
mês das Exposição Sul-Brasileira de Orquídeas, Bromélias e

Plantas Ornamentais deve reunir cerca de oito mil
visitantes entre os dias 14 e 16 deste mês.das

L'TIG
Câmara debate
abastecimento
em audiência

Winterfest anima os pavilhões da
Sociedade Alvorada. Abertura acontece
amanhã, com encerramento no domingo.

Página 11Página

Fila de q a oras

noCartório Elel o
Movimentação foi intensa durante todo o dia de ontem. Além disso, queda no sistema nacional
atrasou o atendimento em 45 minutos. Quem perdeu o prazo para deixar o título em dia fica
impedido de votar nas eleições deste ano e, dependendo do caso, terá que pagar multa.

EVENTO DA ACIJS DEBATE OS RUMOS DA POL(TICA
Página 7

PIERO RAGAZZI

Pensando em agradar as mães, filhos movimentam o comércio atrás do presente ideal. Programação variada lembra a data.

Encontro reuniu

lideranças para debater as
falhas no abastecimento
de água e cobrar
melhorias no serviço do
Samae. Página 4

Iniciam os

reparativos para
Stammtisch.

1
Atendimento
unificado volta
a ser discutido
Projeto para agilizar o
atendimento a população
é estudado pela Defesa
Civil e os Bombeiros
Voluntários. Página 23

fAMEG

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

TI
T

OS GÊMEOS
Mário, Lino e Francisco Voigt, unidos entre

si desde a concepção e diferenciados pela rota
enigmática da vida. O nascimento dos filhos
de Francisco Alberto Voigt e Edwig Linzmayer
Voigt em 2 de fevereiro de 1939 foi motivo de

alegria e preocupação não apenas para os fa
miliares, mas de toda a comunidade. Lino foi
o primeiro a nascer, depoi o Mário e por últi
mo o Franci co (Chico). Lino e Mário, gêmeos
idênticos, na ceram forte e audáveis. Chico
veio ao mundo debilitado e magrinho, era mo
tivo de preocupação. Foi batizado a pres as.

Tempo depois, Chico tornou- e o mais alto e

o mai forte entre o três irmãos.

Infância e adolescência
Mário, Lino e Chico frequentaram

o jardim de infância no Colégio Divina
Providência. O primário e o ginásio, no
Colégio Marista São Luís. Uno e Mário
cur aram neste colégio também o curso

de Técnico em Contabilidade. Simulta
neamente os trê pa aram a trabalhar:
Chico, apaixonado pelos automóveis,
iniciou o aprendizado de mecânico, na
oficina de seu irmãoWigand. Uno eMá
rio foram integrado ao quadro de fun
cionários do Banco Inco.

No mundo dos esportes
o pai dos meninos, apaixonado por fu

tebol, construiu um campinho no quintal
de ca a, cujas medidas eram 30x20. O local
tornou-se ponto de encontro de toda a garo
tada da vizinhança. Ali, os meninos tiveram
os primeiros contatos com a bola, sob o olhar
orgulhoso do pai. Depois quando foram para o

colégio integraram o time de futebol daquele
estabelecimento de ensino. Chico canhoto e

marcador implacável jogava na defesa; Mário,
de estilo clássico e com grande visão de jogo,
atuava no meio campo; Lino, veloz e matreiro,
era atacante e artilheiro. Aos doze anos, pas
saram a integrar as divisões de base do Acarai.
Ao dezesseis foram alçados ao time principal.
Fizeram história defendendo o time rubro.

LINO - Atacante rápido e perspicaz, irrompia escaladas
pela ponta direita com dribles e fintas, infiltrava-se pelo meio
e finalizava com perfeição, tornando-se grande artilheiro. No
inicio da carreira jogou de meia-atacante, posteriormente
firmou-se na ponta direita. Disputou campeonatos regionais
e estaduais pelo Acarai. Foi tri-campeão com o Botafogo da
Barra do Rio Cerro. Em 1959, recusou convite do Figueirense.
Em Blumenau teve uma breve passagem pelo Vasto Verde e

pelo extinto Operário. Jogou futsal pelo Inco. Lino tinha um
sonho: se tornar advogado e foi em busca dele. Mudou-se
para Blumenau, trabalhou, estudou e tornou-se advogado
criminalista. Destacou-se com atuações históricas sendo
considerado um dos melhores do Estado de Santa Catarina.
Durante 28 anos atuou em quatorze júris individualmente e

em outros tantos em conjunto com outros causídicos. Casou
com Ondina Andreatta e tem dois filhos, Laércio Murillo e

Márcia. Está aposentado e de bem com a vida.
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JoséAugusto Caglioni
FOTOS DIVULGAÇÃO

Em pé:Mário e Uno; agachado: Chico
- Os três irmãos aos sete anos no
campinho do quintal de casa

Acarai 1959 - Em pé: Fio, Vino Maba, Chico Voigt, Mirom,
Mário Voigt e Laurinho; agachados: Mário Donini,
Arturzinho, Mengardinha, Lourival Pereira e Uli Fachini

Cantinho da Saudade
O homem vem à Terra para uma permanênciamui

to curta, para um fim que ele mesmo ignora, embora,
às vezes, julgue sabê-lo. O bondoso vive num mundo
povoado por amigos, e foi assim que Mario e Chico vi
veram. Esta forma de vida é um presente sem fim. Um
dia eles foram convocados para integrarem o time ce

lestial. Partiram para sempre, mas ficarão eternamente
em nossos corações, bem ali, no cantinho da saudade.

Infantil
do Acaraí-
1953 -Chico
é o 90 da fila,
Uno eMário
os dois
últimos.

FRANCISCO (CHICO) - Ala esquerda viril, raçudo e

marcador implacável. Sabia que existem momentos em

que a força é mais eficaz do que a técnica, então a usava.

Subia constantemente ao ataque, bom nos passes e perfei
to nos cruzamentos. Foi titular da camisa número seis do
Acarai durante dez anos. Integrou a seleção jaraguaense
de futebol. Jogou futsal pelo Acarai. Em 1966 foi um dos
fundadores do Grêmio Esportivo Iuventus, jogou nesta.

equipe até1971. Profissionalmente, tornou-se um exce

lente mecânico, montou sua própria oficina e prosperou..
Casou com Emília Cordeiro com quem teve quatro filhos:
Francisco Júnior, Fábio, Nádia e Nanci.

MÁRIO - Volante de armação, tinha pleno domínio de

espaço e tempo. Possuía o dom da antevisão da jogada.
Criativo, inteligente e dinâmico garantia o equilíbrio entre o

ataque e a defesa do time do Acarai. Polivalente, em caso de
necessidade jogava bem tanto na defesa quanto no ataque.
Durante doze anos formou ao lado de Tião Ayroso o meio

campo mais criativo e dinâmico do futebol jaraguaense. Dis
putou campeonatos estaduais, regionais e integrou a seleção
jaraguaense de futebol. Jogou futsal pela equipe do Banco
Inco. Foi um dos fundadores do GE. Iuventus. Atuou nesta

equipe entre os veteranos até meados dos anos 70. Profissio
nalmente exerceu a função de bancário e chefe de contabili
dade em empresas de nossa cidade. Casou com Ivone Metz

ger e tiveram três filhos: Volmir, Regiane e Cássia.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá

do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re

gistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/
SC, torna público pelo presente edital, que VILMAR � �
OLDENBURG, CI n° 2.763.933-9-SESP-SC, CPF NORTE

n0825.078.809-53, brasileiro, divorciado, mecânico,
;.,

residente e domiciliado na Rua Bertha Weege s/n°,
nesta cidade, requer com base no art. 18 da lein° 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502- Bertha Weegue e 1217-Belém
Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracteriza
do, aprovado pelaPrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão
n° 401/2008, expedida em 02.12.2008 e reavaliada em 05.11.2009, Proc. N"

26031/2009, assinando como responsável técnico, o arquiteto e Urbanista Car

los Alberto da Silva, CREA n° 61723-2, ART n02646084-8. O desmembramento
é de caráter residencial, possui área total de 88.600,OOm2, sendo constituído de

1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da

data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia. Av.
Marechal De�doro da Fonseca, 1.683- centro Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUA DO SUL, 03 DE MAIO DE 2010
AOFICIALA.
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SEXTA-FEIRA
DurvalMarcatto,
presidente daAdjs

-
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
EdwardSá, VictorDanich, OAB de Jaraguá
economista sociólogo do Sul

Um banco que não acredita no Brasil

H
outubro de 1999, o Banco Central do Brasil

ublicava um e tudo na forma de relatório sobre
uros e spread bancário no paí ,e lá estava e cri
na introdução: "as taxas de juros brasileiras es

tão atualmente entre as mais elevadas do mundo. Isso
se deve, em parte. às condiçõe macroeconômicas que
caracterizaram o período recente, e que hoje começam
a reverter-se". Em dezembro de 2003 em outro relatório,
dizia: "pa sado quatro ano da primeira edição do rela
tório Juro e Spread Bancário no Brasil, verifica-se que,
apesar do bons resultado relativamente ao volume de
crédito concedido no segmento livre, as taxas de juro
paga pelo tomador brasileiro con

.

nu

am sendo muito elevadas".

Bem, no relatório de 2008. surge a

crise mundial e uma nova metodologia
para a "decomposição do pread ban
cário" e, absolutamente, ele não pre
ci am mais mencionar que as taxas de

juro no Bra il ainda ão as mai altas
do mundo porque parece que ninguém
e tá intere sado em interromper es e

ciclo virtuoso de lucros bancário que,
na verdade, deterioram as finanças da

população brasileira E lá vamos nós
subindo a escada dos juros novamente, porque parece
que o crescimento do consumo pelamelhoria da renda
está ocasionando um aumento no rúvel geral de preços
e a inflação dá sinais de crescimento.

Porém, quanto de juros estáembutido no rúvel geral
de preços dos produtos consumidos a prazo pelo con
sumidor e, naturalmente, embutido nos preço pelos
produtores e comerciantes? Senão vejamos, a Selic em
2005 era 18,24% a.a., o IPCA 5,69% e o INPC 5,05% anu

al. Em 2008, respectivamente, 13,66%, 5,90% e 6,48%.
Em outubro de 2009 tivemos 8,65%, 4,17% e 4,18%. Em

março de 2010 temos o IPCA acumulado de 5,17%, ain
da dentro da meta, porém, o Copom elevou a Selic de
8,75% a.a, para 9,50% aa

A trajetória da nossa taxa de juro real descontada
as expectativas de inflação caiu de 18% em 2003 para
6% aa em abril de 2010, mesmo assim é uma das mais
elevadas do mundo. A Selic acumulada no mês anuali
zada caiu de março 2003 de 26,32% para 8,65% a.a em

março de 2010. O que não vimos nesse tempo de queda
de Selic e taxa real de juros, foi uma quedaproporcional
na ponta do tomador no mercado interno. Os bancos
brasileiros se esqueceram de tudo isso, e continuam co

brando taxas como se estivéssemos em anos de inflação
acima de doi dígito , o que precisa ser entendido não
como UI 1 desvio. mas com uma intenção deliberada
de cobrar por riscos inexistentes, se transformando em
escárnio público. Basta ver os balanços trimestrais dos
vários bancos que começam a serem publicados, os lu
cros fazem corar de vergonha outros setores produtivos
que não conseguem er tão "eficientes".

O que não é compreensível é como
um Banco Central entende como nor
mal que um banco cobre do correntis
ta no cheque especial uma taxa de juro
de 10,10% a.m., o que dá 222,50% a.a ..

e no cartão de crédito 12,51% a.m.,

ou eja, 270,59% a.a.. ão há nada

comparável no mundo. Em recente

palestra o presidente do Banco Cen
tral, Henrique Meirelles, falou que a

responsabilidade macroeconorruca

e a redução da taxa de juros, aliada a

maior credibilidade, propiciariam um

círculo virtuoso de efeito ampliado a economia. Eu

proporia que falasse em termos de "círculo vicioso"

que o sistema bancário brasileiro está habituado, e

que encontre nas taxas de juros cobradas da popula
ção e empresas brasileiras, um elemento ocasionador
de inflação, e que sua baixa substancial permitiria
manter a inflação dentro dameta.

De 1998 para cá, incluindo o período FHC e Lulapor
inteiro, houve vitórias contra a inflação, mas criou- e

um paraíso para os bancos e um inferno para os utili
zadores de serviços bancários, cujos devedores por pro
blemas variados, veem suas dívidas serem acre cidas
de juros moratórios exponenciais, se tomando impa
gável Se não há como modificar este quadro de agio
tagem com autorização legal, porque os juros são livres,
os banqueiros verdadeiramente administram o Brasil.
Não é o verdureiro que aumenta os preços, mas os juros
embutidos em tudo é que o fazem. O Banco Central do
Brasil não acredita no Brasil

"
Os bancos brasileiros
se esqueceram de

tudo isso e continuam
cobrando taxas como
se estivéssemos em

anos de inflação acima
de dois dígitos

"
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IMAGE DO DIA

Um
deslizamento de terra foi registrado

no último domingo na rua Virgílio Pedro
Rubini, no bairro Barra do Rio Cerro. O dic

é do leitor Gustavo Luís, morador da região.

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

• telefone (0 não serão publicados).

COMUNICADO
Extração e Comercio de Areia Ottomar LTDA comunica que solicitou a FATMA - Funda

ção de Meio Ambiente, a renovação da LAO - Licença Ambiental de Operação, para realiza

ção de extração de areia e cascalho no âmbito do Processo DNPM 815.416/2006, referente
ao MIN.767/CRN, na localidade de Poço Grande, municipios de Guaramirim e Araquari.

COMUNICADO
AUTO POSTO BEHLlNG comunica que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jaragua

ense do Meio Ambiente), licenciamento Ambiental, para a atividade de Prad - Plano de Re

cuperação de Área Degradada às margens do Rio Jaraguá, com localização a Rua 6 - CEL

Procópio Gomes de Oliveira - Bairro Vila Nova - Jaragua do Sul - SC. O prazo para impug
nação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publicação. sendo que o

licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

EXPEDICIO ÁRIOS
Solenidade festeja
o Dia da Vitória

A Prefeitura jaraguaense e a Associa

ção Nacional dos Veteranos da Força Ex

pedicionária Brasileira (Anvfeb), seção
regional de Jaraguá do Sul, promovem, a
partir das 9 horas deste sábado, em fren
te à Fundação Cultural, solenidade CÍvica
alusiva ao Dia da Vitória, data que marca

o fim da Segunda Guerra Mundial. A ce

rimônia terá a participação de expedicio
nários do Vale do Itapocu que lutaram no

conflito, além de familiares dos pracinhas
e autoridades da microrregião.

OPORTU IDADE

Bolsa de Valores
é tema de palestra

A palestra Desmitificando a Bolsa de
Valores será realizada dia 12 de maio, a
partir das 19h, no Cejas (Centro Empre
sarial de Iaraguá do Sul). O palestrante
é o operador da XP Investimento, Le
andro Correa, que vai falar das oportu
nidades ao investir na bolsa. O evento

é gratuito, bastando apenas confirmar

presença pelo telefone (47) 3373-8108
ou pelo e-mail meggie.caropreso@xpi.
com.br. Após a palestra será servido um

coquetel.

ESTADUAL

Gestores de RH
participam de Congresso

Os profissionais de Recursos Humanos
da região de Jaraguá do Sul participam nos

dias 13 e 14 de maio do 200 Concarh (Con
gresso Catarinense de Recursos Humanos),
que ocorre no Centro de Eventos da Fiesc,
em Florianópolis. Paralelamente, será reali
zada a 20a Expocarh (Exposição Catarinen
se de Produtos e Serviços de Recursos Hu
manos). Cerca de 40 profissionais da região
devem participar do evento. A5 inscrições
estão abertas pelo site wwwconcarh.com.
br/2010 ou pelo telefone (48) 3288-0052.

ÚSIGA
Banda The Seres
no Palco Uvre

O projeto Palco Livre, iniciativa da
Scar (Sociedade Cultura Artística) para
valorizar artistas de Iaraguá do Sul e re

gião, abre espaço hoje para o som da ban
da The Seres. O show "The Seres in Con
cert" vai brindar o público com sucessos

da lendária banda inglesa Pink Floyd, no
Centro Cultural, as 19h30. A entrada é

gratuita. Fundada em 1991, a The Seres
se define comouma banda de rock pro
gressi o, com repertório que reúne som

próprio e covers.
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Comissão para água e saneament
Audiência pública encaminha criação de um grupo permanente para o setor

FOTOS CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL a participação dos vereadore Adernar
Po amai (DEl\lD, I air Mo er (PR), Jai
me egherbon (PMDB) e atália Petry
(P B). Além do Samae, foi convidado o

pre idente da Fujama, Cé ar Hwnberto
da Rocha, o engenheiro anitari ta do
Crea, Ricardo Meyer e o químico da Sa
mae de Bru que, FaustoMurilo.

O pre idente do Samae, 1 el on Kli
tkze, não compareceu e enviou no eu

lugar o asse or Leocádio eve da Silva,
que apre entou as propo ta da autar

quia para melhorias no aba tecimen
to de água e aumentar a cobertura da
rede de esgoto. Entre as ações estão a

construção da Estação de Tratamento
de Água Sul, que deve cobrir a região
da Barra do Rio Cerro e bairros próxi
mos. O investimento é de R$ 8 milhões
e deve atingir 70 mil habitantes, com
previsão de término para 2012.

Outra proposta é acriação de mai
uma rede de esgoto, que aumentaria
a cobertura atual de 43% para mais de
80%. As obras no bairro São Luís devem

começar em 2012.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

A audiência pública sobre água e

saneamento realizada ontem na

Câmara deliberou a criação de
uma comissão permanente
para tratar do assunto.

Data: 12/05/2010
Horário: 19h
Local: CEJAS . C. Empresanal de Jaraguá 00 Sul
Confirme sua presença.

Ogrupo
erá formado por verea

dore , repre entante das asso

ciações de moradore , do Sarnae
e do Crea (Con elho Regional de

Engenharia e Arquitetura) do município.
A previ ão é que a cornis ão entre em

funcionamento daqui a duas semana .

Uma das funçõe de ta comi ão erá
cobrar da Prefeitura a criação do Con e

lho Municipal de Água e Saneamento,
previ to no plano do etor aprovado em

2008. egundo o vereador lu tino da Luz
(PT), um dos propo itores da audiência,
o con elho é fundamental para que a

cidade venha a ter uma cobertura com

pleta de tratamento de água e e goto nos
próximo anos.

A audiência proposta do PT foi pre
sidida por Franci co Alves e teve ainda

Privatização
é descartada

Questionado pela bancada do
PT, o assessor do Samae, Neocádio
Neves da Silva, descartou a pro
posta de privatização da autarquia.
Segundo Silva, a ideia não passou
de um boato inverídico. "Não há
nenhuma perspectiva de ser pri
vatizado. O Samae é urna empre
sa pública reconhecida no Brasil

I pelos serviços prestados e por isso
I ela deve permanecer pública, aten

dendo às necessidades da comuni-
Silva apresentou os projetos do Samae para os próximos anos dade jaraguaense', afirmou.

População reclama da falta
de água nos bairros.

JARAGUÁ DO SUL dente da Associação de Moradores da
Barra do Rio Cerro.

O assessor do Samae, Leocádio
Neves da Silva, confirmou os proble
mas existentes nos bairros e apontou
a construção da ETA (Estação de Tra

tamento de Água) Sul como solução
definitiva para o abastecimento. Vá

rios líderes comunitários criticaram
também a ausência do presidente do

Samae, Nilson Klitzke, por entender
que o responsável pela autarquia
deveria conversar com a população.
Silva preferiu não comentar sobre o

assunto.

Representantes de associações e lí
deres comunitários aproveitaram a au

diência pública para fazer críticas aos

serviços prestados pelo Samae. Amaior
reclamação é a falta de água constante
em bairros como Rio da Luz, Nereu Ra
mos e Barra do Rio Cerro.

Outra preocupação dos morado
res foi com a conta de água em dias
com problemas no abastecimento.
"Eu tenho minhas contas em casa e

posso provar que quando sai a água, o
hidrômetro gira mais rápido. Isso não
é justo", afirmou Carlos Nielsen, presi-

Informações: 47 3374-15451 atendimento@acias.net

CAS�
ASSOCIAÇÁO EMPRESARIAL DE SCH.ROEDER

Carlos Nilsen critkou os problemas no abastecimento na Barra do Rio Cerro
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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caroll na@ocorrelodopovo.com.br

FONE473370-1023
www.grupoft.clorn.br Carolina Tomaselli

Projeto
anunciado no dia da posse da

atuallegi latura, a nova Lei Orgânica do
município erá apreciada hoje pelo ple
nário da Câmara em primeiro turno, A

votação é urna dasmais e peradas do ano, tanto
pelo conteúdo polêmico de algun dos artigo
propo tos quanto pela curio idade obre como
vão se comportar os vereadores.

O projeto de emenda à LOM deve seguir o
procedimento idêntico aos demais, ou seja, a
proposta deve ser votada na íntegra, e não se

parada por artigos. Portanto, se apenas um dos
oito vereadores do grupo que ficou conhecido
como G8 derrapar, o texto será arquivado no

todo, já que precisa de apoio da maioria abso-

luta para ser aprovado.
Além dos as untos polêmicos e de foro uni

camente político, como a proibição do nepotis
mo e imposições na nomeação do secretariado,
a revi ão é, obretudo, um trabalho de atualiza

ção da constituição municipal, com leis que vie
ram depois da sua última publicação, em 2002.

E, também, de reorganização, tomando a Lei

Orgânicamais acessível e entendível.
Anteontem, a sessão foi dedicada quase que

exclusivamente para a leitura de um resumo

do documento pelo relator Amarildo Sarti (PV).
Mas, por trás dele, vale ressaltar que o projeto
de emenda é resultado do esforço de toda uma

equipe de funcionários do Legislativo.

o
Deputado Dieter Janssen (PP) participou on

tem de reunião da Comissão de Segurança Públi
ca da Assembleia, com a Abvesc (Associação dos
Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Cata
rina). A corporação vive um impasse com os mi
litares, que ingressaram com duas ações junto ao

Ministério Público alegando que erviços execu
tados pelos voluntários, como vistorias, são de in
cumbência e trita dosmilitares. Foi definida uma
nova reunião, incluindo o Ministério Público.

Ian en também encaminhou ontem duas in

dicações ao governo do Estado. a primeira, pede
o aumento do efetivo da Polícia Civil noVale do Ita

pocu. uÉ alarmante o crescimento da criminalida
de naquela região, notadamente quanto ao uso de
crack", justificou o deputado, que assina também

pedido ao Deinfra para ampliação do acostamento
na BR-416. Além das empresas, ele destaca o incre
mento turístico na região, porexemplo aWmterfest,
que acontece neste fim de semana.

A pergunta que muitos vem fazendo é se o

vereadores foram liberado pelo respectivo par
tido para a votação da emenda a Lei Orgânica
Se quiserem, as executivas podem definir po i

ção. É assim desde 2007, quando o TSE decidiu

que o mandato pertence ao partido e não ao

eleito, até porque ninguém pode di putar elei

ção sem estar filiado. Mas, como é ano eleitoral,
talvez sejamais conveniente não interferir.

Ao entregar o cargo de diretor-pre idente
da Codejas (Companhia de De envolvimento
de Jaraguá do ui), Adolar Iark e tomou não o

quarto, mas o quinto integrante do primeiro es

calão ao deixar o governo e te ano. a nota di

vulgada ontem pela coluna, faltou mencionar
o ex- ecretário de Turi mo, Cultura e Esporte,
Ronaldo Raulino, o primeiro a sair. Depois dele,
vieram Irineu Pasold, Ivo Konell eVolmir Elói.

o partido já me convocou

para uma missão ainda maior.

Câmara do Deputado aprovou na madrugada de terça-feira o projeto Ficha
Limpa, que barra candidatura de condenado em segunda in tância. Foram 388 vo
tos favorávei a um, que diz ter votado errado. A votação quase unânime representa
muito meno a con ciência de moralidade do parlamentare - dezenas com vários
mandato pelas co ta sem nunca ter propo to nada parecido. Representa, sim, a for
ça da pre ão popular, das mai de 1,6 milhão de assinaturas colhidas em todo o paí
pelo Movimento de Combate à orrupção Eleitoral. Os deputados não tiveram outra
e colha a não er aprovar e agora vêm com di cursos demagógicos em período de
pré-campanha.

.

PATRULHA
A patrulha agrícolamecanizada da Secretaria deAgricultura iniciou ontem
os trabalhos em Guaramirim. Produtor de arroz, Anderson Zermiani foi
o primeiro agricultor atendido pelo programa, que coloca à disposição
um trator traçado com implemento de arado e enxada rotativa. Os
equipamentos foram adquiridos através de financiamento junto ao Banco
do Brasil, autorizado pelaCâmara em setembro do ano passado. Ao todo, o
projeto previa R 2,3milhões para compra demáquinas e equipamento .

Para ter ace o ao
.

ço é cobrada uma taxa operacional de 30% da
hora/máquina, quegira em tomo de R 29,50 O dinheiro arrecadado é
revertido para o Municipal daAgricultura.

OtVUlGAQW
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EOrfORIALCHARGE

AlertaL.ULA,
'JocêTEM
S\DOUtJ\A
MÃe.'

. 0

evitar embarcar no risco de se expor aos emprés
timos do tipo "subprime", que terminaram con

taminando as economias mais avançadas .

Além disso, afi:ma o editorial, a demanda por
commodities na Asia puxou as economias lati
no-americanas mesmo durante a tempestade
econômica nos países ricos. E as baixas taxas de

juros americanas, próxima do
zero, fizeram a região receber
recursos erri busca de retorno
mais alto.

"Qualquer um desses fa
tores sozinhos seria capaz
de sustentar um boom. Mas
a América latina está des
frutando de todos ao mesmo

tempo. Como alertou o Fun
do Monetário Internacional
(FMI), se trata de uma bonan

ça sem precedentes".
O que o governo precisa ter pressa para

aprender é que omomento exigemedidas sérias.
Ficar olhando para o passado e se vangloriando
do comportamento da economia nacional du
rante a crise, não garante o futuro promíssorque
está sendo alardeado. É preciso fazer bem o de
ver de casa para não sofrer de dor de cabeça em

um futuro que pode ser breve.

Um
editorial publicado ontem no jornal

britânico "Financial Times" faz um alerta

para o que chama de "fanfarronice latina",
em especial do Brasil, em relação à sua

própria situação econômica. O texto faz uma ava

liação, também, sobre o presidente Lula, que na

semana passada figurou como o primeiro de uma

lista de personalidades mais in

fluentes domundo.
A análise reconhece que o

Brasil tem motivos para come

morar, a resposta à crise econô

mica internacional é um deles,

porém, eguindo o que os ana

li tas brasileiros também estão

dizendo, o jornal afirma que o

país não pode ser 'complacen
te' com eu próprio destino. 110

maior perigo financeiro que a

América Latina enfrenta agora é a complacência,
e pecialmente no Brasil", diz o jornal. liAs piores
queda normalmente ocorrem justo quando se

e tá cantando de galo".
A argumentação principal do jornal é a de

que a região contou com uma boa dose de "sor

te" na última década. Primeiro porque, calejados
por crise anteriores, os bancos latino-america
nos preferiram olhar para o mercado interno e

Ficar olhando para
o passado e se

vangloriando do
comportamento da
economia nacional
durante a crise, não
garante o futuro

promissor que está
sendo alardeado

DOLErfOR

Tempo é vida

Na
sociedade em que vi

vemos, uma da maio
res causas de e tre se é
a falta de tempo, origi

nada, principalmente, pelo que
podemos chamar de devora
dore de tempo e

como tal podemos
citar os vídeos

game, a televisão
com suas novelas
e a internet com as

salas de bate-papo,
etc. Todos esses re

cursos, produtos da
sociedade de con

sumo, nos possibi
litam muitas opor
tunidades, porém
há que se termuito cuidado para
não termos o tempo devorado

por eles. Dita de outra forma,
esta falta de tempo pode ser ain

da traduzida como: "não consigo
fazer o que realmente preciso ou

quero fazer".

Tempos atrás na revista Veja
encontrei uma reportagem com

o título "Somos muito atrasados

(literalmente)" em que o autor

manifesta a falta de pontualida
de do brasileiro e os prejuízos de
correntes desta postura:

ti
... um

povo que vive atrasado, perden
do muito do seu tempo em filas,
por ineficiência dos erviços ao

público em geral".
E sa leitura me fez refletir

obre a importância que tem o

tempo em nossas vidas, pois o

tempo é a própria vida. e des
cuidarmo do seu uso, deixa

remo a vida passar e seremo

pobres, muito pobre em realiza

çõe e conquistas (e porque não

dizer, em felicidade e abedoria).
González Pecotche,
pen ador e huma
nista argentino, em
seu livro, Exegese
Logo ófica (83 ed.
ano 2009) manifes
ta: "a administração
do tempo é fator

preponderante na

vida. É preci o ga
nhá-lo como se ga
nha o pão, e se ga-
nha tempo quando

se vive conscientemente".
Em minha compreensão, viver

conscientemente é estar atento

em todos os movimentos da vida,
saber o que e o por que se está
fazendo algo, até mesmo nos mo

mentos de recreação com os ami

gos, em festas e confraternizações.
Enfim, devemos fazer o uso

inteligente do tempo buscando
sermos pontuais em nossas ati
vidades e compromissos, procu
rando sermos, os mais eficientes

possíveis em nossas atividades,
e desta forma, desenvolvermos

tempo para cultivar o respeito
para com o semelhante.

Afinal, tempo não é somente

dinheiro, tempo é vida.

DO LEITOR

Crédito sem discriminacão
�

liçada
há dois anos pelo presidente Luiz Inã- do crédito. Como sempre aconteceu, os agentes fi

o�ula da Silva, m�� precisamente em 12 de nanceiros cadastrados no Bndes para repassar os re
aio de 2008, a Política de Desenvolvimento cursos continuam impondo as mesmas exigências,
odutivo (PDP) foi um reconhecimento tací- obstáculos burocráticos e garantias invàriavelmente

to do governo a necessidade de fortalecer e desenvol- impossíveis para uma grande parcela das empresas
ver a indústria, bem como garantir um fluxo perma- brasileiras. Na prática, portanto, persiste a dificulda-
nente de investimentos no setor. de de acesso ao crédito.

o sentido de favorecer o fluxo Infelizmente, a história repete-
de investimentos, a PDP contém , , se. Em toda reunião sobre disponi-
alguns mecanismos interessantes, bilidade de crédito, as instituições

al Verifica-se total
que v em ser lembrados: R$ 320 financeiras enfatizam o volume
bilhõe de financiamento do Bn- descompasso de recursos à disposição da classe

des, no período 2008-2010; elimina- entre a intenção empresarial para o exercício em

ção da incidência do IOF de 0,38% política do curso. No entanto, jamais frisam as

nas operações de crédito do Bndes, governo e a dificuldadespara se obter acesso
ao

Finame e Finep; ampliação do fun- realidade da dinheiro.
dingdoBndes, com desembolso to- liberação do É premente, uma política espe-
tal projetado para a indústria eser-crédito cífica e diferenciada de disporúbili-
viços,entre2008e2010,deR$2104 -

d 'dit
. du'stn'aspe-

bilhõ
-

'

,
zaçao e cre o param

oes; reduçao de 20% nospread' 'di a qual não haja
bã do coni

. quenas e me as, n

aslCO. ? c:onJ�to de linhas de finan?i�ento d� diferenciação entre os Estados. As dificuldades na-

Bndes, diminUl�O de�% do spread bãsíco no caso cionais de acesso ao crédito já são bastante graves. O
dos bens d� caPl�; duplicação do prazo de financia- que dizer, então, de obstáculos aindamaiores para

a

mento da linha Fmame. Am
A' .- lvim t 'll1udo

'T�...1 edid
-

azoma, rPOlao em franco desenvo en o .

.1Uuas essas m as sao
.

t
.

�tr .

, • • A •

mUl o pertinentes. No o que o Brasil não precisa, neste momento mUlto
entanto, ha lffiensa distância entre a pompa'

, . , . 'rn1':lC e
A •

d I
e ClI- propicio de sua economia é de políticas restnuy<w

cunstancía o ançamento da PDP há dOIS' anos díscrirní .

"
. 1 opul-

realid d
.

di .

e a cnmmatonas de acesso ao credito, mo a pr
a e cou .ana do atendimento das empresas sora do crescimento.

nos�anco�.yerifica-se total descompasso entre a in- �
.

tençao política do governo e a realidade da liberação daF�cts"l::r���

Devemos
fazer o uso

inteligente do
tempo buscando
sermos pontuais

em nossas

atividades e

compromissos

"

LourençoM. Wopereis,
estudante de Logosofia
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O na fila
PIERO RAGAZZI

Esse foi o tempo que os eleitores levaram para sair do Cartório Eleitoral ontem

S E ETORAl
�

Quatro horas esperan
esperar mais de quatro horas para
realizar o procedimento. liA gente
vai deixando e quando vê é o último
dia. Eu trabalho de manhã e a tarde
fica difícil con eguir encaixar um
horário. Mas agora vai ser pior. Terei
que faltar ao trabalho, poi não po -

so abandonar a fila", lamentou.
Irritados com a demora, muitas

pe oas reclamaram da falta de or

ganização." ão tem do que recla
mar. Essa pe oas que e tão aqui
tiveram de de a última eleição para
fazer o título, forammais de 500 dias
de prazo. Se elas deixaram para ago
ra, é porque e colheram pas ar por
is o", defende Simone.

Para piorar a situação, o siste
ma nacional, que faz o cadastro
dos eleitores online, ficou fora do ar
durante 45 minutos na manhã de
ontem. "O problema foi por causa
do excesso de atendimentos. Foram
45 minutos parados, o que significa
urn atraso maior", comentou a che
fe do cartório.

• Débora KeUnar

"
Não tem do que
reclamar. Essas

pessoas que estão
aqui tiveram desde
a última eleição

para fazer o título.
SIMONE LADEIRA,

CHEFE DE CARTÓRIO

o último dia para fazer o
título de eleitor, transferir
o documento ou pedir
revisão de cadastro foi
marcado por longas filas,
que contornaram o prédio
do Cartório Eleitoral.

agãO,
que também atende o

unicípio de Corupá, traba
ou em horário e tendido

ontem para dar conta da de
manda Quem precisou do ervi

ços eleitorais, teve que esperar cerca
de quatro horas para er atendido.

De acordo com a chefe de cartó
rio, Simone Ladeira, no penúltimo
dia estipulado para fazer o título,
cerca de 460 atendimentos foram
realizados. A estimativa é de que
ontem mais de 600 pessoas fossem
atendidas, mas os números oficiais
ainda não foram revelados.

A paranaense Márcia Regina
Domingues foi urna das pessoas
que deixou para tran ferir o docu
mento na última hora e teve que

"

A mesma cena

todos os anos
As filas e aglomerações costu

mam se repetir a cada ano elei
toral. Deixar para a última hora

parece ser uma prática comum,

já que o dia de ontem foi marca
do por filas em todos os cartórios
eleitorais do país. E com a queda
no sistema, também nacional, o
tempo de espera foi ainda maior.
"Em 2006 e 2008 a fila já chega
va a quatro horas de espera, por
isso já estávamos esperando essa

Quem deixou para o último dia teve que ter paciência para esperar situação".

QUEDA DE ALGUNS PRODUTOS E ESTAGNAÇÃO DE OUTROS FEZ O PREÇO CAIR

Cesta básica fica 10,57% mais barata
Com a queda no preço do toma

te, do açúcar refinado, da farinha
de trigo e do óleo de soja, o valor
da cesta básica, em Jaraguá do Sul,
apresentou.urna queda de 10,57%,
na comparação com o mê de abril.
A redução aconteceu principal
mente pela queda de e produtos
e também porque amaioria do ou

tros iten não sofreu aumento.
Conforme o relatório divul

gado ontem, pelo Procon do

município, o tomate foi o pro
duto da lista que apre entou a

maior queda. Comparado com

o mê anterior, o preço diminuiu
47,17%, o que representa uma

economia de R$ 1,25 por quilo.
Outro produto que também

apresentou grande diminuição foi
o açúcar refinado, com queda de

32,27%, R$ 0,71 mais barato. O cam

peão de aumento foi a batata uja,
que passou de R$ 1,99 para R$ 2,20.
Além de se item, o feijão preto su

biu 5,59% e o leite tipo C aumentou

10%. Seis produtos da lista do Pro
con não ofreram variação de preço.

ão ele : o arroz, a banana branca, o
café, a carne (coxão mole), a man
teiga e o pão francê .

Nesse cenário, a população pre
ci a desembol ar, no mínimo, R$
169,83 para adquirir as quantidade
mínimas consideradas e enciai
a um mê de alimentação de uma

pe oa Em abril o preço mínimo
era de R$ 187,79. Pará quem não

go ta de pe quisar, segue o aleita:
entre o mercado mais barato e o

mais caro da cidade há uma dife

rença de 44,27% na conta total.

Tomate foi o produto que teve a maior queda, com diminuição de quase 50% na comparação com abril

Ética na politica é tema de debate
no Fórum promovido pela Acüs
A preocupação com as eleiçõ

de te ano e também para motivar
o envolvimento político do cida
dão fez com que a Acij ( ocia

ção Empre arial de Iaraguá do ul)
criasse um encontro e pecialmente
para tratar do as unto.AAs ociação
promove no dia 11 de maio, próxi
ma terça-feira, a partir das 19 horas,
no Centro Empre arial, o Fórum de
Re pon abilidade Social Empre
sarial. Conforme Sabrina Adarni

Schappo, coordenadora do NRSE,
o evento terá como tema "Ética na
política - o eu voto faz acontecer".

O assunto é uma das bandeiras
da Acij , que e timulou a transfe
rência de título eleitorais e defende
a redução do número de candidatu
ras. "Com urn número reduzido de

político , a região pode conseguir
ter outra vez representação no par
lamento tadual e federal ", defende
Sabrina. O debate gira em tomo de

quatro áreas, com convidado em

cada urna delas. O professor e soci
ólogo da Unerj/PUC, Victor Danni
eh, vai trabalhar o tema ob a ótica
da educação. "Uma luta con tante

é tentar con cientizar a população
que eles são cidadãos em todos os

momentos, indu ive no ambiente

político. Tem que haver um intere -

se também dos jovens, que hoje em
dia não ligammuito para i o", ana
li a o coluni ta do OCP.

Tem que haver um
interesse dos jovens,
que hoje em dia não
ligam para isso
VICTOR DANNICH

O promotor de justiça Alexan
dre Schmitt dos Santos trata do
tema pelo lado do Ministério Públi
co. O advogado Paulo Luiz da Silva
Mattos debaterá a área empresarial.
E o prefeito de Rio do Sul, Milton
Hobú , comenta sobre a vida po
lítica. O fórum terá a mediação do
comunicadorMárioMotta

O valor para e tudantes é R 20,
(emgrupo acima de 10 o valor reduz

para R 15, cada), nucleado e asso

ciado R$ 30, e demais interessado
R 45. Toda a renda erá destinada

para as obras do Ho pital e Mater
nidade Iaragua Outras informações
e in crições pelo e-mail treinamen
to@acijs.com.br.
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Corrida na busca
dopresente ideal
paraasmamães
Proximidade da datamovimenta o

comércio e entusiasma os lojistas
JARAGuÁ DO SUL

O próximo domingo será
um dia para distribuir .

abraços apertados e beüos
nas mulheres Que além
de esposas, filhas, avós,
amigas, sogras ou noras

são mães.

M
todos esses ge to

de carinho devem vir

companhado da
tradicionai lernbran

cinha , o que já movimenta o co

mércio local. Em Jaraguá do Sul, a
e timativa da Câmara de Dirigen
te Lojista é de que a venda re

lacionadas ao Dia da Mãe cres

çam em média 7% em relação ao

me mo período do ano pa ado.
A data é considerada uma da mai

importante para o comér io, e ó

perde em faturamento para o 1 atal.
1 a li ta do pre ente mais pro

curado e tão co mético , roU[�? '

calçado ,ace ório, livro e, é claro,
flore . "O mai vendido n ta épo
ca é o tradicional buquê de ro a .

Aumentamo nosso e toque em

40% e me mo a im ei que no úl
timo dia podem faltar flore . Para

.

nó , é a melhor data do ano", co
menta o proprietário de floricultu-

Eu já sei o que vou dar. E já estou
escolhendo. Pretendo gastar
cerca de RS 100 com o presente.

ra, Edílson Alves Velozo. Quem op
tar em pre entear as mamães com

rosas desembolsará cerca de R$ 50.

Já aqueles que preferem as orquíde
as, gastarão entre R$ 55 e R$ 100.

1/A mamãe merece um

presente bonito porque
ela é bonita e charmosa" .

ES,7 A o

A pequena Milena Santo Geu

da, 3 anos, deve contar com a ajuda
do pai para e colher o pre ente da

mãe, Aline Salete anta, 34 ano .

"Eu já pedi um fomo elétrico que
.

estou preci ando", revela Aline. Ala
na Alve , 7 ano , também vai ter

ajuda do pai. "Já ei o que eu quero
dar,ma vou falar commeu pai para
ver e ele deixa eu comprar. A ma

mãe merece um pre ente bonito

porque ela é bonita e charmosa",
argumenta a garota. A sim como

a duas meninas, a maioria dos fi
lhos ainda e tá em fase de decidir
a compra. "Ele empre deixam

para a última hora", afirma a ven

dedora de co méticos, Grazi Ko -

teller. e te ábado, o comércio de

Iaraguá do ul atenderá em horá
rio especial, da 8h30 às 17h.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Paraminha mãe vou dar
flores. E para a esposa, roupas.
Conheço o gosto dela e vou

escolher sozinho. Pretendo

gastar RS 120 com os dois.

FOTOS PIERO RAGAZzI

Milena terá ajuda do pai para escolher o presente da mãe, Aline

A reportagem do O Correio do Povo percor
reu algumas das principais lojas de Jaraguá do

Sul em bu ca de dicas para a lembrança do Dia

da Mães. Conheça alguns dos itens mais procu-

Dicas de presentes para emocionar as mamães

LIVRO
A partir de RS 9,90

BOLS
A partir de RS 89

rados pelos filhos e saiba quanto deve custar, em
média, cada um. Existem opções de diferentes
preços e estilos. Mas o mais importante é não

esquecer do abraço apertado e do beijo especial.

BOTA
A partir de RS 169

RELÓGIO
Entre RS 80 e RS 400

PERFUME
A partir de RS 69,90

CHOCOLATES
A partir de RS19,90

Eu sou amiga dela e sei o que
ela gosta. Já seimais oumenos
o que ela quer.Mas ainda estou
pensando e ainda vou falar
commeu pai.

CAROLJNE RESUN,
14ANOS, ESTUDANTE

BUQUÊ DE ROSAS
RS 50 (em média)

ORQUrDEA
Entre RS 50 e RS 100

Ainda não decidi.Mas geralmente
eu peço para ela o que ela quer.
Ela dá uma dica e eu compro.
Pretendo gastar até R$ 100.

Não sei ainda Eu emeu pai
estamos pensando no presente e

ainda estamos decidindo.

J QUE E PACHECO,
12 OS, ESTUDANTE
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Espetáculos de música, teatro e humor homenageiam as mamães durante todo o mês

JARAGUÁ DO SUL

Elas podem ser divertidas,
engraçadas e emotivas.
São amigas, confidentes,
trabalhadoras e

dedicadas. Adoram estar
com a família e reunir os
filhos para passear.

Por
isso, no mês das mães,

a cidade estará repleta
de atrações para a famí
lia inteira. E mesmo que

o dia delas seja comemorado no

domingo, dia 9, as homenagens
já iniciaram e devem se estender

por todo o mês de maio.
Nesta quinta, dois espetá

culos estão programados para
acontecerem no Parque Munici

pal de Eventos, abrindo a agenda
coordenada pela Prefeitura de

Iaraguá do Sul. Um deles envolve

apresentações da Orque tra Vio
la e Cantoria e do Coral Pequeno
Vencedores, e tem início marca

do para as 14h. A atração é desti
nada às integrante dos clube de
mães do município. Já a partir das
19h, também nesta quinta-feira,
ocorre oMega Show de Banda ,

que reúneTchê Barbaridade, Cia.
da Vanera, Musicamp, Danúbio
Azul, Kaic e Kainan e Tchê Barril

(veja na página 13), em uma pro-

o próximo domingo, dia 9,
dia todo dedicado a ela, a Or

questra Filarmônica da car dá
início à temporada 2010 de con

certo, com uma homenagem
emocionante à mamãe .

O 55 músico liderado pelo
maestro Daniel Bortholo si 0-

bem ao palco do Grande Teatro

da Scar a 19h. Eles mo tram ao

público seis obra que prome
tem impre sionar tanto a mãe,

quanto pai e filho . Para come

çar, o in trumentista executam

Ro amunde Overture, compo i

ção do austríaco Franz chubert.
1 a equência, é a vez de a plateia
apreciar partacus Adágio, de
Aram Katchaturian, e também

de ouvir Unter Donner un Blitz,
de Iohann Straus II.

Já na segundametade do con-

moção da rádio Studio FM, com
o apoio da Fundação Cultural e
OCP. A entrada é franca.

A programação especial para
as mamães inclui ainda outro

cinco evento ,que vão de opçõe
de humor à mú ica clás ica. 1 o

dia 12, será apresentada a peça
"Em pé, sentado e deitado", com
o comedianteWagner Trindade, o
Menino Miguel, do programa de
humorZorraTotal, da Rede Globo.
Já no dia 15, a agenda conta com

apresentações do Quinteto Pers
eh (acordeon), do Coral Peque
nos Vencedores e da Orquestra
Harmônicas de Curitiba (gaitas
de boca).

Orquestra Viola e

Cantoria e Coral
Pequenos Vencedores

se apresentam
para clube de mães

E as comemoraçõe não pa
ram por aí. As mamães ainda vão
e emocionar e e divertir com a

apresentação do cantor e compo
sitor Jorge Vecillo, no dia 19, com
o show Mama Mia, da banda ar

gentinaAbba Live, no dia 23 e com

a peça "O anali ta e a exóloga de

Bagé", no dia 30. O eventos têm o

apoio da Fundação Cultural.

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com.br

Agenda de comemorações ao mês das mães inclui show com Jorge Vercillo

GE DE- E
• MEGA SHOW DE BANDAS
Data: 6/5 Horário: 19h
Local: Parque de Eventos

Entrada franca

• SHOW DNA JORGE VERCILLO

Data: 19/5 (quarta-feira) Horário: 20h30
Local: Scar

Ingressos na Scar: R$ 50 (inteira), R$ 40 (inteira, com lkg de

alimento não perecível) e R$ 25 (mela)
• "EM PÉ, SENTADO E DEITADO" (COM WAGNER TRINDADE)
Data: 12/5 (quarta-feira) Horário: 19h30
Local: Grande Teatro da Scar

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), na Fundação
Cultural e na Biblioteca Pública Rui Barbosa

• SHOW MAMA MIA (COM A BANDA
ARGENTINA ABBA lIVE)
Data: 23/5 (domingo) Horário: 19h30
Local: Scar

Ingressos na Scar: R$ 50 (Inteira), R$ 40 (inteira, com lkg de
alimento não perecível) e R$ 25 (meia)• APRESENTAÇÕES DO QUINTETO PERSCH,

DO CORAL PEQUENOS VENCEDORES E DA

ORQUESTRA HARMONICAS DE CURmBA
Data: 15/5 (sábado) Horário: 19h
Local: Grande Teatro da Scar

Ingressos gratuitos devem ser retirados na Fundação Cultural

• "O ANAUSTA E A SEXÓLOGA DE BAGÉ"
Data: 30/5 (domingo) Horário: 19h30
Local: Scar

Ingressos na Scar: R$ 30 (inteira) e R$ 15{meia)

CO CE TOD FI R O ICA CO TECE 000 I GO

certo, a Filarmônica oferece ao

e pectadore Pavane, do cornpo-
itor Gabriel Fauré, trau s \ al
ze , novamente de trau s II, e

por fim, Overture 1812, do ru o

PyotrTchaikov ky.

Apresentação
é gratuita e

tem duração
de uma hora

emeia

A apre entação tem duração
de cerca de uma hora e meia. O

programa é dividido em dua

parte e conta com intervalo de
dez minutos entre amba. O

ingre so , ape ar de gratuito ,

devem er retirado' antecipada
mente na ecretaria da caro

A iniciativa integra o roteiro

do projeto "Caminhos da Mú i-.
ca", patrocinado pela \ eg através
da Lei Rouanet.

PIERO RAGAZlI

Orquestra promete emocionar as mamães

o que: Concerto da Orquestra
Filarmônica

Quando: dia 9 de maio, domingo,
Dia das Mães

Horário: 19h

Local: Centro Cultural

Ingressos: gratuitos (devem ser

retirados antecipadamente na

secretaria do teatro)

Orquestra se

apresenta no

domingo de Dia
das Mães, com
entrada franca

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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me no ar
Exposição Sul-brasileira deve reunir cerca de oito mil visitantes

FOTOS PIERO RAGAZZI

Presidente da Adori, Schutze, espera público de oito mil visitantes na Exposição Sul-brasileira de Orquídeas, Bromélias e Plantas Ornamentais

GUARAMIRIM

Na próxima semana, o
Parque de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar
será palco de um evento que
vai exibir algumas das mais
belas formas da natureza

AEXPOSiÇãO
ul-Bra ilei

ra de Orquídea , Bro
. mélias e Plantas Or

namentais deve reunir
cerca de oito mil visitantes entre

o dias 14 e 16 deste mês. Mais de
uma mil espécies de orquídeas e

outras plantas ornamentais po
derão ser apreciadas na quinta
edição do evento, onde também
haverá concurso, artesanato, co

mércio, lazer e gastronomia. O
valor do ingresso para entrar no

pavilhão A é R$ 2.

Participam do evento cultiva
dores de orquídeas, bromélias e

plantas ornamentais das 16 agre
miações do Estado filiadas a Fede

ração Catarinense de Orquidofilia.
. Porém, também são esperados
apreciadores de todo o Sul do país,
São Paulo e Paraguai para a orga
nização da feira.

Dentro da programação, os

expositores aguardam ansiosos

pelo concurso da planta mais
bonita. De acordo com o diretor
técnico da exposição Virgílio Ei

chinger, a competição premia as

trê planta com diferencial belo
e exótico, respeitando espécie,
core e a conservação da flor.

De acordo com o presidente da
Adori, Luí Carla chutze, a fina
lidade do evento é reunir os pro
dutores de sa plantas para exibir
uas coleçõe e a nova e pécie .

Para ele, a importância do evento

reúne troca de inforrnaçõe e mo

dos de cuidados das plantas.

"Será um evento de
encher os olhos".

P EFEITO NILSON BYLAARDT,

"O intuito dos cultivadore de

plantas ornamentais é colecionar
as flores e participar das exposi
ções", enfatiza. De de 2003 aAdori
trabalha com a promoção desse

segmento, reunindo 40 associados
na região. "Será urn evento de en

cher os olhos", resume o prefeito
ilson Bylaardt, acrescentando

que a economia da cidade sentirá
urna agitação com a vida de turis
tas nesses três dias.

O investimento para realizar a

exposição é de RS 15 mil. O apoio
financeiro do governo municipal
soma R$ 8 mil e o restante sairá
do bolso da Adori (Agremiação de

Orquidofilia do Vale do Itapocu)
com a venda dos ingressos para a

exposição.

Edite Kuhn e o marido Luís Carlos fizeram do gosto
pelas orquídeas também uma fonte de renda

Flores em casa e no comércio
Há dez anos, Edite Kuhn se descobriu uma apaixonada pelas

orquídeas. A colecionadora reserva cerca de 50 mil espécies em
sua residência e mais outras 15 nó comércio que inaugurou há
pouco tempo, totalizando duas mil plantas. Ela conta que as or

quídeas pedem poucos cuidados. "Elas (as plantas) precisam de
sol indireto, água urna vez por semana e adubo a cada dois me
ses", destaca. A unidade custa de R$ 5 a R$ 3 mil. "O valor das or
quídeas é caro porque tem espécies que demoram até três anos
para florescer", enfatiza. Para manter as flores, o investimento
anualmente em fertilizante, água e vaso soma, em média, R$ 3.

Artesãos irão
ganhar sede
comercial
GUARAMIRIM

Com o intuito de valori
zar a atividade de transformar
materiais usados em peças
decorativas, brinquedos e até
em utensílios domésticos e

roupas, os artesãos vão ganhar
urn espaço para comercializar
os seus produtos. Conforme o

secretário de Desenvolvimen
to Econômico, Jair Pereira, a

"casa do Papai Noel", do Insti
tuto Vasques de Guaramírím,
será a sede comercial dos tra
balhos artesanais.

Antes de inaugurar o am

biente aos trabalhadores do
setor, deve ser consolidada
a associação dos artesãos do
município para administrar o

uso da sala. Segundo o secre

tário, os próprios produtore
assumem o comando do co

mércio. A previsão é iniciar os
trabalhos daqui a dois meses.

. Artesãos integrantes dos
clubes de mães e mesmos o

produtores independentes e

rão beneficiados. Na cidade,
19 grupos de mulheres tra

balham com artesanato. Este
é o caso da coordenadora do
Clube de Mães da Ação Social,
Flávia Gorges Prires: 1150% do
lucro do nosso trabalho arte

sanal é revertido para a entida
de investir em projetos benefi
centes", enfatiza.

"
Sinto falta de um
local na cidade
para os artesãos
comercializarem

suas peças.
ARTESÃ CRISTIANE MIGUEL

"
Já a artesãCristianeMiguel.

31 anos, realiza seu trabalho de

maneira independente. IISinto
falta de um local na cidade

para os artesãos comercializa
rem suas peças", relata.

Uma maneira de promo
ver o artesanato é participar
de eventos na região. Por isso,
a Prefeitura disponibiliza e -

paços para os interessados. ex
porem seu trabalho na qUlllt.a
edição da Exposição Sul-br:.s1-
leira de Orquídeas, Bromelias
e Plantas Ornamentais, que
acontece de 14 a 16 demaio no

ParqueMunicipal PerfeitoMa-
noel de Aguiar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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terno o público confere o sertanejo
universitário comNicolas eMichel e
em seguida Léo lima e Banda

No último dia de festa a pro
gramação começa cedo. Ás 10h
acontece o Desfile das Sociedades
e Grupo da 3a Idade da Comuni
dade Evangélica Luterana Cristo
Bom Pastor. Durante todo o dia
haverá apresentações culturais e

musicais.
O valor dos ingressos varia de

acordo com o horário e dia. A So
ciedade Recreativa Alvorada fica
na rua Gustavo Gurnz, nO 289,
bairro Rio Cerro II. Outras infor-

.

mações nos telefones (47) 3376-
0776/9968-5490/9101-5659.

SERViÇO
O que: 22a Winterfest
Quando: De 7 a 9 de maio
Onde: Sociedade Recreativa Alvorada
Quanto:
Sexta-feira: das 19h às 21 h30 - R$ 5 -

a partir das 21 h30 - R$ 10
Sábado: até as 19h gratuito, das 19h
às 21 h - R$ 8, a partir das 21 h - R$ 15

Domingo: até 14h - gratuito, das 14h
às 17h - R$ 5, a partir das 17h - R$ 10
Valor da refeição completa: R$ 14 por
pessoa. Marreco recheado
inteiro: R$ 25

Musical Patrimônio, de Massaranduba, uma das
mais autênticas bandas da cultura alemã

PROGRAMAÇÃO
, .

E tempo de festeiar o inVelCIIO
Winterfest anima os pavilhões da Sociedade Alvorada de sexta-feira a domingo

FOTOS ARQUIVO OCP

Várias
apresentações
folclóricas
fazem
parte da

programação
da festa

A tradicional festa da
Sociedade Recreativa
Alvorada, de Jaraguá
do Sul, está chegando.
A partir de amanhã, até
domingo, o público pode
conferir a 22ª edição
da Winterfest (Festa
de Inverno).

_Abertura
oficial da festa

contece às 20h de sexta

eira, seguindo com jantar
'pico alemão, com pratos

tradicionais, como marreco reche

ado, aipim frito, schwarzauer, eis

bein, repolho roxo, churrasco e bu
ffet completo. Durante a noite ainda
acontece a escolha das Rainhas da
22a Wmterfest. E depois começa o

baile, animado pela BandaDanúbio
Azul, do Rio Grande do Sul.

No sábado, às 14h30, acontece
o Desfile das Sociedades e Grupo
de Idosos convidados. Em seguida
haverá a Tarde Dançante animada

pela Banda Estrela de Ouro. O baile
com a Banda Mil Shaw, do Paraná,
começa às 23h. E no Pavilhão Ex-

FOTOS DIVULGAÇÀO
__-- Noite de sopas

e cremes
Jesta sexta-feira, a Associação

Recreativa e Cultural Rio da luz
"Salão Barg'' promove a 23a oite
das Sopas e Cremes. Serão servi
das sopas de frango, gado, lentilha
e schwarzsauer e ainda cremes de
milho, palmito, batata salsa e ou

tro acompanhamento. Haverá
também venda de cucas. O evento

começa as 19h30 e custa R$ 10 por
pessoaO Salão Barg ficana rua Eu
rico Duwe, n° 2.600, bairro Rio da
Luz L Reservas e informações pelo
telefones: (47) 3376-2184 / 3376-
1429/3376-0634 /9117-1583.

o Rei da Sociedade Alvorada,
Adolar Mathias, e família

Tarde da
saudade para
quarentões

A ociedade Esp va e

Recreati a Hansa Humboldt,
de Corupá, realiza dia 12 de
maio a Tarde da Saudade, para
pessoa a partir de 40 anos. O
evento erá na Sociedade e ini
cia as 14h. Informaç

-

es pelo
telefone (47) 3375-1957.

_
Rolf Bublitz, a cantora Márcia Regina, Marcelo Heinz

Prochnow, e sua esposa Rosangela Gnewuch, em Baile de Rei

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4784330306

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

•

Ibeasasse
orrur Beatriz Sasseeatriz Sasse

lhe Seres na Sear
A banda The Sere apresenta show "in concert" nesta quinta,

às 19h30 no pequeno teatro do Centro Cultural da Scar, através
do projeto "Palco Livre". esta apresentação a banda interpretará
mú icas do Pink Floyd, intercaladas com composições próprias.

Haverá a execução de um dos maiores clássicos do rock progressivo
(Echoes) na íntegra. Também tocarão "O velho e a pedra", música

inédita feita no início da carreira. A entrada é grátis.

Genielli Rodrigues, jornalista do O Correio do Povo e também da Revista
Mercado Brasil, recebeu o Prêmio ABF de Jornalismo, da Associaçâo
Brasileira de Franchising, na csteqoria "Revista". A premiação foi pela
reportagem "Franquia: opção em época de crise?", publicada em junho
de 2009, na Mercado Brasil. A entrega ocorreu em São Paulo, no dia 30
de abril durante cerimônia para convidados. A categoria "Jornalismo"
teve 41 matérias inscritas.

ARQUIVO PESSOAL

Daniela Venturi completou
18 anos no dia 4. Ela recebe
o carinho dos pais e do irmão

Gabriel, que lhe desejam
muitas felicidadades

SHO ACIO Al
O cantor, compositor e violo

ni ta Jorge Vereillo é atração no dia
19, na caro Vercillo chega ao Esta
do divulgando o oitavo trabalho da
carreira, intitulado D.i A. O how
é uma produção de Arnira Hijaz.
Ingre o e tão à venda na bilhete
ria do teatro a R 50 (inteira), R$ 40
(doação de quilo de alimento), R$
25 (meia-entrada) e R$ 50 (na hora)
- todo com poltronas numeradas.

Agende-se
E anote, mai un shownacional

na cidade: dia 14, às 19h30, ocorre
a 6a oita da Ilha, evento ga tronô
mico e cultural açoriano. erá no

Parque de Eventos, com show do
Demônio da Garoa, Grupo Gente
da Terra, pas i tas e boi-de-ma
mão.Venda de ingre os na Center
Som ( hopping), Po to 1irne (ma
triz e \ reg 2) e Blucrecli. A promo
ção é do Re tauranteArweg.

BEATRIZ SASSE

c •

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Alexandre Franz

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

LONDONPUB
Pagode com o Grupo Sem Abuso

(BC). Elas grátis até 23h30.

KANTAN SUSHI LOUNGE
Festival de sushi.

MOMMA BAR (Pomerode)
Shaw com a Banda Velvet's.
Aberto a partir das 19 horas .

As inscrições para o Concurso Jaraguaense de Contos promovido
pelo escritor João Chiodini estão abertas até o dia 31 de maio. A iniciativa
é destinada a pessoas acima de 16 anos e residentes em Iaraguã, Os dez
melhores formarão uma antologia de contos, com o livro sendo lançado
na cerimônia de premiação. Cada autor classificado até o décimo lugar
receberá dez exemplares da obra. Também haverá prêmios em dinheiro
aos primeiro, segundo e terceiro colocados, nos valores de R$ 2 mil, R$ 1
mil e R$ SOO, respectivamente. Não há taxa de inscrição e o regulamento
completo do concurso está disponível no sitewww.joaochiodini.com.br.

Talita Coral,
gerente da
Le Mondei
Citroén de
Jaraguá, é

entrevistada
da revista
Blush! de
maio. Ela,
que casou

recentemente,
conta um

pouco sobre
suas paixões,
casamento,

esportes
radicais e

carros

BEATRIZ SASSE

Obras contemporâneas
De de o dia 26 até o dia IOde maio está aberta na Biblioteca Padre

Elemar cheid, na Unerj, a exposição "Paris", que reúne pinturas da artista
plásticaOlgaAquino, de Balneário Camboriú.Amostrapode ser conferida
gratuitamente de egunda a exta- feira das 8 às 22 horas éaos sábados das
8 à 13 horas. A c�l�tânea reúne pinturas que a artista fez após viagem à
França, onde parucipou do 10 Encontro Internacional de Artistas Plásti
co . Todos os quadro ão em óleo sobre tela, estilo contemporâneo.

•

CHOPERIA SALOON
Festa Ladies Free, a partir das 22
horas, com Hand's Up, Ber Bush e

o percussionista Gutto Serta. Mais
DJs Erick Janssen e Fefeu. Ingressos
antecipados masculinos na Upper
Man (shopping) a RS 10, mulheres

entram de graça até 23h30.
A promoção é da Fuel Eventos.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Ulysses (violão e voz),

a partir das 20 horas.
Couvert artístico de R$ 3.

LONDON PUB
Muito rock nesta sexta com

o shaw da banda Vlad V.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
A dupla do sertanejo universitário do
8ali Hai, Fabio & Juliano, faz shaw a

partir das 22 horas. Também DJ Alan.
Elas entram de graça até 23 horas

e eles pagam RS 10 (10 lote).

MOVING UP (Schroeder)
A partir das 23 horas rola Festa da

tequila, com tequileiros e tequileiras
e DJs Marcelo Luis, Fernando 5,
Jhonz Muller e Adrian P. Elas free

até às 23h59. Ingressos antecipados
masculino e feminino (após a meia
noite) R$ 10. Venda em Schroeder:

Posto Mime, Trapp Lanchonete e Net

Land; Guaramirim: Posto Maiochi; e

Jaraguá: Smurf's Lanches e

Posto Mime (Weg 2).

KANTAN SUSHI LOUNGE
Jantar a Ia carte.

CARAMBAS (lndaial)
House music com DJ

.

s Fernando
Olsen e Daniel Dadalt, do

projeto Eletrocode.

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES
LONDON. 3055-00651Iondonjaragua.combr

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarrnazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE· 33711584
MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA. 9951-4497 ou 9106-9982
lICORERJA FUU DRINK· 3275-1327

CHOPERJA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE • 3371-8942
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOMMA.8479-6646 momma.combr
CARAMBAS. 333-22751 carambas.combr

CHOPERIA SALOON· 3373-1673

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SETE B DASAGI
O PARQUEDE EVF:NTOS
Shaw acontece hoje com entrada gratuita e diversos estilosmusicais

Sete bandas vão agitar o palco do
Pavilhão A, do Parque de Eventos,
hoje à noite. A partir das 19 horas,
o público poderá conferir grupos
de renome nacional, como Tchê
Barbaridade e os sertanejos Kaic
e Kaynan, de graça.

nacordo
com a organização, a expec

tiva é de que cerca de dezmil pesso
confiram o 5°Show de Bandas.Ape

ar de a entrada ser franca, o público
poderá fazer doações de agasalhos em bom
estado. IINão é obrigatório. Mas queremos
incentivar a doação. Nessa época do ano as

pessoas carentes precisam ainda mais de so

lidariedade", afuma o organizador do evento,
IocemarMorais.

As sete bandas que vão compor a noite são
todas do Sul do Brasil. Danúbio Azul, Musi
camp, Cia daVanera, Tchê Barbaridade, Kaic
e Kaynan subirão ao palco.Além disso, os gru
pos jaraguaenses Tchê Barril e Banda Sagara
na estão representando a cidade no evento.

O Show de Bandas aconteceu no muni

cípio pela primeira vez em 2004. Desde lá,
foram quatro edições com as mesmas ca

racterísticas do evento desse ano. liA ideia é

empre fazer gratuito, para as pe oas terem

a oportunidade de prestigiar sem gastar com
i o. Outras vezes já reunimos 15mil pe soas",
complementa. O evento é uma realização da
Sul Mídia Comunicação, com o apoio do jor
nal O Correio do Povo, Studio FM e também
da Fundação Cultural .

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Torneio de dominó é

atração no shopping
Para dar oportunidade a jogadores de

Jaraguá do Sul e de outras regiõe , o Sho

pping Center Breithaupt promove um

torneio de dominó no dia 29 de maio que
di tribuirá R$ 6 mil em premiação em di

nheiro, troféu e medalhas. As in crições
estão abertas na administração do hop
ping, no egundo pi o, no valordeRS 60,por
dupla Podem participar duplas formadas

por homens, mulheres ou mistas. O torneio
acontecerá no Piso G2 do Shopping. a partir
das 10h30. Outras informações pelo telefone
(47) 3275-1122. Conforme Miguel Angelo
De Marchi dos Santos, do departamento
de marketing, o objetivo do torneio é pro
porcionarmomento de lazer e diversão aos
clientes que praticam amodalidade.

CO ç U OUCO DAS BA DAS

c
Os irmão Kaic e Kaynan na ceram em Ituporanga, numa famí

lia com 13 irmão , todos músico. a adole cência, o doi cantaram

em banda de baile e aprenderam in trumentos como guitarra e vio
lão. Em 2001 re olveram e juntar para e dedicar ao ertanejo, estilo
pre ente na vida dele desde criança. Kaic e Kaynan ão compo ito
re e e crevem a maioria da mú ica . Apó percorrer o E tado
fazendo hows, a dupla re olveu e in -

crever no Programa Raul Gil. O hit que
encantou a plateia é 41Tá a Moda".
Com e a canção, agora fazem
uce o nacionalmente.

BIO AZUL
O grupo Danúbio Azul é uma da

banda que apre enta hoj à noite.
Ele já fizeram vário how p la re

gião e e tão divulgando o eu último
trabalho, o di co 'Um inuto Ap -

na I. banda é ompo ta por Edemar
TIé I Ioacildo Junior, Marki Cardo o,
árcio Aurélio, Chiquinho, Rogério

Borchat eVilmar da ilva.

c DE
Nos anos 90 foram os principais ar

tistas da música regional gaúcha, sendo
que o grande ápice da carreira foi mar
cado pela gravação do CO Ao Vivo em

Porto Alegre no ano

2000. O Tchê Barbaridade também

gravou e lançou dois DVDs, marcados

pelas suas grande produções. O último
trabalho do grupo é de 2009, o 16° CD da

carreira. ele, o Tchê Barbaridade revive
um pouco do pa ado, lançando algu
mas canções que lembram o grandes
ucessos da carreira.

USICAMP
O usicamp é empr inônimo

de qualidade e inovação. o novo

CD, 'Amor b urdo', a banda conti
nua uma trajetória firme e faz uma
ver ão de um grande dá ico do

pop nacional, 'Tempo oderno "

de Lulu anto. Também já e tá
com "TeAmo ais Que Tudo (Amor
Ab urdo)" bombando pela rádio,
um hit certo que conta com a parti
cipação e pecial de olnei Bianchi
ni do Brilha Som.
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Nãoé
obrigatório.
Mas queremos
incentivar a
doação de
agasalhos

JOCEMAR MORAIS,
ORGANIZADO

FOTOS DIVULGAÇÃO

CIA DAVA ERA
inda de Blumenau, a Cia da

Vanera é muito bem li olvida

quando o a unto é repertório.
E i o ignifica aber atender ao

público que hoje con ornem

mú ica gaúcha. Com muito ba

lanço de vaneira mode ("Tó
Querendo Te Beijar', "Quadro
Pintado" e

' enenosa" são al

gun exemplos), o grupo tam

bém abe interpretar temáticas
tradicionai . Tudo i o mi turado
com a descontração que aracte

riza o grupo.
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Carlos Henrique LuizCarlosAmorim, PatridaMoraes,
Sdtroeder, esaitor Escritor e editor jornalista

Feito alforria

Ele dá aquela falsa
impressão de livre-arbítrio.
(amo se fosse a solução no
caso de você se perder em
uma cidade desconhecida

14 Variedades

CharlesZimmennann,
esaitor

Ele
foi feito uma alforria. Chegou. Mu

dou. Antes dele, as coisas pareciam
muito diferentes. Tinha uma pressão,
uma sensação de prisão vagando por

aí. Não havia jeitinho. O único jeito era acei
tar as tardes e noites passadas assim, longe do
restante, com os olhos focados em uma ima

gem só. Os sons vinham em ecos. Um pouco
de solidão pairava no ar. Sem saída. Ela não

existia, visivelmente. Naquele tempo, os cô
modos da casa possuíam
hábitos distintos dos atuais.
Cada um no seu próprio can
to com seus respectivos ha
bitantes. Conversas surgiam
em vozes altas, passeando
pelo corredor.

Ele veio se transformar
em algo bastante útil e muito apropriado.
É igual a banho no fim da tarde. Dá uma

preguiça inicial de se mover até ele, mas
ao primeiro sinal de que está tudo ligado,
não dá vontade de abandoná-lo. Você se vê
acostumado com o efeito libertador pro
porcionado e nem assiste o tempo passar.
Porém, quando consegue sair desse uni
verso quase paralelo também experimenta
um pouco de sossego.

Ele dá aquela falsa impressão de livre
arbítrio. Como se fosse a solução no caso de
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CINEMA

você se perder em uma cidade desconheci
da. Ou, quem sabe, um jeito de não precisar
aturar o chato vindo logo ali. Basta desviar o
olhar para a tela e ninguém nem notará a ar

timanha, afinal, encenar o atendimento do
telefone já não funciona mais.

Ele serve ainda como artifício contra o iso
lamento. Com fios pendurados à parede, te
clados, mouses, estabilizadores e monitores é

complicado pregar a convivência. No entanto,
quando se tem um aparelho
móvel nas mãos, dá vontade
de levá-lo junto por todos
os cantos. O tal do note vira

amigo, companheiro que
nem celular acrescido de
mais um tanto significativo
de sentimento de liberdade.

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 elas)

• 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
• Nice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(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)

NOVELAS
Ele vai para o carro. Pode-se não utilizá

lo nunca, contudo apenas a certeza de que
está lá, já traz alívio. Se, por acaso, houver
muito a fazer, a companhia é essencial. Se,
por acaso. não houver nada a fazer, a com
panhia é igualmente essencial.

Ele deixa você tirar dentes sisos, cansar
as pernas ou sentir dores nas costas e, mes

mo assim, trabalhar ou divertir. Entretanto,
como objeto preferido do momento, vicia.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Suely flagra Vltôrla/Vivlane no quarto de

Mariana e as duas se comprometem a escon

der o segredo uma da outra. Ricardo decide

guardar o bilhete que Viviane escreveu. Pepe
e Antônia reagem ao ver Daniel. Seth repreen
de Daniel. Tadeu e Clara se encontram na bi
blioteca. Jair conta para Gilmar que viu Sofia e

Beatriz roubarem uma joia no quarto de Fran
cisca. Pepe foge de casa e Ricardo fica deses

perado. Leninha comenta que encontrou com

Madame Gilda. Antônia fica nervosa com a fal
ta de notícias de Pepe. Ricardo descobre que
a senha que Viviane lhe deu é correta.

VIVER AVIDA
Ingrid vê Miguel vestido de noivo e fica

balançada. Jorge decide ir ao casamento,
mas não consegue convencer Ingrid. Paixão
vê Ariane indo ao encontro de Jorge e fica tris
te. Miguel se emociona ao ver o irmão. Ingrid
aparece e Miguel conduz a mãe até o altar.

Miguel e Luciana saem da capela sob uma

chuva de arroz. lngrid fala com Tereza que não
acredita no casamento de Miguel e Luciana.
Dora pensa na conversa com Marcos. Luciana

promete a lngrld fazer Miguel feliz. Jean cobra
uma resposta de Tereza sobre a viagem. Mi
guel e Luciana se declaram um para o outro
antes de cortar o bolo .• kellyerdmannê'gmail.corn TEMPOS MODERNOS

lolanda tenta desconversar para não dar BELA A FEIA
uma resposta a Leal. Goretti e Bodanski rela- Verônica quer colocar Cíntia na presidência.
xam no Pilhanatural. lolanda e Leal passam a Diogo revela estar feliz por tentar reerguer a em-
tarde juntos e Zuppo acompanha o casal. Jan- presa ao lado de Valentina. Guto recusa propos-
nis diz a Túlio que não quer repetir o mesmo ta da mãe para seduzir Hortência. Samantha
erro de seus pais e que ele deve resolver se elogia o comportamento da filha na Mais Brasil.
vai mesmo viajar. Mesmo ao lado de lolanda, Luddy, no entanto, debocha e diz que é ridículo
Leal não deixa de pensar em Hélia. Tartana Guto dar em cima da mãe. Samantha nega qual-
acompanha Milena até o hospital. Tamara quer envolvimento e fica espantada ao saber
leva Zuppo para jantar e fica um longo tem- que a filha está interessada em Guto. Jacinto
po tentando conversar com ele. Niemann vai fica nervoso ao ver Magdalena no boteco. Elvi-
à casa de Leal e lhe mostra um jornal com a ra provoca Magdalena, que se irrita já que não
informação de que Regeane está viva. quer nem ouvir falar em Jacinto.

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

LANÇAMENTOS

Marcha dos grilos canibais
As crônicas bem-humoradas não deixam

dúvida: ciência é para todos. Reinach conta

descobertas e' enigmas nas mais diversas
áreas da ciência, como dilemas ambientais,
a diversidade das florestas, os mistérios do

sexo, a complexidade da mente, a pré-his
tória da arte, os avanços tecnológicos que
transformam o corpo humano e a política
que envolve a pesquisa, entre outros temas.

Os textos curtos capturam o leitor, atiçam a

curiosidade, divertem e intrigam.

.�
F mando Hcil1tl -h

-: �_}'
ALONGA��
MARCIIA

.

DOS GRILOS
CANIBAIS ClIC DO LEITOR

/;' outra' rõnlc«: 'oorl' tl
rltta 110 pfllllrftl n'rrrr

Almost the truth
O documentário aporta no Brasil com ber

rante advertência: "Nenhum advogado sobrevi
veu à produção. deste filme". A versão lançada
por aqui em OVO é a mesma exibida nas telo
nas lá fora com aproximadamente 110 minu
tos. Um dos pontos altos é o capítulo sobre a

série Flying Circus. que durou quatro tempo
radas. Detalhes sobre as filmagens de obras

primas da trupe e depoimentos dos integrantes
são grandes méritos do documentário.

Essa gracinha é a Ivis, a fiel companheira da leitora Josiane Pretti!
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Terá mais sensibilidade à sensação

de perda. Controle o ciúme, cuide do

que tem valor e não insista em algo ruim. Evi

te se preocupar demais com as pessoas ou

poderá entrar em uma onda de melancolia.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Talvez suas expectativas estejam
muito altas e isso pode gerar insa

tisfação interior. No amor, momento difícil.

ótimo dia para refletir, não se esqueça de

tirar um tempo para meditar e ficar mais

na sua.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06)
Não deixe que o desânimo tome

conta do seu astral. No campo afeti

vo, seja paciente e não perca a esperança.
Analise o que está incomodando, aja com

calma, seja tolerante e exercite mais sua pa
ciência.

@CÂNCER(21/6 a 21/7)
Lembre-se de que a corda sempre

cede do lado mais fraco. No roman

ce, o dia não é dos melhores: lute contra a

desmotivação. Mostre seu lado conciliador

e muitos irão aprender a resolver melhor os

conflitos.

LEÃO
//"""."""""

\t:...�?YH (22/7 a 22/8)
Há sinal de instabilidade com a

pessoa amada, tenha calma e não

aja com autoritarismo. Cuidado para seus

compromissos não tomarem todo o seu

tempo e disposição, acabando assim com

sua criatividade.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
É vencendo as dificuldades que se

conhece o seu próprio valor. No cam

po afetivo, divergências causam atritos. Bons

ganhos espirituais: crescimento Interno atra

vés da aquisição de novos valores de vida.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Cuidado, hoje o perigo é cair nos

extremos. Na paixão, mantenha o

bom humor e não exija demais. Fique
longe de situações de risco, não tente impor
sua opinião e aceite conselhos dos mais ex

perientes.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As atitudes que as pessoas espe-
ram de você podem entrar em con

flito com seus desejos. Não dá para agradar
o mundo! No amor, vença as diferenças. A
inteligência te levará ao sucesso. Faça no

vos planos.

�SAGITÁRIO
� (22/11 a 21/12)

A vida parece mais difícil agora.
Tente ser mais light. A tensão, a ansiedade
e a impaciência não vão ajudar. Você precisa
arejar as ideias e sentir mais suas próprias
emoções, mas cuide do corpo também.

� CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
A dois, é tempo de pesar os prós e

contras. As relações desgastadas
tendem a se romper facilmente. A Lua pode
interferir em seu poder de decisão, mas

mantenha-se firme nas escolhas que devem
ser feitas.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O seu maior desafio será controlar a

teimosia. No amor, talvez seja hora de
se desligar do passado. Deixe a sua vida mais
leve e perceberá que muitos conflitos se re

solvem por SI mesmos. Relaxe mais!

PBXES
(19/2 a 19/3)
Nem tudo serão flores na área sen-

timental: brigas ou discussões podem
aumentar o seu retraimento agora. Para lidar
com eventuais surpresas que podem tirá-lo
do chão: mais razão e menos emoção hoje.
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MarOia Gabriela
de volta ao SBT

Parece que Marnia Gabriela vai voltar ao SBT, de
pois de duas décadas. Segundo o jornal "Diário de
S. Paulo", a apresentadora, que agora está no canal

pago GNT, teria assinado o contrato com a emissora
na tarde de ontem. O programa de entrevistas deve
ser exibido nos finais da noite de domingo. A asses

soria de imprensa do SBT, no entanto, disse não ter
sido informada sobre o assunto. Se o boato se con

firmar, ela não poderá mais fazer novelas na Globo.

Adriana lessa
faz uma cirurgia
Uma semana após deixar o comando do

"TV Fama", Adriana Lessa foi hospitalizada
para fazer uma cirurgia delicada no Hospital
Albert Einstein, em São Paulo. Ela passou por
um processo cirúrgico chamado de miomeç
tomia, para a retirada de miomas no útero.
Ela já sabia da doença desde o ano passado,
mas resolveu adiar a cirurgia para não preju
dicar o trabalho, e passa bem.

Cerca de 163 garis que entra
ram com um processo de danos
morais contra a Rede Bandeiran

tes, por causa de uma declara

ção do apresentador Boris Ca

soy, não 'foram favorecidos pela
Justiça. Durante um intervalo,
sem saber que o microfone es

tava ligado, Casoy teria ofendido
a profissão, o que resultou nos

processos - no entanto, a inde

nização de R$ 4 mil cada não
será paga.

Bandeirantes
ganha

processo

Lojas querem
patrocinar Juliana

Além da alegria de estar grávida, parece que Juuana Paes pode ter menos

despesas que o normal com o bebê. Isso porque, mal a notícia foi divulgada, a
atriz já recebeu pelo menos 10 propostas de lojas para "patrocinar" roupas e

acessórios do seu primeiro filho. Segundo o jornal "O Globo", o escritório que
representa a morena começou a receber ligações já há algumas semanas.

Adriana se
recuperando

Ainda abalada pelo
fim do casamento de
nove anos com o cantor
Dudu Nobre, Adriana
Bombom está morando
com as duas filhas, Tali
ta e Olivia, num aparta
mento alugado pelo ex

marido. A situação deve
ser esta pelos próximos
seis meses, até que
sua casa, no Recreio
dos Bandeirantes (Zona
Oeste do Rio) fique
pronta. "Estou bem,
vida nova, nada nessa

vida acontece por aca
so. Precisava me livrar
desse probterna para, lá
na frente, vir uma coisa
melhor", afirma.

ANIVERSARIANTES
6/6
Adelino Spézía
Celia M. de Almeida

CIeusa Takaesu

Giovane B. Bussareflo

João G. Emmendoerfer

Kiaus P.laube

Pedro H. Hoerlle

RuthJanh

Wilmar Machado

Gabriel M. Henn

DIVIRTA-SE

Hora da verdade
O sujeito tinha quatro filhos: três perfeitos e boni

tos, e um mirradinho. No leito de morte, eJe pergunta
à mulher:
- Meu amor... o Josías é realmente meu filho? Por

favor, não minta. Se não for, eu te perdôo desde já.
Preciso saber.
- Sim, querido. Você é o pai de Josias sim, juro por

tudo ...
- Puxa, que bom ouvir isso ... - ele solta o seu último

suspiro e morre.

E a esposa, aliviada:
- Ainda bem que ele não perguntou dos outros três!

Marcelo Rossi
de pé quebrado

o padre Marcelo Rossi está tento alguns pro
blemas no dia a dia. Na semana passada, ele
sofreu um acidente na esteira ergométrica e

quebrou o pé esquerdo. Segundo o jornal "Folha
de S. Pauk)", ele deve ficar usando cadeira de
rodas até tirar o gesso. Por causa da fratura, o
padre tem que ser carregado até o altar onde
celebra missa todos os dias, já que o local não
tem rampa de acesso.
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SOBRE o JOGO
ç v E su 9 9 z L

É um jogo de lógica muito 9 J .. 9 9 11 � 6 I c

O
- ...

imples e viciante. O objeti- � 9 6 z L r 11 9 I 9

vo é preencherum quadra- 15 L 6 9 E v 9 z � 9
do 9x9 com números de 1 ::) z 9 8 L 9 � E vl6
a 9 sem repetir número

...... -

� c � 11 9 z 6 S L 9
em cada linha e cada col- O v E S l 6 L 9 8 .,.

....

una Também não se pode '"
6 z � 9 9,9 L E 11

repetir números em cada
9 9 L v E:� 6 9 �

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

Moa Gonçalves
a....ar mo a v in o

Promoção de Pliamas
ar a a ã •

Venha conferir.
TemOs o

me\hor preço.

Meio
interior

Nesse
mundinho de faz

de contas o que é ruim
e me magoa, desdenho
e deixo para trás. O que

me constrange tem a capacidade
de nle fazer crescer. Medo? Ne
nhum! Eu, nessa minha vidinha

simples nada mais azucrina do

que a capacidade de viver, sem

receio nenhum de ser super fe
liz. A cada queda? Um reforço. E
viva a vida!

A massarandubense
Francielle Matuszewski

formou-se em

Marketing pela Fatej

NAS RODAS
• Aminha amiga Cristiane da
Vip Estética, também é presença
garantida dia 25 de maio, na 3a
Festa do Champanhe, no
Estação Armazém.

• Qual será o motivo de tanta

alegria no rosto deVanessa Prada?
Vamos inve tigar.

• A peça "Tanto Trabalho pra
1 ada", realizada na terça-feira,
dentro da programaçõe do

Estação Armazém, foi um uce o.

Todo aíram rasgando elogios.

la das ãe
Quero lançar hoje o- lema:

"1 enhuma influência é tão po
dero a e única como a de uma

mãe". Com o mote, e te coluni ta

aposta no marketing dos re tau

rantes jaraguaenses, que e tão

empenhados e de olhos bem e -

ticado para manter o cliente
com o fe tejos do Dia da 1ães,
nos ambientes da urbe orriso.

Rua Barão do Rio Branco,
n° 41 - Centro

ao lado da Speed Press

, , As horas mais tristes
da vida são aquelas
em que duvidamos
de nós próprios. , ,

o

o meu camarada Leodomar
Lopes, durante confraternização
de amigos, é flagrado guardando

seu poderoso líquido

Todo dia uma
A turma do barulho não sabe

mais o que inventar. Surgiu nova

moda no pedaço. O babado novo

nos casamentos descolados, com
festas bem humoradas aqui em Ia
raguá, é a distribuição de bonecos
de Santo Antônio, entre as soltei

ras, feitos pela noiva para «desen
calhar" as amigas. Pode? Segundo
os fofoqueiros de plantão, os bo
nequinhos ficam tão bonitos que,
independente do estado civil, toda
a mulherada quer levar um para
casa. Que tal? Vai que dá certo! A

espirituosa Dani Farias ganhou
um e colocou ao lado de suaBíblia.

Buxixo
Nas rodas das comadres só o que se fala é de uma separada, que

enquanto dividia omesmo edredom com exnão estava nem aí com
a vaidade. O cabelo, no máximo um pente. Maquiar? Nem pensar!
Agora que seu ex-bofe está com outra. Pasmem! Amoça radicalizou
de vez. Caminha todos os dias, frequenta a academia e não sai do
seu cabeleireiro. Como diria um amigo: Ela está ficando mais boni
ta do que desfile de sete de setembro. É isso aí amiga!

I!

stela Fogo
-

No próximo sábado, em

Schroeder, na Sociedade Vitória
Clube de Bolão, acontece a 6a
Costela Fogo de Chão. A excelen
te dupla sertaneja Alex &Willian
movimenta o frege.

leitor
o leitor fiel de hoje é o jovem
bem lançado Almir Edinei

Mendonça Menegotti Rocha. Ele é
outro amigo que lê a coluna todos
os dias para ficar por dentro das

boas notícias da região.

Sem Abuso.

• O empresário Renato
Koslowskí, dono daMenina
Linda, será um dos grandes
patrocinadores da 10a Feijoada
do Moa, que acontece dia 21 de

agosto. A expectativa de público
para esta edição é de 3 mil

pessoas. Quem viver verá!

• Dia 20 de maio, na loja Rosa

Choque tem muita música,
novidades e alegria para
movimentar o lançamento da
Festa do Champanhe.

• Com essa, fui!

Detonaxé
TO sábado, em frente a Biblio

teca Pública, em comemoração
ao Dias das Mães, acontece um

mega show com o grupo de dan

ça DetonAxé. Vale conferir.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o boa gente e apaixonado pelo
Iuventus, Sílvio Kitzberger, de
Schroeder. Aquele abraço.

• O meu amigo empresário
Amauri Cani está preparando
os quitutes para comemorar
no sábado a idade nova.

• Hoje tem festival de Sushi
no restaurante Kantan. Vai

perder?

Hoje à noite no London
Pub, tem a tradicional quinta
feira do pagode, com ó grupo

Stammtisch
A 93 tarnmtisch, festa de

rua mai movimentada de Iara
guá do ul, já está confirmada.
Será dia 31 de julho, no Calça
dão da arechal.
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obe faturamento da indú
•

a
egundo CNI, crescimento foi de 12% no primeiro trimestre. Emmarço, aumento foi de 4,3%

quando houve a quebra do Leh
man Brothers, o uci da indústria
brasileira estava em 83,2%.s indicadores industriais

março mostram
e o parque fabril
asileiro intensificou sua

cuperação no primeiro
imestre do ano.

Nuci atingiu em

março 82,60/0 na série com
ajuste sazonal, contra

78,6% em 2009

o período, o faturamen
to da indústria acumulou
crescimento de 12%, ante

igual período do ano pas
do. O faturamento real da indús

'a aumentou 4,3% em março, na

mparação dessazonalizada com

vereiro e 14,7% no confronto com

arço de 2009.Apesquisa é daCon
eração Nacional da Indústria
O Nuci (Nível de Utilização da

pacidade Instalada) atingiu em

arço 82,6% na série com ajus
azonal. Em fevereiro, o índice

tava em 81,1% e em março do
o pa sado, em 78,6%. Segundo
C I, apesar do crescimento, o

uci ainda está 0,6 ponto porcen
ai abaixo do registrado antes da
i e global. Em setembro de 2008,

As horas trabalhadas na pro
dução confirmam a tendência de

recuperação, com alta de 2,7%
em março, na comparação de -

sazonalizada com fevereiro. Em

relação a março do ano passado, o
aumento é de 10,5%. No trimestre,
as horas trabalhadas avançaram
6,5%, comparativamente ao pri
meiro trimestre de 2009.

O emprego cresceu 0,7% em

março ante fevereiro, na érie com

ajuste, e 4,7% na comparação com
março do ano passado. No primei
ro trimestre de 2010, o emprego
industrial acumula expan ão de
2,8%, em relação ao mesmo perí
odo do ano anterior.

• AgênCia Estado Nível de emprego cresceu 0,7% em março ante fevereiro, e 4,7% comparado com março do ano passado

CÂ ARAAPROVAREAJUSTEPARAAPOSE 'ADORIASACI DEU S LÁR O

Oilmachama
Temer para
vice-presidente
BRASíLIA

A pré- andidata do PT a pre i

dência da República, ilma Rou -

eff convidou o pr idente da â

mara, Mich I] rner, (PMDB), para
concorrer nas I iç

-

e como vi

em ua chapa. Durante o encontro

na noite de terça-fi ira, o doi tam

bém trataram br a div rgência
entre o doi partido namontag m

do palanqu taduai .

BB e Mapfre
fecham acordo
para holdings
SÃO PAULO

O Banco do Bra iI confirmou a

riaçã de dua holding em con

junto com a eguradora panhola
Mapfre, que devem atuar no mer

cado de eguro em ramo elemen
tar (como veículo e re idênci )
e guro de p oa (apóli de

vida, crédito e imobiliárias). O con

trato
'

de 20 ano .

O ban o também onfinnou a

ompra da participação de 30% da
ulAmérica na Bra ilveícul, r

R 3 O milhõ . parceria cria a e

gunda maior guradora do Brasil
- atualmente, amaior é o Brad o.

apfre terá participação ma

i ritária na dua empresas, criando
im mpresa priv da. ação

de e darmaior agilidade as compa
nhias do qu [o em ontroladas

pelo BB. prim ira holdíng, com
foco de atuação no egmento de

eguro de p oas, imobiliário e

agrícola, chama BB fapfre SH1

Participaçõe . esta, a Iapfre
ficou com 50,01% das ações ordi
nárias. a segunda, íapfre BB SH2

Participações AS, aMapfre tem 51%
das ações ordinárias.

Governo quer lirnrte de 7%
RASíLlA
O presidente Luiz Inácio

ula da ilva disse que sornen

depois da decisão do Senado

que vai definir que posição
mar obre o aumento nas

po entadorias acima de um

lário mínimo. Na terça-feira,
Câmara dos Deputados apro
ou um reajuste de 7,7%, acima
o que tinha sido acordado en

e o governo e as centrais sin
icaí , de 6,14%.
liA mim, só cabe esperar a

ecisão final do Senado para
ue eu possa analisar os impac
di so na economia brasilei-

e na previdência social, e to

par a decisão. Acho que é assim
ue o presidente deve se com

;ortar, ou seja, a Câmara curn-
I •

,nu o eu papel, o Senado vai
: mprir o eu papel e depois o

;re idente cumprirá o seu pa
�el", disse Lula.
', O presidente disse que ainda
iao sabe qual o impacto desse
umento, mas que discutirá o

SSunto com o ministro da Pa
enda, Guida Mantega. "Todo
rlundo tem apreço pelos apo-

titucionais, lexandr Padilha,
di que o go ern ai ten tar

mo trar a enadore qu o

fator previdenciário tem que
er mantido e que o limite para
o reaju te da apo entadoria
acima de um alário mínimo é
de7%.

sentados. E no ano eleitoral au
menta o apreço de forma extra

ordinária, sabe. Eu não acredito

que tenha dentro do território
brasileiro ou no mundo alguém
que tenha mais compromi o

do que eu, não acredito".
O ministro de Relações Ins-

OIVUlGAÇAO

Com relação "volátil",
entraves precisam ser

resolvidos antes - declaração
de Dilma Rousseff

O grande encontro nacional do
P 1DB, que ac nteceria no dia 1

�

d
maio e cuja principal atração ena
o anúncio do apoio a candidatura
de Dilma, foi adiado principalmente
por causa das di rgências quanto às
candidaturas estaduai Dilma fa] u

que prefere resolver too o "entra
\ es" antes de realizar a solenidade da

aliança. e di que a relação entre
do' partidos é "meio volátil". Sete Es
tado .íncluindo Minas Gerais, esta
riam com problemas.

Padilha disse que o governo vai tentar mostrar aos

senadores que o fator previdenciário tem que ser mantido
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Na tarde de hoje, os ventos ficam mais
intensos principalmente no Centro-oeste
do Estado. Com a mudança de direção,
estão previstas rajadas mais fortes a partir
da sexta-feira, com ventos de 10 mls a 15
mI s em toda Santa Catarina. No sábado,
vento de até 22 mls no Litoral.

SEvoctVAl PAAA-·

I
Sol e aumento de nuvens

.•�nte a manhã. e pancadaSd"' ... ·

àta!11 eànoitc.
de clluva lUfa

traCOS e temperaventos 26'Centre 1(J"C e .

T .Â
13°23°

TE PE A UR
EM ELEVA O
Nevoeiros ao amanhecer
e presença de sol
durante o dia Retorna a

condição de pancadas de
chuva. Temperatura em

elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 26°C

SEXTA

QMíN: 16°C
MÁX: 20°C ,

SÁBADO

�MíN: 16°C
MÁX: 18°C

DOMINGO

dMíN: 14°C
MÁX: 19°C

•

INSTABILIDADE

Frio e

chuva
CLIMA

Vento volta
ao Estadoo final de emana, o tempo

fica instável com mais nuvens

e chuva do Planalto ao Litoral,
mais persi tente no norte do
Estado devido à proximidade de
um sistema de baixa pressão no

oceano. Temperatura baixa em

todas as regiões catarinenses,
com vento fraco a moderado.

Videira
•

.:FASES DA LUA
MINGUANTE NOVA

6'5 .14'5
CRESCENTE CHEIA

27J5

-
..

/' I
I

-

Instável Glwvoso

Nós, catarinenses,
estamos vivendo
um novo Brasil.
o Governo Federal, em parceria com o estado
e os municípios, investe em programas sociais

que geram mais oportunidades e melhoram
a vida em Santa Catarina.

• Mais 4 novas Escolas Técnicas Federais preparam os jovens
catarinenses para o mercado de trabalho. Outras 7 unidades já
estão em construção.

• Mais vagas na UFSC, a nova Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS) e o ProUni ampliam o acesso à educação superior.

• O Bolsa Família assegura alimentação, frequência escolar e

acompanhamento de saúde para mais de 147 mil famílias
no estado.

• O SAMU leva atendimento de urgência para mais de 6 milhões
de catarinenses.

• As farmácias populares oferecem medicamentos até 90%
mais baratos.

• Apoio à comercialização e exportação de suínos.
Maior produtor nacional. R$ 95,7 milhões em 2009/10.

• O Pronaf garante crédito, assistência técnica e segurança para
os agricultores familiares. Mais de 114 mil contratos na safra
2008/09.

Estamos vivendo
um novo Brasil.

Feito por você.
Respeitado pelomundo. www.confiancanobrasil.gov.br

•

I
UM PAIs DE TODOS

GOVERNO FEDERAL
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

Fusão ou confusão?

Depois
de assinar os contratos para

a fusão da Casas Bahia com o Pão
de Açúcar, a família Klein viu na

alta de 10% na cotação das ações
do Pão deAçúcar logo depois do anúncio,
um sinal de que tinham saído perdedo
res. Ou seja, continua sendo uma transa
ção pendente que corre o risco de ir para
a Justiça. Este é um dos grandes riscos

deste tipo de operação principalmente
quando se trata de empresas gigantes e

que terão de realizar muitos ajustes para
operarem em conjunto. Parece que o em

presário Abílio Diniz (foto) vai ter dor de

cabeça com a famíliaKlein.

SestlSenat e Núcleo
das Transportadoras
Gilberto Gonçalves, que dirige o Nú

cleo das Transportadoras da Acijs, acolheu
na última plenária da entidade a visita de
Maurício Dalpiaz do Sest/Senat - Serviço
acional do Transporte/Serviço Nacional

de Aprendizagem do Transporte - que fez
o anúncio oficial da instalação de um com

pleto consultório odontológico em Iaraguá
que inicialmente operará durante 4 horas
diárias. Já está decidido que será no Bairro
Vieira este primeiro benefício trazido para
nossa região que beneficiará a todos os tra

balhadores da área de transporte.

Faturamento
industrial
cresce 12%

o faturamento da indústria cresceu

12% no primeiro trimestre deste ano,
informou ontem, a Confederação Na
cional da Indústria (CNI). Em março,
avançou 4,3% e chegou ao maior nível
de toda a série histórica da entidade,
que começa em janeiro de 2005. Com
ISSO, o indicador, que em fevereiro des
te ano já havia atingido o patamar
re�istrado antes do agravamento da
cnse financeira internacional, em

setembro de 2008, mostrou ter supe
rado os efeitos das turbulências. Em
março, segundo a CNI, o faturamento
da indústria foi 5,8% acima do regis
trado antes da piora da crise. De acor
do com a entidade, é provável que a

taxa de expansão do faturamento, em
2010, fique acima de 10%.

Senai oferece
qualificação

Custo milionário'

Um 190 mais

abrangente
Continuam as tentativas para

que o 190 operado pela Central da
Polícia Militar acione além da Po

lícia Militar, também o Corpo de
Bombeiros Voluntários, a Defesa
Civil e o Samu. A grande dificuldade
é em relação ao Samu que tem um

sistema complexo de acionamento,
atendido em Joinville que depois re
pas a as instruções para a equipe da
região. Certamente o atendimento

poderia melhorar muito ·caso esta

unificação seja realizada, pois a

Central da PM dispõe também das
câmeras para confirmar ocorrên

cias, o que poderia reduzir o volume
de trotes e informações falsas ou in
completas.

Utilizando o e tudos do IPEA, con ta

ta-se que o cu to do acidente de trânsito

O Serviço Nacional deAprendizagem In- cm Jaraguá do Sul chegou a R$ 27 milhões

dustrial está oferecendo em Iaraguá do Sul em 2009. Mas este é apena um cálculo frio

nos próximos meses cursos pagos na área que avalia o impacto econômico sem con

de CNC, Instalação Elétrica Predial, MOPP tar o impacto gerado pela perda de um ente

e Operação de Empilhadeira. Trata-se de querido que, normalmente, ainda teria

cursos presenciais com cargas horárias que muitos e muitos ano para produzir para a

variam de 16 a 200 horas. Também estão .. comunidade. Constatou- e em outros ano

disponíveis cursos de Educação a Distância que a exposição de carro batidos em praça

sendo os NR-lO e Gelados Comestíveis pa- pública tem um efeito inibidor significati
gos e diversos outros gratuito. Oportuni- vo, capaz de reduzir a alarmante estatística

dade de qualificação para os trabalhadores. de mortes no trân ito.

WS Imóveis Ltda EPP, torna pú
blico que requereu a Fundação Es

tadual de Meio Ambiente (FATMA) a

Licença Ambiental Prévia (LAP) e a

Licença Ambiental de Instalação (LAI)
do Loteamento denominado São
Paulo na Rua 504- Rio de Janeiro no

município de Schroeder-SC.

LOTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2285

22 - 29 - 66 - 69 - 77

DUPLA SENA
Concurso n° 860
PRIMEIRO SORTEIO

01 - 03 - 09 - 24 - 34 - 41
SEGUNDO SORTEIO

06 - 11 - 20 - 42 - 43 - 44

LOTOFÁCIL
CONCURSO N° 527

01 - 02 - 05 - 06 - 09
11-12-14-15-16
17 - 19 - 22 - 23 - 24

Sancris
INDICADORES

5.MAID.2010

3.MAIO.2010

1,7980 .2,1%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7960

DÓLAR TURISMO (EM R$)

DÓLAR PARALELO (EM R )

Tradicional fabricante de fios, linhas
de costura e zíperes estabelecido em

Brusque, anuncia o desenvolvimento de

um novo processo para filamentos con

tínuos de poliamida que não utiliza pro
dutos químicos que agridem o ambiente.

Denominada de Eckobond, a empresa

garante que o produto tem tenacidade e

durabilidade superior ao produto con

vencional e é ecologicamente correto. A

Sancris é fornecedor? de muitas empre
sas do pólo têxtil da região.

BOVESPA

POUPANÇA

• 0,07%

0,5
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DOIS TOQUESCURIOSIDADES
DAS SELEÇÕES
o técnico francês, Raymond
Domenech, é famoso por ser

supersticioso. Tanto Que em 2006
não convocou o meia Pires, porque
o jogador é do signo de escorpião.
Segundo Domenech, os escorpianos
terminam "matando uns aos outros".

UD • Boatos em Ibirama
dão conta que Ayres Marchetti,
chefe-mor doAtlético, pode
investir no futebol do interior de
São Paulo em 2011.limar Pivatto
D CEPÇA Um dos motivos
da saída é a decepção de
Marchetti com a falta de apoio
na cidade, A informação é do

blog EsporteAlto Vale.

DIVULGAÇÃO

A famigerada '�anela"
1 TO dicionário futebolístico, quando um time "entra pela jane

la" ignifica que ele pulou de divisão via judicial, no famoso tape
tão. Pai é esse o assunto do momento em Santa Catarina. Com a -

desistência do Atlético de Ibirama, fala-se em manter a rebaixada

Chapecoense para fechar o campeonato com dez times. O presi
dente da FCF, Delfim de Pádua Peixoto Filho, se mostrou favorá
vel, mas disse que a decisão é do TJD (Tribunal de Justiça Despor
tiva). Portanto, existe um meio legal de trazer a Chapecoense de
volta à elite sem precisar penar na Segunda Divisão.

510 OS·As meninas do
handebol (categorias sub-14 e

17) farão uma série de amistosos
nas próximas semanas. O
objetivo é dar ritmo de jogo.

D TitO primeiro jogo será

terça-feira, dia II, em Balneário
Camboriú. Depois joga quinta,
13, em Blumenau, e sábado, 15,
em São Bento do Sul.Seria imoral?

França
Para

mim, é a favorita no Grupo A pela tradição. Mesmo se classifi
cando para aCopa com um gol irregular (que tomou amão deHen

ry famosa nomundo todo), a França tem uma boamescla de talen
tos jovens e experientes. O atacanteHenry (foto) e omeiaRibéry são

as peças principais de Raymond Domenech,mas Benzema eDiarra podem
ser as grande surpresas. Apesar disso, o time francês não tem cacife sufi
ciente para ser campeão. Tanto que patinou nas Eliminatórias e nos amis
tosos que fez antes do Mundial.Aposto como favorito a se classificar para a

segunda fase. E não deve irmuito além disso.

8 ele s · O Corinthians

Esporte Clube viaja hoje para
Betim (MG), onde disputa Q

33 e 4a etapas do Campeonato
Brasileiro da Confederação
de Bicicross.

e voltar no tapetão. O pessoal
do Oeste vê as manifestações
da imprensa daqui como uma

espécie de bairrismo, como se

os times estivessem comemo

rando o fato de viajar menos.
Eu não vejo dessa forma. Acre
dito que todos nós estamos

cansados de gente engravatada
decidindo o que já foi definido
dentro das quatro linhas.

Essa é a pergunta que eu

faço a você leitor. Se existe a

possibilidade de um time bem
estruturado como a Chape
coense voltar, você aceitaria?
Ou nada mais justo que o time
do Oeste fazer o mesmo que o

Marcílio Dias? Eu vejo que seria
melhor disputar a Segundona e

voltar de cabeça erguida, sem
ter no currículo o fato de cair

TLE • São 12 atletas e

amaioria deles defende a

liderança na respectiva categoria.
Eles integram a comitiva da

Federação Catarinense.

ocêa u

a a e

coPHOLA AG

A PHOUAMAGRA possui ação diurética, redutora de depósitos de

celulite. Seu efeito emagrecedor é devido a sua ação supressora do
apetite, causando a sensação de saciedade e assim diminuindo

a fome e na queima de gordura localizada principalmente no

abdômen, diminuindo a circunferência na cintura. Pode ser

usada para evitar o depósito de gorduras na parede das artérias

coronarianas diminuindo os riscos de problemas cardíacos.

RECED 4

Fórmula que associa além da Caralluma, Faseolamina e o Citrus, a

Caseolamina, que inibe a absorção de parte das gorduras (Iipídeos)
ingeridos e a Quebra pedra, que atua como diurético, hepatoprotetora
e hipoglicemiante (sequestra a glicose no sangue) ajudando no controle
da glicemia.

o KOUBO possui propriedades importantíssimas no processo de

emagrecimento, sendo um potente moderador de apetite, que auxilia
no processo de emagrecimento estimulando o organismo para liberar
mais insulina à célula, saciando a fome e, principalmente, diminuindo
a vontade de comer doces. Age também estimulando o organismo a

utilizar suas próprias reservas energéticas, auxiliando na queima de

gordura.

CO POSTO AGRECEDOR3

Fórmula que associa Caralluma fimbriata, Faseolamina e Citrus.

CARALLUMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a Caralluma
também diminui a circunferência da cintura e diminui a

vontade de comer doces.

FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma

glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos
na dieta. O resultado é a redução dos níveis de açúcares e as calorias
atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amargai agita o ritmo do seu organismo,

acelera o metabolismo, promovendo um maior gasto de

calorias e, conseqüentemente, a queima de estoques de

gordura.

Faça-nos uma visita e veja qual fórmula é a ideal para você!
Farmácia de Manipulação Ekilíbrio
Fone: 3371-8298/ 3371-6Ó87
Rua João Picolli 110, Centro
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Ocuringada
•

camisa azurra

Juventus corre
contra o tempo
para a estreia
Jogo contraAvaí foi transferido para
segunda-feira à noite em Camboriú

Rainer jogava em todas as posições no setor defensivo
ACERVO PESSOAL

JARAGUÁ DO SUL

O preparador físico,
Adelsio Rios, chegou
ontem ao João Marcatlo e

já se deparou com o maior
desafio da carreira.

com o objetivo de traçar urn plano
para colocar o elenco em condições
de jogo. "Vou ter que usar toda a ex

periência que adquiri na vida. Será
mais urna tarefa difícil que terei

aqui", completou.
Ontem chegaram mai quatro

jogadores: os goleiros Henal, 25

anos, ex-Batatais-Sf e João Paulo,
21 anos, ex-Artsul-Rl, o meia-es

querda Rhuan, 24 anos, ex-Ipitan
ga-BA e o lateral-esquerdo Thiago,
23 anos, ex - Misto-MT. Por sermais

velho, Henal deve a sumir o posto
de titular na estreia. O goleiro dis-
e que todo o clube que passou fez
história e quer continuar com essa

tradição. "Vim para ajudar o clube,
passar experiência e fazer grandes
partidas", disse.

Hoje dois atletas da Matonense

chegam a Iaraguá do Sul. O zaguei
ro Marrom e o atacante Neco ão

homens de confiança de Serrano.
Cabreúva e Fábio Pará não fecha
ram acordo com o time. Gasparetto
aguarda apena detalhe no contra

to para voltar ao grupo.

Cascudo,
Vida I, Ademar,

Chiquito,
Antoninho,

Horts, Taranto,
Schünke,

Rainer, Piazera
e Sebastião

OrofissiOnal,
que veio do

tlético de Sorocaba, disse
ue vai u ar toda a sua expe
ência para de empenhar

urna mi ão impossível: deixar o

time o mais preparado fisicamente

po ível em menos de urna ema

na. Pelo menos ele ganhou urn dia

amais - a e treia diante doAvai, pela
Capinha, erá na egunda-feíra, 10,
as 20h30, em Camboriú.

Adelsio preferiu não avaliar a

parte fi ica, poi tinha acabado de

chegar. Mas adiantou que o fato do

grupo er bastante jovem deve difi
cultar o trabalho. "Aminha ituação
é difícil, o clube e treia na egunda
feira e depoi já joga na quarta. Se
e tive em jogando, facilitaria", con
fes ou. Ele, o técnico érgio Serrano
e a diretoria do Iuventu e reuni
ram no final do treino de ontem

JARAGUÁ DO SUL

Um jogador pronto para
atuar em qualquer posição
da defesa, que jogava
limpo e marcava com o

adversário com eficiência.

lei para uma falta mais dura.

Quando cheguei no vestiário

pensei: 'isso nunca me aconte

ceu na vida. Não estou conse

guindo marcar a gurizada en

tão é melhor parar por aqui",
Depois de anunciar a apo

sentadoria nos campos, em

1971, Rainer continuou no

ramo de contabilidade e mais

tarde abriu uma seguradora,
segmento que atua há mais de

50 anos. Mas a ligação de Rai-

ner com o futebol não tinha
encerrado naquele vestiário.
Anos mais tarde ele foi para o

Grêmio Esportivo luventus. ICA
nossa turma, de mais idade, foi

jogar no Moleque Travesso. Ga
nhamos a segunda divisão da

Liga Jaraguaense. Fiquei lá até

1978, quando o time foi profís
sionalizado", lembrou.

As
características de dar

inveja a qualquer za

gueiro da atualidade,
na verdade é o perfil do

quarto-zagueiro do Baependi,
RainerMele, hoje com 72 anos.

O ex-jogador atuava em todas as

posições da zaga e era uma espé
cie de curinga da camisa azurra.
"Eu era mais um aspone, estava

sempre ali para fechar o buraco
de um ou de outro que estivesse
com problemas", relatou.

Rainer morava muito perto
do campo do Baependi (onde
hoje é a Sasse) e, assim como a

maioria dos jogadores, ia para
o treino de canoa e às vezes até
a nado. Ele iniciou a carreira no
ano de 1949, no time juvenil.
No ano de 1956, voltou do exér
cito diretamente para a equipe
titular. ICEm cada partida entra
va para resolver, fazia uma ex

celente marcação, sem machu
car, jogava limpo", revelou.

Em toda a carreira Rainer,
foi expulso apenas uma vez e o

episódio marcou sua trajetória
no mundo do futebol. Ele foi
mais cedo para o vestiário no

jogo contra o Acaraí, em Gua
ramirim. "Por ironia do destino
o meu amigo Taranto era o ár
bitro. Não dei conta de segurar
um jogador mais jovem e ape-

• Ganlell RodrigueS
genIeII@OC8I't...........VO.c8IR....

C�RJUNKES

• Genielli Rodrigues
II8I1I811@ocorreiodopoVO.com.br

CESARJUNKES

Henal
(sentado) e
João Paulo

fizeram
treinamento

dado pelo novo
preparador

(em pé)

Vargas permanece na presidência
A reunião para eleição da nova diretoria do Iuventu , que aconte

ceu na noite de ontem, não teve candidatos. O fato, que já era aguar
dado pela diretoria, confirmou a permanência de Ildo Vargas a frente

do clube. Ele ficará no cargo até aparecer um novo nome. lido revelou
ainda o patrocinador do time: a Engetec Imobiliária.

Hoje Rainer trabalha no ramo de seguros
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Corínthíans vence,
mas está elímínado
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FIa garante vaga por ter marcado gol fora de casa

DA REDAÇÃO
Em jogo dramático, o Timão
até derrotou o Flamengo
por 2x1, mas encerrou o

sonho da Ubertadores na
noite de ontem.

ela sificação Rubronegra
veio por causa do gol mar
cado fora de casa. Agora
Mengo enfrentará o ga

nhador do duelo entre Universidad
de Chile e Alianza lima, que fazem
o jogo de volta hoje (no primeiro
confronto, os chilenos ganharam no

Peru por 1xO). O Flamengo e egu
rou o quanto pôde, mas não resistiu
aos 27 minutos. Danilo fez belo cru
zamento na área. O zagueiro David
se atrapalhou ao tentar antecipar
Ronaldo emarcou contra.

O segundo gol do Corinthians
foimarcado ainda no primeiro tem
po. Aos 39 minutos, Dentinho fez

jogada pela esquerda, passou por
Willians e cruzou Ronaldo apare
ceu livre e mergulhou para mandar
de cabeça no canto e querdo de
Bruno. Rogério Lourenço tirou Vi
nicius Pacheco e colocou Kleberson
e o time carioca mudou a postura.
Aos 4 minutos do segundo tempo,
Ronaldo Angelim aproveitou falha
da marcação corintiana e tocou

paraVágner Love, que bateu cruza

do e estufou as redes. O Cruzeiro,
outro time brasileiro que jogou on
tem, ganhou do Nacional-URU, por
3xO, e enfrenta o São Paulo nas quar
tas-de-final. Thiago Ribeiro abriu a

contagem mineira aos 28 minutos,
Diego Renan, marcou aos três do

egundo tempo eGilberto, aos 35.

fYagner Love marcou o gol que deu a classificação ao Flamengo

JOGOS PELO MUNDO
Corinthíans 2x1 Flamengo (Ox1)
Nacíona�RU 0x3 Cruzeiro (W)
HOJE
19h30 -Internacional x Banfield (1x3)
22h - Univ. do Chile x A1ianza Uma (1xO)
22h - Ubertad x Once Caldas (OXO)

• COPA DO BRASIL
• QUARTAS-DE-ANAL - JOGOS DE VOLTA
Vasco 3x1 Vitória (0x2)
Atlético-GO (2) 1xO (1) Palmeiras (Ox1)
Grêmio 2xO Ruminense (3x2)
Santos 3x1 AtlétiroMG (2x3)
PRÓXIMOS JOGOS
Vitória x Atlético-GO
Grêmio x Santos

• COPA SANTA CATARINA
·18RODADA
ONTEM
Criciúma 1x3 Brusque
HOJE
20h10 - Metropolitano x Avaí

• UBERTAOORES
• OTTAVAS-DE-ANAJ_ - JOGOS DE VOLTA
ONTEM
Estudiantes 3x1 San Luis (1xO)

Quer ganhar
.......

.

J

•

uma camisa oficial da

Seleção Brasileira?

Se você fosse o técnico da

seleção brasileira de futebol

quem você convocaria? Monte
sua escalação e concorra a

camisa oficial da seleção. Dia
11 será divulgada a escalação
oficial, ganha quem tiver 6
maior número de acertos.

Envie sua lista para o e-mail

julimar@ócorreiodopovo.com.br
ou entregue na recepção do

Jornal O Correio do Povo

(Avenida Waldemar Grubba,
1400) até às 12h (meio-dia)
de 10 de maio de 2010.

Participe!! !

o resultado sairá na edição do dia 12 de maio.

[11111H B I [111111R'UU
Apo·o: Maluta Calçados e Esportes

Internacional
tem missão
dificil contra
argentinos
PORTO ALfGRE

Vencer em casa por
pelo menos 2xO. Seria um

placar normal, não fos
sem a circunstâncias do

jogo entre Internacional e

Banfield, hoje às 19h30 no
Estádio Beira Rio. Além de
er um confronto elimi
natório da principal com
petição sul-americana, o

Colorado ainda enfrenta
o atual campeão argenti
no e que ainda não perdeu
fora de casa nessa Liber
tadores. O primeiro jogo
terminou 3x1 para o Ban

field e esse gol marcado lá
trazmais esperança para a
torcida gaúcha.

O técnico Jorge Fos-

ati, que continua balan

çando no cargo, diz que o

Inter precisará ter cautela
e agressividade, paciên
cia e ambição, tranquili
dade e vibração. "O mais

importante é manter a

cabeça fria. O caminho,
para mim, é o mesmo do

primeiro jogo. Precisa
mos trabalhar, sabendo

que temos 90 minutos

para conseguir o resulta

do", disse o uruguaio.
Para o treinador, abrir

o placar no início do jogo
é fundamental para as

pretensões do clube. "O

relógio vai jogar contra

nós. Se, por acaso, não

conseguirmos, serão só os
últimos minutos em que
teremos que ir do jeito
que for", afirmou Fossati,
querendo evitar a correria
no fim do jogo.

�
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BALANÇO PATRlM. ENCERRADO EM

BALANÇO GERAL DE 2009 DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
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BALANÇO PATRIM ENCERRADO EM

Jlraguá do Sul 31 � Oeuombro de 2009
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BAlANÇO PATlIJM. ENCERRAOO EM

� do Sul. 31 de Dezembro de 2OD9

110 mais importante
é o time manter
a cabeça fria.
Precisamos

trabalhar, sabendo
que temos 90
minutos para
conseguir" •

JORGE FOSSATI,
TREINADOR
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Expulso na partida de
ida, o lateral-esquerdo Klé
ber é o desfalque e Fabiano
Ellerpodeserimprovlliado
na posição. No meio, Giu
liano, D'Alessandro e An
drezinho brigam por duas

vagas, com os dois primei
ros largando na frente.
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Sala no 14° Batalhão foi oferecida para abrigar a futura Central Única

EMERGÊNCIA

Projeto para
facilitar avida
da comunidade

"
Isso proporcionaria
mais agilidade
e eficiência no
atendimento.

JAIR ALQUINI, COORDENADOR
DA DEFESA CIVil

"

Um problema comum hoje, se

gundo ele, é a pessoa ligar para a

corporação errada e, assim, ser

obrigada a discar outro número.

Com o serviço integrado, esse trans
torno poderia ser evitado.

Incêndio entre
as preocupações

Outro assunto di cutido na
reunião foi a nece idade de o
edifícios construído no muni

cípio terem umamelhor e tru
tura para combater incêndio .

"Como não dispomos, em

Iaraguá do Sul, de carninhõe

providos de escada Magirus,
que permite a chegada de o

corro em alturas elevadas, pre
cisamos que as construtoras

incorporem aos eu projetos
elementos de combate ao fogo
e saídas emergenciai efica
zes", alertaAlquini.

Integração entre Defesa Civil, PM,
Samu e Bombeiros volta ao debate
JARAGUÁ DO SUL

Agilizar a prestação dos
serviços de emergência
à população. Este é o
objetivo da Central Única de
Atendimento, cujo projeto
começa a ganhar forma.

[]ndimento
urúficado é

a proposta que há algum
mpo vem sendo debatida
a região. A ampliação da

parceria entre os BombeirosVolun
tários, Polícia Militar e Defesa Civil
foi o principal assunto de um en

contro entre o coordenador da De
fesa Civil, JairAlquini, e o presidente
dos Bombeiros, Giorgio Rodrigo
Doníní namanhã de terça- feira.

O serviço funcionaria da seguinte
forma: ao ligar para os números 199
(Defesa Civil), 193 (Bombeiros), 190
(Polícia Militar) ou 192 (Samu), uma
equipe de atendentes destinaria a

ligação para a entidade responsável
p?r aquela ocorrência "Isso propor
ClOnaria mais agilidade e eficiência
no atendimento", destacou Alquini.

Com a integração, equipe
de atendentes destinaria
a ligação para a entidade

responsável pela ocorrência
ARQUIVOOCP

Segundo ele, ainda não existe

uma data prevista para a central ser

implantada porque o funciona
mento ainda depende da nego

ciação com o Samu. "Por se tratar

de um órgão coordenado pelo go
verno federal, a participação dele

depende de uma série de trâmites

burocráticos", justificou.
Para garantir o funcionamento

da Central Única de Atendimento,
a PolíciaMilitar ofereceu urna sala

no 14a Batalhão. Para o coman

dante da PM, Rogério Kurnlehn, o

projeto deve revolucionara quali
dade dos serviços prestados.
• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovO.COfD.

.1;t

Jair destaca maior agilidade

Direito à saída temporária é
. concedido a 24 presidiários

JARAGUÁ DO SUL
O direito à saída temporária de

sete dias foi concedido para 24 de
tentos do Presídio Regional, que
foram liberados no final da tarde de

terça-feira. O número é superior à
média registrada pela direção da
unidade prisional, que é de oito

presos por semana. De acordo
com o diretor interino da unidade,
Cleverson Dreschsler, os presidi
ários do regime semi-aberto têm
direito a cinco saídas por ano e po
dem escolher a data que desejam
ganhar o benefício.

"Acredito que a saída desse nú
mero maior de pre os na terça-feira
é por causa da proximidade do Dia

das fães (domingo)", destacou.
e ta emana, outros presidiário
erão contemplado com o indulto
do Dia das Mãe , mas a direção do
pre ídio ainda não tinha o número
de quantos serão beneficiado .

TRANSFERÊNCIA

Na segunda-feira, mais cinco

presos condenados pela Justiça
foram transferidos para a peniten
ciária de São Pedro de Alcântara,
em Florianópolis. No momento

o presídio abriga 298 detentos,
dos quais 180 já foram julgados.
O complexo tem capacidade para
apenas 76 presidiários.

MEDO
Cheiro de gás assusta moradores

Uma equipe da SC-Gás realizou esta semana uma vistoria nas tu

bulações e válvulas existentes no bairro Três Rios do Sul para veri
ficar se houve vazamento de gás natural no local. A fiscalização foi
feita depois que moradores acionaram os Bombeiros Voluntários do

município, na tarde de segunda-feira, dizendo que sentiram um forte
cheiro, semelhante ao gás. Ontem, a assessoria de imprensa da em

presa, em Florianópolis, informou que os técnicos fizeram testes nos

equipamentos e que nenhum defeito foi constatado.

.

EDITAL DE I rIMAÇÃO
REPUBUC".\ FF.DUlAnvA DO BRA.')ll.- ESTADO OESA. D\ CATi\RINA

'Iabellonuto do lunicípio eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabri ia Gne..ba h,Tabelião

Av nida�farechal Deodoro da lonseca nO 1589
Telefone (47) 3273-2390 ·lIoráriod Funcionam 'nto:09:OOh 18:00h

Tabelionato Grie bach
Notas e Protesto

I Dfm!.DI I -n:\1.'\
.

o
Saibam Iodos que vrrem o presente ednal, que foram apresentadc r ta serventia OS tftulos abaixo n-la íonados, flCllndo os
devedores íntlmados ii partir ,1:1 publl çâo deste t...Iital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias uteís), alr-rtando .desde
J: . quanto II possibilidade ti . o rl'dméfllO de resposta escrita nom mil pruzo, sob pena de. em não o fazendo, ser lavrado e
regístrado o pror o corresponoent Ap u-p rblic o .dev raofato de at I pessoal'lindicada(sl pam acenartem), ou
pagartem) scr(ern) desconhecidas, \13 lornI�mcena, Ignorada 0\1 ina IV"'. (lU fortern) n"Sidcllll'{ ) ou domicilfuda(s}
fora daQrcuno;cfiçfioG(� ela serv ntía ou. ainda. porque nlngu m . dlspõs a recebero tnumação no endereço fome
doo pelo apresamo tudo em conforntldadcmm os arts. 995. 997 ele 102.1. todos do (.. 'CC ,I.

Protocolo: 1-1-1955 Sacado: A'. nu '10 'ERI [.U, '(,-EH CPF' 582.676.979-3-1 Cedente: RODRI\H.AlIJO Cr,,\TIER
In)A 1[: ( .. 'PI: 09. I 63.l37/fXXJ , 'úmero doTftulo:2B'()1 F.spéde: Duplicata de Prestação de ServiçosApresenrante;
BRADESCO Data \\!ncunento: 18/().I/201O Valor -199,00 Liquidação após II intimação: RS 10.40. Condução: I 20.23.
1)jJ�ia; R$ 20.80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145053 Sacado:t\PAlUUDODI,FREfIA<;ARAUJO O'F: 167219.698-15 ililenlc:S'r TIIEX lST!.-
L"SIlEI�IPLos.<;FO .. -PI:05.640I.129/fXXJ. 'ÚIllcrodoTftuJo:2453004 r:spéck':Duplicatade\ nda: korcantil

por Indicação Apresentam Ct\lXA ECO. 'O�11(;"\ FEDERAL Data 'kmim nto: 18/1»/2010 Valor 1.07-1,i6
Llqukíação apc a íntímação: RS 10.40. Condução: RS 8.96. Díligt"lncia: RS 20.80. F.dital: RS 10,40

Protorolo: 1'15009 Sacado: URFlJO Ct\R1'E1RO WBOO'r�647.628.029·7l Ced nt �. 1AIC IOIl>\RlA. IL\'EJRAUDA
.1F. Cl ·PI:07.932.&18/000. ·úmcrodoUtulo:,·FF 144008 E.;pécie:DuplicatadeVcnda lercanrilporlndicaXão
Apresentante; BA.: 'm DO BRA'ilL \ Data \cncimento: 15/1»/2010 Valor: 1.000.00 LIquidação após a intimação: RS
10.·10. Condução: RS 11.96. Diligência: RS 20.80. Edital; R 10.40
---------- - ------------------------

Protocolo: 1-14937 S=ldo:CJ BAnSTACO�I EREPREunA "' 'PI:03.395.739/000(cdcnt CREDl'iAFO. fEl:TO
IEReA '111. llDA c: PI: TL538.937/fXXJ. 'l1mero doTítulo: 11232/3 Espécie: Duplicata deVenda �1L"n<lntil por

IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASI1.SA Data \�namcnto: 23/04 12010 Valor: 2.855,71
Uquidaçãoapós a intima : RS 10 O. Cendução: RS 8 Diligência: RS 20.80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 1-1-1791 Sacado: CI. BATISTA CO. I E REPRE lJ1)A c: 'PI: 03.395.739/fXXJ Cedente CREDISA 1'0:\1 :10
MERG\: :rIL llD_\ a 1PJ: i2.538.9J7/fXXJ. 'llmcro doTítulo: ) 1321/2 Espécie; Duplicata de \cnda: I :rcantiJ por
lnchcação,\pre tante BA: ·CO 00 BRASILSA DataVencimento: 22/(}1I201O V' r: 2.379,76
liquidação após a intimação: RS 10.40. Condução: RS 8.96. Diligência: RS 20.80, F.dital: RS 10,10

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

Protocolo: 1-I4� Sacado: CEU EMAR CO�fERClO DE ROUPAS I1UA c: iPI: 10.859.880/000 Cedente: F I INDUS·
TRlAECO.1.ERCIODEaJ. :FECCOESlJDAM "' ;I>J;03.620.857/fXXJ, 'úmcrodo lftulo:OlOOiO-l/3 Espécie: Duplicata
deVenda 1crcantiJ por Indicaç;!oAprescntante: BA 'CO DO BRASIl.SA DataVencimento: 20/1»/2010 Valor:
485,29U� após a intimação: RS 10.40, Condução: RS 8.96. Diligrncia: RS 20.00. Edital: RS 10.40
-------- - ------------

Protocolo: 14-1861 Sacado: CO ntAT D co mWAIAl'E I1UA :PI: 00.0192 5/000 Cedente: SAl COSAFR>\ -,A
'PI: 58.160.789/000 'úrnero doTItulo: 402562-137 Espécie: Duplicata de \\!nda 1crQllltilApresentam BRADF.5CO

Data \bldmcnto: 20/1»/2010 Valor: 202. 1 l..iquldação após a Imlma� RS 10.40. Condução: RS 8.96. DíIlgblcia:
2O.BO. Edital: RS 10M
-

Protocolo: 1-14993 Sacado: 1ASSt\fi\ClLCO.1 EI'í\BPRODALI1U'" a ·PJ:oo.72219i'1 Cedem FSSAI:;oE
COM DE PRODAUM&: :rIDOS un PJ: 032 1.4421000 úmero doTitulo: 26822 fspécie: Duplicata d \\!n
da: Icrt:antD por IndicaçãoApresentante; CAIXA ECO ·0. IICA.I'F.DERAL Data \màrncnto: 13/(W2O10 \ r: 829,00
üquidação após a intimação: RS 10.40. Conduçlio: RS 8.96. Diligência: RS 20.80. Edital: RS lO. O

Pro ocoIo: 14� SaaIdo: RODRIGO PAllUDOWDO CPP. 004.613.869-25 Cedent 1PM U·FOru 1AllCA. lJlJA
OIPJ: 07.856.6521 úmero doTírulo: I/I Espéc:ic: IJuplicata de\btda IcrcantD por Indicação
!'-Presentantc: CAIXA ECO '0. fiCA FEDERAL Data 'kncimento: 21104/20 10 \'aJor: 3.200.00
Liquidação após a intimação: RS lO Condução: RS 8.96. Diligência: RS 20.80. F.ditaI: RS 10A0

-------- ---�.._----

Protocolo: 1450W Sacado: RO. lEllAAUIf.5 RODRIGUES FERl ' rDES O'F: 88i.935.599-68 Cedem DlD lM�
unA 1PJ: 83.540_lffl/ umerodoTItulo: WIERPI Espécie: [)upficatade �Mcrcantil por Indicação
Apresentan CAIXAECO O_UCAFEDERAL Data blcimcnto:20/04f20IO VaIor:517.80
Liquidação após a intimação: RS 10. o. Condução: RS 18.82.DíIigencia: RS 20.80. Edital: RS 10.40

---------

---- _. __ .. _. __._ -----_._--------

Protocolo: 145().13 Sacado:WGI'f:CA! E ;ER\'1(l)SI1UA· tE fPj:09266.187/ Cedem DIRJSO tsrn
PARAFU EWAl.D lID :PJ: 82.B871 751 ·úmero doTítulo: 92552 Espécie:Duplicatade\\!nda, IcIt:antil
��Aprescntanle:CAIXAECO O fICAFEDERAL Data\'i!ncimento:2111»1201O Valor:351 i
LiqUidat;ão após a intimaçáo: RS 10.40. Condução:RS 8.96. Diligmcia: RS 20,80, Edital: RS 10.40
---------_._-------------------------------------------------

Carlos FabridoGriesbacb.Tabdião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novo Gol1 o Tolal Flex 4 portas, ano modelo 10110, cód. 5U11C4, com p eço promooonaJ a VIsta a partrr de RS27 290,00 ou inanciede com entrada de RS13.645,OO (50%) + 24 prestações
mensais de RS691,45. Taxa de JUros. 0,99% 8 m. e 12.55% e.a. Total da operação RS30289,82 CEl para esta operação. 21,36% 8 a consutte as condições com os vendedores Os veremos

anunciados são ano e 1TIO<H!!o 2010/2010 Cono ções vá 'das enquanto durarem os estoques ou até 05/0812010 Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000crGrupo o a o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




