fiesc.

Supermercados'
vendem mais

As vendas dos supermercados catarinenses no mês

de março foram positivas em 12,75% em relação ao

mesmo período de 2009, conforme apurou pesquisa
da Associação Catarinense de Supermercados (Acats).
Dentro do ano de 2010, a variação de março em rela

ção a fevereiro foi de 9,42%. No acumulado, o primei
ro trimestre de 2010 indica um avanço de 7,14% em

relação ao mesmo período de 2009. Os dados foram
obtidos mediante manifestação de 50 empresas de to

dos os portes e regiões de Santa Catarina num levanta

mento daWB Telecom.

Selic volta
para 9,5%

Como antecipado pela coluna no
dia 28, o Banco Central tomou a im

popular decisão de elevar a taxa Se
lic e, com uma "paulada" de 0,75%.
Trata-se de uma medida que levará
alguns meses para surtir o efeito de
sejado que é frear o crescimento e

desta forma conter a alta dos preços.
Enquanto bancos e economistas con-
ideram a medida acertada, a Força
Sindical se manifestou chamando a

medida de "miopia econômica" que
pode brecar o' crescimento do país.
Este é um dos motivos pelo qual o
mercado comemorou a permanên
cia de Henrique Meirelles à frente do
Banco Central, pois seria difícil um
presidente recém-chegado tomar esta
medida técnica em ano eleitoral. .

DIVULGAÇÃO

/J
'-I

fol1ow-us!

Cursos do Senai
O Senai está com inscrições abertas para 83 cursos de curta du

ração em todo o Estado, destinados a formar trabalhadores para
atender demandas específicas de 16 setores industriais. Os cursos
têm o objetivo de aprofundar os conhecimentos e competências
dos trabalhadores das indústrias e de qualificar profissionais que
desejam buscar nova área de atuação. Dentro deste programa em

Iaraguá do Sul será ofertado o curso MOPP Condutores deVeículos
de Transporte de Produtos Perigosos.

Inspeção
veicular gratuita
A Inspeção Veicular Gratuita acontece atualmente

em 22 cidades e já faz parte do calendário de eventos

de Jaraguá e sempre com grande participação. A inspe
ção é realizada em diversos itens básicos que garantem
a segurança e a durabilidade do veículo. O objetivo é

apontar os itens que devem ser objeto de uma manu

tenção preventiva cujo custo é muito menor que o de
uma corretiva. Um dos problemas mais comuns apon
tados nestas inspeções é a questão dos fluídos de freio
e também radiador que são negligenciados por mais de
90% dos proprietários de veículos.

INDICADORES

SELIC 8,5% 28.ABRIL.2D10

TR 0,087% 28.ABRIL.2D10

CUB 887,87 ABRIL.2010

BOVESPA ... 1,88% 28.ABRIL.2010

POUPANCA 0,5226 28.ABRIL.2010

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) l7300 l7320 .. -1,2%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800 l8400 .. -1)4%

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

EURO (EM R$) 2,2865 2,2874 .. -1)3%
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MÚSICA

Sete bandas em noitegratuita
Shaw de Bandas acontece novamente em Jaraguá com diversas atrações garantidas
o Parque de Eventos será
mais uma vez o palco do
Show de Bandas. São sete
atrações reunidas em uma

noite para toda a família
com acesso gratuito.

O
evento acontece no dia
6 de maio, a partir das 19
horas. A' expectativa é de

que cerca de dez mil pes
soas passem pelo Pavilhão A para
conferir a programação.

De acordo com organizador do
show, Iocemar Morais, apesar da
entrada ser franca, o público tam

bém pode fazer doações de agasa
lhos. "A gente não exige, mas seria
bacana se conseguissemos fazer
esta boa ação. Já que tem muitas

pessoas precisando em todos os

lugares e essa é uma época que elas

precisam aindamais", incentiva
As sete bandas que vão com

por a noite são todas do Sul do

Brasil, algumas de renome na

cional. Como é o caso do grupo
Tchê Barbaridade e também da

dupla sertaneja Kaic e Kaynan.

"Todas as atrações são excelen

tes, mas essas duas são muito

conhecidas pelo Brasil afora e di
ficilmente as pessoas consegui
riam ir num show delas gratui
to. O que queremos é dar opção
para todos os gostos", confirma.

As bandas Danúbio Azul, Mu
sicamp e Cia da Vanera serão as

demais atrações do show. Além

disso, os grupos jaraguaenses
Tchê Barril e Banda Sagarana re
presentam a região.

O Show de Bandas aconteceu
no município pela primeira vez

em 2004. Desde lá, foram quatro
edições com as mesmas carac

terísticas do evento desse ano.

I'A_ ideia é sempre fazer gratuito,
para as pessoas terem a oportu
nidade de prestigiar sem gastar.
Outras vezes já reunimos 15 mil

pessoas", complementa Jocemar.
O evento é uma realização

da Sul Mídia Comunicação, com
o apoio do jornal O Correio do

Povo, Studio FM e também da

Fundação Cultural.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO ANA SCHAUFFERT

Jocemar Morais destaca. a banda
Tchê Barbaridade e Kaic e Kaynan

como as principais do evento

"

Showde
Bandasjá
reuniu mais de
15 mil pessoas
em uma só
noite

o que queremos é
dar opção para

todos os gostos, para
toda a família

JOCEMAR MORAIS

"

FOTOS DIVULGAÇÃO

HOMEM DE FERRO 2 ESTRElA NO CINE DO SHOPPING BREITHAUPT
f'

NO NOVO LONGA-METRAGEM,
O PERSONAGEM DE ROBERT
DOWNEY JR. TEM DESAFIOS

JÁ CONHECIDOS PELOS LEITORES
DE QUADRINHOS

A grande estreia de hoje no cinema do Sho

pping Center Breithaupt, Homem de Ferro 2,
chega às telonas com o carisma do herói-pro
tagonista dos gíbis da Marvel Comics, vivido no

cinema por Robert Downey Ir,
Com a meta de superar o megassucesso do

primeiro longa, de 2008, que arrecadou em bi
lheterias cerca de R$ 1 bilhão, o diretor Ion Fa
vreau apostou na reunião de vários conhecidos

personagens das histórias em quadrinhos da
editora de Thor e Homem-Aranha.

Para interpretar essas figuras foram escalados

MickeyRourke, que representa o vilão russo Ivan
Vanko, Scarlett Iohansson, na pele da sensual e
misteriosa agenteNatashaRomanoffe Samuel L.
Jackson, como o irônico Nick Fury.

A sequência narra as complicações vividas

pelo bilionário Tony Stark após revelar ao mun
do, no final do primeiro filme, que é o super
herói. O protagonísta tem agora o governo ame

ricano e imprensa atrás dele, pressionando para
que ele entregue a tecnologia que deu origem à
sua poderosa roupa. Mas só ele sabe o que pode
acontecer se esta arma cair em mãos erradas.

Sequência narra as complicações
vividas pelo bilionário Tony Stark
após revelar que é o super-herói

encarna o Coronel
James 'Rhodey'

Rhodes (Máquina
de Guerra)

Mickey
Rourke

representa
o vilão russo

Ivan Vanko

CONFIR OS HORÁRIOS
DO FIL E

Homem de Ferro (Leg)
(16h30, 19h, 21 h30 - todos o� dias)

_ (14h - sexta, sábado, domingo,
quarta, quinte)

_......._��_,.
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lula: o mais
influente
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Universo TPM BISCOITO

hlO

O
presidente Lula foi apontado como o líder mais in
fluente do mundo em uma lista de personalidades
escolhidas pela revista americana 'Time'. A relação
foi divulgada ontem no site da revista. Barack Oba

ma também aparece "na lista. O documentarista Michael
Moore foi o responsável por escrever o texto no qual apre
senta uma breve biografia do presidente brasileiro. "O que
Lula quer para o Brasil é o que nós [dos Estados Unidos]
costumávamos chamar de sonho americano", avaliou o

documentarista. Agora, ninguém mais segura o ego desse

homem, gente! E já viram que até para elogiar os outros os

norte-americanos se promovem?

DIVÃ COM I LE I
EU SOU: uma boa mãe, esposa, cozinheira,

profissional, amiga e uma pessoa do bem. NA MI
NHA BOLSA NÃO FALTA: rí
mel, batom, sombra, escova

de cabelo, celular, absorvente,
chiclete e analgésico. QUERIA
QUE O MUNDO: é clichê, pois
qualquer um responderia isso,
mas gostaria que o mundo fos
se mais justo. DESEJO QUASE
SECRETO: fazer algumas lipos,
alguns implantes, dar algu
mas esticadas e ficar igualzi
�a uma top model... (risos)
NAO VIVO SEM: filhos, mari
do, cachorros, boa comida e

bom vinho. APLAUSOS PARA:
Zilda Arns, Rede Feminina de
Combate ao Câncer e insti
tuições para crianças. VAIAS
PARA: pedofilia. E vaias mais fortes para esse cri
me cometido por membros de instituições religio
sas. DESNECESSÁRIO É: ser mesquinho e egoísta,

quando a graça de viver está em compartilhar. UM
FILME: Ainda resta uma esperança. UM ENDERE

ÇO VIRTUAL: sites das revis
tas da Abril. Tem tudo, moda,
cozinha, casa. UM LUGAR
PARA COMER: a minha casa.

O QUE BEBER: cerveja preta,
vinho e suco natural. O QUE
FALTA NOS HOMENS: inicia
tiva em geral, eles estão fican
do para trás. O QUE SOBRA
NAS MULHERES: de maneira

positiva, coragem e força de
vontade. SONHO DE CON
SUMO: um sítio com labrado
res, peixes, galinhas, frutas e

um fogão a lenha. UMA DIVA:

minha mãe. NA TPM EU: saio

quebrando tudo e, por incrí
vel que pareça, meu marido

absorve todos os respingos da minha loucura, com
muita paciência. A FÓRMULA DO AMOR É: nunca
ter dor de cabeça.

o conselho do Ministro da Saúde, José Gomes
Te�porão, de fazer sexo para prevenir e controlar
a hIpertensão. Mas alto lá: se joga com prudência,
quando tiver certeza estiver realmente a fim e se

.
'

�ntir bem. E se você tem um remedinho caseiro,
de a ele o devido valor, vai ... Se joga com jeitinho!

ÉCA! ABA DO A
Amoleza, minha amiga. Calce o tênis, vista uma roupa

confortável e abandone esse sofá. Se não pensa em entrar

para uma academia, que tal largar a preguiça e fazer pelo
menos uma caminhada? Uma boa clica é ir ou voltar do

trabalho caminhando. Claro que trocando o alto alto e o

tailleur porum tênis e moletom ... Que tal?Xô quati!

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, meu namorado cismou com um amigo meu e pediu que

eu me afastasse dele. Só que ele também tem amigas e eu jamais
pediria para ele se afastar delas, porque sou segura de mim mesma

e não tenho ciúme. Não quero me afastar do meu amigo, mas não

quero brigar com meu namorado. O que fazer?

R: Vejamos quais são suas opções: 1) Se afastar do amigo e ficar
com o namorado. 2) Não se afastar do amigo e ficar sem o namora

do. 3) Se afastar do amigo, levar um pé na bunda daqui um tempo e

ficar sem amigo e sem namorado. 4) Não se afastar do amigo, per
der o namorado e daqui a algum tempo ver o amigo se transformar
em algo mais. Eu não posso escolher por você. Faça sua aposta.

GTRl G + GTRl V
Amoor, olha o som que eu con

"

fazer! E sem as mãos!
Nooooossa, e como!
gora sai da frente da TV que
aveia começou.

(Do site nadava.net)

Maldade
Ódio mesmo dá quando as empresas de cosméticos lançam

um produto que você a-do-ra e depois de alguns meses retiram a

mercadoria das prateleiras e catálogos. Aí você tinha um esmalte
maravilho o, um perfume delicioso e um batom espetacular. Que
já não exi tem mais!!! Será que eles não entendem que quando um
produto nos conquista é coisa pra vida toda, tipo, fidelidade eterna?
Isso é judiação demais.

2011: cores ácidas, como o

amarelo limão, plataformas,
meia patas e clogs (solado
de madeira, inspiração
holandesa) .

• E na Fecarroz Luan Santana
vai cantar a música do
chocolate e dar um docinho
na boca de alguma felizarda
que estará pertinho do palco.
Tomara que ele não represente
outras letras ... Senão alguém
levará um paralelepípedo na

testa na música do meteoro.

• Letra fofinha da Rita Lee
(Pra você eu digo im):

"

...0
amor só precisa de nós dois
mais ninguém. Se você qui er
er meu namoradinho e me

der o seu carinho sem ter fim,
pra você eu digo sim.

D
• Apresentado à Câmara dos

Deputados um projeto de lei

que prevê que em caso de

separação de um casal por
traição o amante causador
desse fato deve pagar pensão
ao cônjuge com quem se

envolveu. Estranho não?

• Dia de ses conver ei

rapidamente com um amigo
que há muito não conversava

mars. Ele não sabe, ma é
um colaborador oculto de a

coluna. Marcamo uma

conver a mais calma e, tenho
certeza, vêm grandes hi tórias
para contar aqui.

• E e a última palavra em

apato para o inverno 2010

já foi lançada. já podemo
adiantar o que será o verão
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CarlosHenrique
Schroeder, esaitor

LuizCarlosAmorim,
Escritore editor
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

CINEMA

Patricia Moraes,
jornalista

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homem de Ferro 2 (Leg) (14h - sex, sab, dom,
qua, qui) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Chico Xavier (Dub) (16h40 - todos os dias)
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
(19h, 21hl0 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(14h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1

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

• Cine Cidade 2
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14h. 16h30. 19h. 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(14h15. 16h45. 19h15. 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Chico Xavier (Dub)
(17h. 21h45 - todos os dias)

Kelly Erdmann,
jornalista

Perdido na Selva

Angkoré uma

perfeita fusão
de criatividade e

ambição

o meio da selva e de vez em quan
do dando sustos por causa de sua

grandiosidade, em tonalidades
escuras, aparecendo por detrás

das árvores ou em meio a elas, os Templos
de Angkor no Camboja. O Camboja é um

país que passou por uma guerra civil tão
cruel, mais tão cruel que
em apenas quatro anos, na

segunda parte dos anos de
1970,30% da população se

foi. Os Templos de Angkor
são o coração e a alma do

Camboja. Servem de fon
te de inspiração e orgulho
nacional de todos os Kmers (assim que é
chamado o povo cambojano) para recons
truir suas vidas depois dos anos de terror
e trauma. Hoje esses templos são pontos
de peregrinação de todos os cambojanos e

não existe turista na Ásia que não comen

te deles. Esse imponente complexo é com

posto por mais de mil ruínas. Constituído

por pedras, foi construído num período
que levou 600 anos, entre os anos de 800 e

1400 antes de Cristo.

NOVELAS

Recentemente pesquisadores concluí
ram que Angkor nessa época, foi a maior
cidade do mundo com um completo sis
tema de infraestrutura. Angkor tinha um

milhão de habitantes quando Londres
ainda tinha 50 mil.

Angkor é uma perfeita fusão de criati
vaidade e ambição, retra
tando em auto relevo nas

suas paredes guerras e dis

putas da época, e devoção
religiosa, contando com

Angkor Wat, o maior tem

plo religioso já erguido.
Os franceses redesco

briram Angkor em 1860 e de lá para cá
visitantes ilustres da Europa não pararam
de falar desse lugar. Charlie Chaplin foi o

grande impulsionador, e fez várias visitas
ao lugar. Atualmente Angkor recebe dois
milhões de visitantes por ano.

Muitas de nossas conversas são movi
das a lembranças de visões e presenças a

lugares marcantes. Para mim, os Templos
de Angkor no Camboja serão assunto que
levarei para o resto de minha vida!

ESCRITO NAS ESTRELAS
OS repórteres revelam o verdadeiro moti

vo da festa e alguns convidados ficam assus

tados. Viviane reclama com Gilmar, mas ele a

ameaça e a manda levar água para Ricardo.
Beatriz acredita que Mariana, associada a

alguém, armou o escândalo na festa. Ricardo
tem uma visão de sua vida passada ao olhar
para Viviane. Francisca teme por Daniel, que
dorme em seu colo. Mariana chega em casa

e é abordada por Filhinho. Antônia avisa que
uma manifestação está sendo feita na porta
da mansão. Ricardo reage atônito e Vicente
acredita que seja melhor esquecer a ideia de

inseminação.

TEMPOS MODERNOS
Zeca exige que Leal fique ao seu lado no

comando das empresas. Maureen é salva do
atropelamento por Hélia. Ditta conta para o fi
lho que o concurso foi cancelado e o incentiva
a retomar sua vida normal. Led dispensa Ka
trina e depois se arrepende ao saber que ela
foi ao hospital. Nelinha anuncia que Zeca será
o novo administrador das ações da família e

Goretti reprova a escolha. Bicalho encontra
Katrina em uma livraria e decide falar com

ela. Leal e Zeca se unem para lutar contra
Niemann. Ditta é avisada que está sendo pro
cessada por ter desistido do show nos Esta
dos Unidos.

LANÇAMENTOS

Soja - receitas do chef
A soja é uma fonte valiosa de proteí

nas, fibras, vitaminas, e minerais, por isso
é a base essencial para qualquer dieta
saudável. Neste livro você vai aprender a

incluir ou aumentar o consumo da soja e

seus derivados em sua dieta diária. Você
encontrará receitas deliciosas, como a

Sopa de Abóbora, o Tofu Frito com Le

gumes à Julienne, a Torta de Tomate e

Azeite, o Talharim com Salmão ao Molho
Branco; as Batatas Assadas Cremosas e o

Sushi de Tofu Frito.

ClIC DO LEITOR

Sex and the City
Agora, os maiores fãs poderão ter em

casa todos os episódios de uma só vez. Isso
porque a Paramount está relançando todas
as temporadas da premiada série televisiva
Sex and the City, em uma embalagem espe
cial intitulada: Sex and the City: The Essential
Collection. Para reviver a qualquer hora as

esfuziantes e fabulosas aventuras e amores

conturbados das quatro amigas Carrie. Sa
mantha. Miranda e Charlotte pela deslum
brante Nova York.

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h45. 19h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h. 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 2
• Homem de Ferro 2 (l.eg)
(14h20. 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Chico Xavier (Dub)
(13h40, 16hl0. 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Caixa (Leg) (19h30 - todos os dias)
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h50, 16h20, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14hl0. 16h40. 19h10, 21h40 - todos os dias)

VIVER A VIDA
Larissa coloca Luciana de pé com a ajuda de

um aparelho e Marcos vibra com a filha, que fica
emocionada ao olhar-se no espelho. Rafaela pede
para a mãe se casar com Garcia. Leandro tenta
convencer Jorge a desistir da ideia de sair de casa.
Renata e Felipe se despedem de Regina e Raquel
no aeroporto. Isabel e Ricardo terminam. Luciana
e Mia contam para Tereza sobre a reuniao com

Bruno e Helena. Marcos fica incomodado quando
Tereza é carinhosa com Jean. Dora reclama da
presença de sua prima. Ricardo se declara para
Ellen, mas ela o expulsa de sua casa.

BELA A FEIA
Dinho e Ataulfo estão intrigados por não

encontrarem informações sobre Valentina. Mag
dalena revela que Ignácio, na verdade, é Jacinto.
Verônica é muito solícita com Valentina e todos
estranham. Ataulfo fica surpreso ao perceber o
telefone grampeado e diz que Valentina além
esperta, desconfia de Verônica. Guto convida
Samantha para almoçar, mas ela recusa. Daniel
conhece a produtora de Rodrigo e acaba se en

contrando com Vera. Olga conta que teve uma

outra paixão, Túlio, mas que morreu de desgos
to já que Ricardo pagou para que ele não falasse
nada sobre um crime cometido por Adriano.

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

Esse é o ilustre visitante que todos os dias come bananas
atrás da casa da leitora Keyla Mykaela Matzanke.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4) .

O céu favorece viagens e conta-

tos. A paixão pode dar um novo tem

pero à relação a dois. Aproveite a vibração

agitada da Lua em Sagitário e faça algo
novo e diferente do que está acostumado,

curta sua vida!

TOURO
(21/4 a 20/5)
É tempo de se lib�rtar de tudo o

que não serve mais. A noite, prevale
cerá um clima de forte erotismo, favorecendo

a vida sentimental. Uma das suas qualidades
é saber dar o valor correto a cada coisa.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

.

Você será desafiado a pensar
mais no bem-estar dos outros.

Não deixe o egoísmo afastar pessoas que

estima. Poderá descobrir o amor. Quando
a gente sabe o que deseja, fica mais fácil

conquistar, trace metas.

@CÃNCER(21/6 a 21/7)
O dia pode ser muito produtivo.

Agir em sigilo será melhor. A dois, terá
muito apoio e lealdade. Abra seus caminhos

e aceite o que parece ser inédito e surpreen

dente em sua vida. Não deixe nada parado!

LEÃO
(22/7 a 22/8)

��'iJj Que tal fazer algo que lhe dê ale

gria e prazer? Esta é uma boa fase

para iniciar um novo romance. Aceite

a ternura que uma amizade pode lhe dar e

avalie o que é mais importante no momento

para você.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Esta é uma boa fase para conquis
tar maior autonomia e indepen

dência. Tenha cuidado com as tentações
de um romance. Com tudo que tem feito, é
importante você pensar mais em sua saúde.
Cuide-se melhor!

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Bom dia para estreitar os vínculos
com quem possui ideais iguais aos

seus. O clima de cumplicidade predominará.
Com leveza e prazer, você terá um dia muito

gostoso, mesmo com algumas obrigações
em sua mente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Terá segurança e saberá reco-

nhecer seu próprio valor. Uma con

quista amorosa promete: invista! Aproveite
para arrumar os armários da casa. O toque
de mudança no ambiente doméstico se faz
necessário.

� SAGITÁRIO
.

� (22/11 a 21/12)
Relacionamento exige equilfbrio,

por isso saiba ceder. No amor, seu en

tusiasmo será visível e contagiará o par. Man
ter-se bem-informado não é apenas positivo
para o seu crescimento, também abre portas.

� CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
Sua energia vital pode estar em

baixa hoje. Levante seu astral. Um
pouco de privacidade fará bem à paixão. A
Lua sugere que você reveja alguns conceitos
e mude o que não tem lhe levado ao sucesso.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Tudo que possa interessar ao públi-

co feminino vai surtir resultados. Na
paixão, a noite promete ser excitante! Cami
nhar, fazer exercícios, será bom, não somente
ao corpo, mas ao equilíbrio com a mente.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
�vite perder o foco de suas neces

sidades emocionais. Romance com
quem faz parte da sua rotina terá in

centivo especial. Controle suas emoções e
tente passá-Ias pelo critério da razão sempre
que for POSSível.
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Zeca Pagodinho
será indenizado

Zeca Pagodinho vai ganhar uma indenização de R$
30 mil reais da Aerolíneas Argentinas e da operadora
de turismo "10 Nível" por causa de problemas que ele
teve em 2008, nas férias que passou com a farnflia
em Bariloche. Segundo o sambista, no periodo de sete
dias ele e seus seis acompanhantes não tiveram auxí
lio dos agentes da agência de turismo e enfrentaram
quatro horas de atraso no voo de volta ao Brasil. As
empresas ainda podem entrar com recurso.

Adnet e Calabresa
marcam casamento

Depois de muita especulação, o casal 20
da MTV finalmente marcou a data do casa

mento. Marcelo Adnet e Dani Calabresa so

bem ao altar no dia .15 de maio, na capela
da PUC, em São Paulo. Segundo fontes da
revista "O Fuxico", já tem até uma outra pu
blicação oferecendo a lua de mel para o ca

sai, em troca da exclusividade da cobertura
da cerimônia de casamento.

Maradona assume
o filho da amada

Um gesto de amor definitivo levará Maradona

a conquistar de vez o coração de Dora, em "Viver

a Vida". Ele deve assumir o filho recém-nascido de

Dora - mas não sem antes passar um tempo longe
da amada, por causa da mágoa que sente ao des
cobrir que a criança é fruto do caso da morena com

o milionário Marcos. Um exame de DNA deve confir

mar a paternidade nos próximos capítulos. O que vai

trazer Maradona de volta é Rafaela, que finalmente

terá a tarnflia que deseja.

Hebe
Camargo
livre do
câncer

Depois de alguns meses de
tensão e preocupação, a apre
sentadora Hebe Camargo final
mente vai poder voltar à vida
normal. Na quarta-feira, ela se

submeteu a um exame clínico
para descobrir se o tratamento
contra o câncer havia dado cer

to - e confirmou que a doença
não existe mais. "Deus nunca

me abandonou, nunca vi a vida
com tanta alegria", comemorou
a apresentadora.

MTV acusa Record
de copiar quadros

Esta semana, o departamento jurídico da MTV notificou a emissora Re
coro para que ela não veicule mais o conteúdo de quadros que originalmente
foram chamados de "Descarga Boys" e "Micover". O canal de música alega
que tais conteúdos teriam sido copiados pelos programas "Legendários" e

"Micón". A notificação foi encaminhada por e-mail, contendo os programas
originais e as cópias.

AN IVERSARIANTES
30/4
Annegrete Richter
Camargo Ronchi

Celia V. de S. Cordeiro

Cleverson C. Machado

Diogo Lombardi
EdineiWackirhage
Eliane Essser

Eloisa Ribeiro

Florentina Bryçh
Francisco A. Alves

Gilson J. Maestri

Glaucia A. de O. Meurer

Ideleusa A Nasato

llka P.R. Hauck

Ingelore H. Baratto

lvanilde Porath

Jean C. Noemberg
José Dalsóquio
Jurassi V.Vicenzi

Lisander E. P de Miranda

Maiara Kreknicki

Marilva M. Albuquerque
Nilson M. do Nascimento
OsmarGerent

Pamela A Meyer
Reinaldo Richter

Robson C. Cerpa
Rosangela T. da Silva

Senilda M. Arenhart

Sérgio Georg
Terezinha deAssunção
ValdirMeier

DIVIRTA-SE

Os parasitas
No Tribunal, o juiz entrevista o casal que quer se

divorciar.
- Por que é que o senhor quer o divórcio?
- Sua Excelência, a minha mulher é preguiçosa e

péssima dona de casa! Estou farto de chegar em
casa e ver a nossa cama cheia de parasitas.
- Isso não me parece ser motivo suficiente para o

divórcio! - exclam_a o juiz - e a senhora, o que tem

a dizer?
_ Senhor juiz, o meu marido não passa de um ordi-

nário! Ouviu como ele chamou os meus amigos?

Piovani: ser
sexy é cafona!

Durante um ensaio para o fotógrafo Christian

Gaul, da "Contigo!", a atriz Luana Piovani declarou

que "ser sexy é cafona". A loira afirma que se acha

apenas "sensual". "Sexy é uma coisa que, quando
a gente quer, brinca de ser", explica, e dispara que
"uma mulher de fio-dental não vai ser sensual nun
ca". Para Luana, sensual é Luiza Brunet, uma mu

lher de atitude e bem resolvida.

SUDOKU

3 7 86

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com número de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Gadauma

C
orno não se fala em outra coisa vamos combinar depois que
José Gomes Temporão lembrou que o sexo é um santo remédio
contra a hipertensão dá até para acreditar que ele já deva estar

pensando em quem não tem acesso ao tratamento. Será? Pois o
Bolsa Família paga até o jantar, mas sexo não é como sobremesa, que
o povo compra na padaria, e nem todo mundo tem em casa para con
sumo doméstico. Outra coisa não será novidade se o governo lançar
uma espécie de Bolsa Pouco Família de inclusão sexual, né mesmo?

Douglas & Juliano
Quem quiser curtir o melhor

da música sertaneja, amanhã
tem nada menos que os feras
Douglas & Juliano, dupla de su

cesso, em mais uma grande noite
no London Pub. Presença tam

bém dos DJs Edy Amaranto e

Bibe Andreata.

Onde
comer bem
em Jaraguá
No X UM. Além do famo

so X salada, Camacho, dono
pedaço, faz a batata recheada
mais solicitada da urbe.

NAS RODAS
• Quem disse que o ex

prefeito Moacir Bertoldi
anda sumido? Querem
cumprimentá-lo?Aqui
vai a dica: Ele é um dos
frequentadores assíduos do
restaurante Tio Patinhas.

• Por falar em Moacir
Bertoldi, corre a boca

pequena que ele e o ex

prefeito lrineu Pasold estão
trocando figurinhas. Vem
novidades por aí.

• A renomada DJ Paola Petit, de
Curitiba, é quem vai embalar
a Festa do Champanhe, só
para elas, dia 25 de maio, no
Estação Armazém.
• A galera língua de veludo
que espalhou que, o Almir
Mendoça Menegotti Rocha
estava solteirinho da silva,
viajou na maionese. O namoro

dele com a bonita Bianca

Petry,vai bem obrigado.

Dica de hoje
Saborear o delicioso cho

pp Kõnígs Bier, no Donna
Geno Café e Fresh Chicken no

Shopping Breithaupt.

Coincidência
A famosa contusão no olho

de Neymar está fazendo au

mentar apressão sobreDunga
pela convocação do jogador.
Lembra que, às vésperas da
Copa de 1970, tambémdiziam
que o Pelé estava com proble
mas na vista? Também poder
ser uma cruel coincidência.

Fabíola Deretti, na lente
do fotógrafo Hermann,
do site Moa Gonçalves,
nos corredores do
Estação Armazém

Níver
Não ousem esquecê-la! A esti

lista Ângela Valiera, certamente, é.
a aniversariante mais festejada de

hoje. Mil vivas!

dega
Hoje naAdegaAiroso Meneses tem

happy hour e degustação com oito ró
tulos diferentes.Vale a pena conferir.

• Não consigo entender! Se
sexo faz bem até pros nervos,
por que diabos um político
jaraguaense anda cuspindo
fogo por aí?

• Quem apaga velinhas e corta
o bolo bem nesta sexta-feira é
Suzana Lima, esposa do amigo
Roberto Lima, popular CD.

• Aminha querida amiga
Dani Didzian, uma das
sócias da Biadora, também
será madrinha da Festa do
Champanhe.

• Amanhã, mais conhecido
como sexta-feira, tem happy

Daniel Vassalai além de
comemorar hoje mais um
ano de vida, festeja também
um ano de muito love com a

bonita Jayne Moser.

"
Somos escravos

no mundo
externo, todos
nós, homens
e mulheres,
mas nas

profundezas
do nosso

coração, em
alma e espírito,
somos livres,
totalmente

livres.
MHAR.... GA

"

leitor fiel,
o leitor fiel de hoje é o arquiteto
Jorge Augusto da Espaço Maior
Arquitetura. Ele é outro amigo
que lê a coluna todos os dias.

Valei mesmo!

hour no restaurante típico da
Malwee.

• A diretoria social daAABB já
está ultimando detalhes para
o tradicional almoço do Dia
das Mães, que acontecerá no
dia nove de maio.

• No sábado, o popular
"Camarão" será o grande hostes
do bar do Sérgio.Vai rolarmuito
churrasco de Igreja.

• Idileuza Nazzato, daRequinte
Modas, é grande aniversariante
de hoje. Mil vivas!

• Com essa, fui!

Em recente pescaria em
Cachoeira do Manteiga,
norte de Minas Gerais,

estiveram pescando nos rios
Paracatu e São Francisco

os amigos: Valmir, Marcio,
Henrique, Manfredo, Marcelo,

Edgar e Reinaldo Sentados,
Fernando(dono da fazenda),

Marcos, Testoni, Fredi,
Douglas,Wilfried e Nicacio.
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Llnha de Fundo

Julimar Pivatto
CÉSAR JUNKES

Tá·feia a coisa

Dia
2 de maio começa a Copa Santa Catarina e não é só o Ju

ventus que anda às moscas. O Atlético de Ibirama deve pro
tocolar hoje um pedido de licenciamento de dois anos das

competições profissionais. O motivo, além de financeiro, é o

descontentamento de Ayres Marchetti com o futebol. O que é uma

pena, diga-se de passagem. Mesmo em uma cidade pequena, o time

sempre fez boas campanhas. Se isso acontecer, teremos um time a

menos na Primeira Divisão de 2011. Será que a Chapecoense volta
sem passar pela Divisão Especial? Só esperando para ver.

GURIOSI ADES DA GOP
o Bahrein foi um dos nove países que

subiram no pódio olímpico pela primeira vez em

2008, em Pequim. Só que, um ano e meio depois,
o atleta Rashid Ramzi perdeu a medalha de ouro

nos 1.500 metros rasos por uso de doping.

Estadual de Futsal

Esporte

DOIS TOQUES
Os times de

handebol masculino daADHJI
F 1E fizeram doi amistoso
contra a forte equipe da
Univali/ Itajaí.

....... ,.....,.., Na categoria
juvenil, que se prepara para a

fase zonal do Brasileiro, derrota
por 40x30 e na cadete. vitória
por 24x23.

De hoje até domingo
a equipe Urbano/FME estará
em Blumenau, disputando o

Festival Sul-Brasileiro Mirim e

Petiz de natação.

O Olympya inicia
neste domingo à tarde os

treinos para o Campeonato
Catarinense Feminino. O

primeiro trabalho será no

campo daVila Lalau.

O goleiro Rogério,
ex-Krona, deixou oMoita Bonita
do Sergipe e deve retomar à liga
Futsal em um time paranaense.

n..rvn'�v� O Iec apresentou
os zagueiros Paulo Paraíba e

Fernando. Já a Chapecoense
trouxe o também zagueiro
Pereira, ex-Internacional.

17

Foi definida a tabela do Campeonato Catarinense da Di
visão Especial. A competição começa no dia lO de maio, mas
a Malwee/Cimed estreia apenas no dia 27, contra o Capivari,
em Brusque. Serão dez equipes na disputa e não haverá re

baixamento. No turno, todos se enfrentam e os oito primeiros
passam as quartas-de-final que definirá o campeão. No retur
no, o regulamento é o mesmo e os vencedores de cada uma

das etapas, junto com os dois melhores índices técnicos, fa
zem o quadrangular final.

Promoção
Primeiro dia de promo

ção da camisa da Seleção
Brasileira e já choveram
e-mails. Algumas pessoas
com sugestões um tanto di

ferentes, como o zagueiro
Álvaro, do Flamengo, e o vo

lante Elias, do Coi inthians.

Faça você também a sua

lista e envie para julimar@

ocorreiodopovo.com.br ou

entregue na sede do jornal
(Avenida Waldemar Grub

ba, 1400). Lembrando que
a promoção vai até o meio
dia de 10 de maio de 2010 e

funcionários e parentes do
.0 Correio do Povo e da Ma
luta Calçados e Esportes não

podem participar.

CLUBE DE ATIRADORES/FME VIAJA COM QUATRO INTEGRANTES

Tiro participa de evento nacional
JARAGUÁ DO SUL

o evento mais tradicional do
tiro esportivo do Brasil, T�meio
Guilherme Paraense, acontece a

partir de amanhã na Aman (Aca
demia Militar das Agulhas Ne

gras), emResende (Rll.Acompeti
çao conta com os melhores atletas
do país e Jaraguá do Sul estará
representado pelo Clube de Atira

do�es/FME, formado por Cláudio
Thiesen, Clésio Cunha, Samuel
Lopes e Thiago Nicolodelli, que
CO�petem nas provas de carabina
deItado e carabina ar comprimido.

Este é a 22a edição do even

to que leva o nome do primeiro
medalhista olímpico do Brasil.

Guilherme Paraense era militar

e entrou para a história ao rea

lizar tal conquista em 1920 nos

Jogos Olímpicos de Antuérpia
na Bélgica.

Além de medalhas, os jara
guaenses lutam para conquistar
posições no ranking nacional e

também para as seletivas do Cam

peonato Mundial da Alemanha,

que acontece em julho.
O coordenador da equipe, Sa-

muel Lopes, disse que os jaragua
enses chegam na competição para
ganhar experiência, uma vez que
o nível técnico é muito alto. 'Vão
estar todos os atletas do Brasil, a

organização recebeu mais de 300

inscrições. É muito disputada e

por isso a nossa chance de meda

lha é remota. Mas, apesar disso,
estamos fortes, com o time com

pleto e bu caremos a classificação
para as finais", dis e. Segundo Lo

pes, a competição trará bastante

experiência para os Iasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina). Equipe jaraguaense usa o evento como preparação para os Jogos Abertos
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Na área

Henrique
Porto

Cacique ou índio
ue a situação no João Marcatto é confusa, todo mundo
sabe. Mas seria interessante adotar um discurso único, es
colhendo uma única pessoa para falar sobre o futuro do

........,clube. Senão acontecem fatos como ontem, quando o pre-
sidente do clube e o presidente do conselho deram uma entrevis
ta a um jornal da região - bastante pessimista (e realista) por sinal
- enquanto o gerente de futebol discursava a uma rádio em outro

tom - falando sobre possibilidades de patrocínio e atletas "meio
acertados". Em quem acreditar afinal? Nos caciques ou no índio?

Desinformação é o que a torcida menos precisa nesta hora. Por
falar em Juventus, tinha me comprometido em divulgar a ação da
torcida para comemorar o aniversário do time. Muito se discutiu
na comunidade do orkut, mas até o fechamento da coluna nada
havia sido oficializado. Fico devendo essa informação.

Go 8reakers
Admito que gosto bastante de futebol americano. Por isso

sempre dou uma forcinha na divulgação da modalidade. Consi
dero o esporte muito inteligente (um jogo de xadrez humano),
onde o objetivo é conquistar o território adversário até dominá
lo totalmente. Sei que tem muita gente que só enxerga um bando
de brutamontes se agarrando em campo e a estes convido para

.

prestigiar a partida entre Breakers e Rhinos neste sábado (1°), às
14h, no Acaraí. É a estréia dos jaraguaenses no SC Bowl, que neste
ano conta com jogadores completamente equipados.

PIERO RAGAZZI

Jogos do Sesi
Palmas para a mesatenista

Alessandra Dias, da Weg, que
conquistou o honroso terceiro

lugar nos Jogos Nacionais do
Sesi. Por muito pouco deixou

escapar uma vaga nos Jogos
Mundiais do Trabalhador, que
acontecerão em Tallin, na Estô
nia. Apenas o campeão e o vice
de cada modalidade garantiram
passagem para o leste europeu.
Mesmo assim, valeu todo o es

forço/ o empenho e a dedicação
desta atleta/trabalhadora.

Corupá
Na semana passada havia

informado sobre o Aberto de
Futsal de Corupá, competição
prevista para iniciar em 9 de ju
lho. Faltou dizer que aAmizade
FM é a emissora que vai cobrir
a competição a partir da se

gunda fase, com transmissões
ao vivo dos jogos. Na primeira
fase a rádio fará a cobertura
via flashes. O esporte amador

agradece mais esta iniciativa.

J
" .

""'--_... I

Boa parte do elenco da Malwee, inclusive Leco, embarcou ontem para Orlândia

LIGA FU A

Malwee divide
plantel para
evitar desgaste
Falcão, Lenísio, Tiago e Chico
não viajaram para Orlândia (SP)
JARAGUÁ DO SUL

Com um calendário
que não favorece, uma
competição de alto nível
e a meta de ter o time
inteiro até o final, a
Malwee/Gimed, coloca
em prática uma nova

estratégia.

vam muito desgastados", relatou,
emendando queValdin viajou por
ter ficado de fora no último jogo.

De acordo com Marcão, na

Liga quem estiver melhor fisica
mente vai sobressair. "Iogando e

viajando, jogando e viajando não
tem ganho físico nunca, pelo con
trário, sem treinar, a parte física
fica prejudicada".

IIEles (que viajaram) vão
adquirir confiança, isso vai
tornar o elenco mais forte".

MARCÃO, AUXILIAR TÉCNICO

FOTOS CÉSAR JUNKES

Ao
invés de viajar com

todo o plantel, a comis
são técnica vai revezar

seus jogadores. Um time
com grandes estrelas como Falcão,
Lenísio, Tiago e Chico pode se dar
ao luxo de não tê-las em jogos es

tratégicos. E são esses jogadores
que receberam uma "folguinha"
nesse fim de semana.

Quem explica os motivos é o

auxiliar técnico Marcos Moraes, o
Marcão. "Em uma tabela suicida,
onde se faz quatro mil quilôme
tros em quatro dias, a gente resol
veu deixar alguns atletas aqui para
utilizar na próxima viagem. Eles
são jogadores da Seleção e esta-

Com a estratégia, jogadores
com menos espaço podem ganhar
visibilidade, mas Marcão aponta
outras vantagens de se dividir o

plantel: lia gente sé vai conseguir
confiança dando oportunidade
Rara todos. Isso vai tomar o elen
co da Malwee mais forte ainda".
O auxiliar disse que na próxima
viagem outros atletas vão ficar em

Jaraguá do Sul treinando com o

preparador físico João Romano.

• Genielli Rodrigues
genie i@OCO vO.com.br

o clima é de
otimismo, mas a

gente sabe que não
é todo o dia que
isso acontece.
LECO. JOGADOR

"

Fixo exalta o

bom momento
Antes de embarcar com os

companheiros para uma via

gem de aproximadamente 15
horas até Orlândia (SP) / o fixo
Leco comentou sobre o atu

al momento da Malwee. Para

ele, a vitória elástica por llx2
sobre o forte time da Cortiana
deu um novo gás ao elenco

jaraguaense. "0 clima é de oti

mismo, mas a gente sabe que
não é todo o dia que isso acon
tece. Cada jogo é umahistória",
lembrou. Para o jogo contra a

Intelli, Leco acredita que se a

equipe continuar defendendo
bem e contra-atacando com

eficiência, mesmo com os

poupados, tem totais condi

ções de ganhar os três pontos.

l
Marcão dá confiança ao plantel
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Cruzeiro larga
na frente com

vitória por 3xl
Com três gols de Thiago Ri

beiro, o Cruzeiro venceu o Na

cionaI por 3xl, nesta quinta
feira, no Mineirão, e abriu boa

vantagem no confronto válido

pelas oitavas-de-final. da L�
bertadores. Agora, o time mi

neiro assegura vaga nas quar
tas com um empate ou mesmo

derrota por um gol de diferen
ça na partida da volta, na pró
xima quarta-feira, em Monte

vidéu, no Uruguai. O Nacional

tem de vencer por 2xO ou por

placar acima de dois gols de

vantagem.
O vencedor desse confron

to enfrentará ou São Paulo ou

Universitário do Peru.

JOGOS PELO BRASIL
I

• COPA DO BRASIL

.QUARTAS-DE-FINAL-JOGOS DE IDA

ONTEM
Palmeiras 1x0 Atlético-GO
Ruminense 2x3 Grêmio

• UBERTADORES
• OITAVAS-DE-FINAL - JOGOS DE IDA
ONTEM
Cruzeiro 3x1 Nacional-URU
Alianza Uma Ox1 Univ. do Chile
Once caldas x Libertad*
* Não encerrado até o fechamento
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EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVADO BRASll.

- FSrADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589

Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
�otas e Protesto

Protocolo: 144090 Sacado: ACIELDAMARIANAIZER CPF: 895.984.409-82 Cedente: AGENCIA COSMOS DEVIAGENSlJDA CNPJ: 76.366.67�/OOO Número do Título: ACIEillA-01 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:B�ES.CO Data Vencunento: 10/04/2010 Valor: 395,97 liquidação após a intimação: R$ 10 40 Condução: R$ 20,23Diligência: R$ 20,80, Edital: R$-1O,4O
' , ,

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

Protocolo: 143497 Sacado: ANA PAUlA DA ROSA SANTOsiiMÃ------------CPF:-825:67õ�no�.i9--���;�-PELEGRiNi-E
TO�pDAME CNPJ: 02.109.085/000 Número do Título: 12438 Espécie: Duplicata deVendaMercantil porIndi�ça� Apresentante; H§BC BANK BRASILSA BANCO MUlJ1PW DataVencimento: 10/03/2010 Valor: lOS,OOLiquidação apos amtunaçao: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital; R$ 10,40

P;?;���i��-i�57--��d�:cjit\TISTÃcoME-cNPi-õ3�395�739iOOÕ-���t�:-sANco-FiBilA-siA--Q.jpi5ã6i-6:.iiiiiOOJ
N�ero do Título: 10802/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data

����n�g}g/04/2010 Valor: 2.677,SO liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,80,

P;�;���i��-i44404---��d��-cj-BÃTISTÃ-cõMRciõiREPRFSENTÃcoES-CNPj;-õ3�395:739iOOõ-�����:FENIX-iND-E
COM DE PVC lJDA EPP CNPJ: 08.984.523/000 Número doTítulo: 10948/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BANRlSUL-BANCO DO FSTADO DO RIO GRANDE DO SULDataVencimento: 16/04/2010 Valor: 3.64140
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

'

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

Protocolo: 144013 Sacado: COMERCIAL llZ lJDAME CNPJ: 09.566.905/000 Cedente: NlITRICOLAUMENTOS ITDA
CNPJ: 97.331.250/000 Número do Título: 061431/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencunento: 14/04/2010 Valor: 198,12 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O
--------------------------------------------

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

Protocolo: 144333 Sacado: CS COMERCIO DE ARTIGOS DO VFSIUARlO L CNPJ: 11.184.366/000 Cedente: ROVITEX
I1\TDUSTRlAECO�CIO.oE� lJDA CNPJ: 79.233.672/000 Número doTítulo: A103305303 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicaçao Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 16/04/2010 Valor:
355,01 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital R$10,4O
---------------------._ __ ._ _--------------------------------------------------_._--------------------- .. --------------------------

Protocolo: 1439SO Sacado: GENECI OLNElRA SILVA CPF: 721.329.579-91 Cedente: DJD IMOVEIS ITDA CNPJ:
83.540.187/000Número doTítulo:WTE89MS/28Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAI
XA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 419,05 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Co�dução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital R$10,4O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. _----------_ .. _-----

Protocolo: 144029 Sacado: GUAPOSCHllll BUFFET ITDA CNPJ: 07.215.044/000 Cedente: O ITAUA GRANITO ITDA
CNPJ: 02.997.899/000 Número do Título: 1744001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO_DO BRASIL SA Data Vencimento: 16/04/2010 Valor: 253,83 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143939 Sacado: IRlNEU BARBOZADESOUZA CPF: 028.443.859-66 Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORESLESSMANN lJD CNPJ: 85.315.042/000Número doTítulo: 11920 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASlLElROS SA DataVencimento: 10/04/2010 Valor:
144,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital; R$ 10,40

Protocolo:143949 Sacado:JAYMEBACHEGA CPF: 310.017.779-72 Cedente:DJDIMOVEISlJDA CNPJ:83.540.187/000
Número doTítulo: 344/AN00901 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO OMl
CA FEDERAL DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 418,75 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: RS
13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 143964 Sacado: JOAO RONALDO BANDEIRA CPF: 048.356.809-01 Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES LESSMANN lJD CNPJ: 85.315.042/000Número doTftulo: 24786 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante:UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASlLElROSSA DataVencimento: 10/04/2010 Valor:
173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ .. _-----_ .. _--------------------

Protocolo: 143408 Sacado: JONAS KONlG CPF: 026.056.529-63 Cedente: BRUBEL AlITO PECAS lJDA CNPJ:
80.747.447/000 Número doTítulo: Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO
Data Vencimento: 21/03/2010 Valor: 239,34 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: RS

.
.

. EDITALDEINITMAÇÃOSaibam todos. q�e VIrem o presente edital. que foram apresentados nesta se" entía os títulos abaixo relacionados. ficando
os devedores momad� a.l"'fIlr da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no oiduo iegal r3 dias úteis). alertando-se.desde Já. quanro à possibilidade de oferecunento de resposta escrita no mesmo prazo. sob pena de. em não o fazendo. ser
la�do e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ats) JX"'.!>OO(s) indicadats) para
aceltar(��). ou pagar(em) serrem) d�nheadas. sua localização incerta ignorada ou inac ",oJ\-cl. ou foliem) resídentets)
ou donuciliada(s) f�ra daOrcunscnçao Geográfica da Serventia ou. ainda. porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fomeado pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts, 995. 997 ele i023. todos do C.· GI.

20,80, Edital; RS 10,40
------------------------------------------------------------_ .. _--------------------------------------------------------------------_ .. _------

Protocolo: 144115 Sacado: JO ECARlD TORES DASIL\í\ CPF: 202240.958-20 Cedente:H BC BAnJo.: BR-\SIL
SA BANCO MUlTIPLD CNPJ: 01.701.201/000 'úmero do Título: CXXXJ91-1 Espécie: Duplicata deVenda lercantil
por Indicação Apresentante: H BC BANK BRASIL A. BANCO :-'lUlJ1PW Data Vencimento: 15/().l/2010 Valor: 217,60
Liquidação após a intimação: RS 10.40, Condução: RS 17,41, Diligência: RS 20.80, Edital RS 10.40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143855 Sacado: JO E DO PASSOS CPF: 298.872.089-49 Cedente: TE O IUIT DO BRASIL ITDA rI'J:
O3.4�1.884/000 úmero doTítulo: 6673/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAl 'CO
ITAUSADataVencimento:08/04/2010 Valor: 300,00Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 16,71. Diligên
cia: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo:144015 Sacado:JO EOWRIODEAVlL\ tE CNPJ: 00.789.330/000Cedente: 1EOBRASDlSTRIBUlDORADE
MEDlCAMEN1D ITDA CNPJ:05.851.580/000 úmerodoTítulo:036191-1/l Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 11/04/2010 Valor: 329,87 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: RS 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital; RS 10,40

Protocolo: 144OSO Sacado: JOSNEl FERREIRA CPF: 007.189.029-71 Cedente: DIAUPE DISTRIBUIDORA DE PECAS
ITDA CNPJ: 07.922.449/000 Número doTítulo: PVl5233 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 270;27 liquidação após a intimação: RS
10,40, Condução: R$18,82, Diligência: RS 20,80, Edital RS 10,40

Protocolo: 144075 Sacado: nnio CESAR MA1H1AS CPF: 048.271279-13 Cedente:WHITE MARTIN GASES INDUS
TRIAIS ITDA CNPJ: 35.820.448/000 Número do Título: 779328-001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BRADESCO DataVencimento: 14/04/2010 Valor: SO,OO Liquidação após a intimação: RSI0,40, Condução: RS 18,82,
Diligência: RS 20,80, Edital; RS 10,40

Protocolo: 143913 Sacado: I.AERCIO DE OUVElRAATIl CPF: 260.216.238-86 Cedente: CONDOMlNIO RESIDENCIAL
PI.ATANUS CNPJ: 09.425.247/000 úmero doTítulo: 9200005413 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/04/2010 Valor: 161,25 liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-------�---------------------_ .. _-------_ ..

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

Protocolo: 144382 Sacado: LUClMARA E CIA ITDA - ME CNPJ: 10.237.177/000 Cedente: BIGUAAllMENlDS IND E
COMERCIO ITDA CNPJ: 10.395.462/000 úmero doTítulo: 10176-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresen
tante: CAIXA ECO OMlCA FEDERAL DataVencimento: 14/04/2010 Valor: 322,93 Liquidação após a intimação:
RS 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: RS 20,80, Edital: R$10,40
----------------_ ..

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

Protocolo: 144371 Sacado: MARCIA REGINA ALVES ME CNPJ: 02.858.202/000 Cedente: CREDIVELEIRO FOMENTO
MERCANTILLTDA CNPJ: 07.818.807/000 Número doTítulo: 001116 Espécie: DuplicatadevendaMercantilApresen
tante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 15/04/2010 Valor: 518,70 liquidação após a intimação:
RS 10,40, Condução: RS 13,89, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40
---------------------------------------------------------------------------------_ .. _---------------_ ...._-----------------------------_._------

Protocolo: 144084 Sacado: MARW ANDERSON BATISTA CPF: 008.585.919-28 Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES LESSMAN lJD CNPJ: 85.315.042/000Número doTítulo: 24658 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 15/04/2010 Valor:
133,30 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: R$13,l9, Diligência: RS 20,80, Edital: R$1O,40
---------------------------_ ..

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

Protocolo: 143899 Sacado: RO AN LEANDRO DEMARCHI CPF: 079.720.989-13 Cedente: VALDOClR HAAS ME
CNPJ: 03.986.145/000 úmero do Título: 23446-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECO OMlCA FEDERAL DataVencimento: 1lI04/201O Valor: 272,00 Liquidação após a intimação: RS
10,40, Condução: R$ 25,16, Diligência: RS 20,80, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------.----------------------------------.---_.----------------------------------------

Protocolo: 144434 Sacado:1RANSACAOTRANSPORTES CNPJ: 11.152.338/000Cedente: POSTO PEROI.A DOVALE []DA
CNPJ: 79.004.933/000 úmero do Título: 5814 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVencimento: 12/04/2010 Valor: 4.484,69 líquidaçâo após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 13,89,
Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

TEMPERATURA
EM ELEVAÇÃO
Mais nuvens com chance
de chuva fraca e isolada
na madrugada. Durante
o dia, predomínio de
sol e temperatura em

elevação.

\
I

JOACABA
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100240

•

JARAGUÁ DO S
T •
160 240

vnOR
Céu nublado durant��
madrugada e a man a,

com mais sol durante
a

tarde- I\S temperaturas
devem ficar entre

13"Ce 24°C.

Hoje, os ventos devem ficar

mais fortes no Estado princi
palmente a partir do começo da

noite. Instáveis, correntes vin

das do Sul e do oceano devem se

encontrar no Oeste do Estado. A

velocidade dos ventos deve ficar

entre 10 km/h e 20 km/h, mais

fracos na região central.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 160C
MÁX: 24°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 27°C

DOMINGO
MiN: 160C
MÁX: 270C

SEGUNDA
MíN: 170C
MÁX: 260C

Ml bI Ij I S ve

-

TEMPO

Ventos
instáveis

POUCA CHUVA

Tempo será
firme e seco

A segunda semana de maio erá mar

cada por tempo firme e seco, com tempe
raturas mais baixas no período noturno

e elevadas durante o dia. Entre o dias 8

e 14/5, as chuvas voltam a ocorrer com

mais frequencia no E tado devido ao

deslocamento de uma nova frente fria.

l

••
80 190
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