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Obra prejudica as
vendas do Portal

Alunos ficam sem,
aula esta semana
Prefeitura de Guoramirim reformo escola,
desoti�odo e suspende aulas em galpão.
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Lojistas dizem que o movimento caiu 50%
desde que o via ficou em meio pista.

Página 9
'

Região traça políticas conjuntas
para organizar a Defesa Civil

Conferência Regional de Defesa Civil e Assistência iniciar a elaboração de um plano que deve nortear os
Humanitária aconteceu ontem em Jaraguá do Sul ,e trabalhos em toda região, Mais de 200 pessoas partici
reuniU: representantes das sete cidades que compõem param. Do encontro também saiu uma pauta que será
a Amvali. Um dos objetivos foi trocar experiência e apresentada na Conferência Estadual de Defesa Civil.
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• ESTAÇÃO METEOROLÓGICA É UMA DAS PRIORIDAD,ES • 30% DO SOLO JARAGU�ENSE PODE APRESENTAR RISCO
Página 5'

TSE estuda novas,

regms pam eleiçã
-

Uma dos medidos mais polêmicos mudo,
o cálculo que define o número de vagas
de cada Estado na Câmara Federal.

Página 15

Turismo, Cultura e

'Esporte separad s
Projeto enviado poro Câmara pelo
prefeito Cecília Konell extingue o

Secretario de Turismo, Cultura e Esportes,
comandado por Ronaldo Raulino e

envolvido no CEI do Schützenfest.
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I HOJE III'
I TEM I

MULHERES ENGORDAM E COMEM DE'
,

FORMA MENOS SAUDÁVEL QUANDO
,MORAM COM SEUS PARCEIROS.

"

Pesquiso do Universidade de Newcastle, no
norte do Inglaterra. Fonte: BBC Brasil

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br_._J
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PONTO DE VISTA

Hora e vez da infraestrutura
JUAN QUIRÓS, VICE-PRESIDENTE DA flESP

{fEDEl·lAÇ.ÃO OAS lNOÜSTRIAS DO ESTADO DE SÃO
PAUtl�') II.: i)A Mn:ma (Jf!ibS$OCIJ�,I/�#l.o ��n:ASUjEU�J�,. r�H·�,

tNFHA-If..STRUTlJftA E INDÚS"fRJAS DE: BASE)

A rápida e consistente reação do Bra

sil à crise mundial e a perspectiva de
retomada do crescimento de seu PIB,
estimado em índice superior a 5% em

2010, reforçam a sua posição no cenário
internacional e estimulam investimentos

produtivos diretos. ,

Ante tais cenários positivos, o país
não tem o direito de tropeçar· em suas

próprias pernas. O principal dentre os

'obstáculos que se interpõem entre sua

condição de emergente e a concretização
de seu imenso potencial para se conver

ter em nação desenvolvida é o velho e

desgastado gargalo da infraestrutura. Para

pôr um ponto final.no antigo dilema e o

transformar de problema em solução, é
necessário investimento anual de aproxi
madamente R$ 160 bilhões, 53% a mais
do q�e o valor realizado em 2009.

A boa notícia é que as' possibilidades
de concretização desse sigirificativo aporte
financeiro são muito melhores do que em

passado recente. Estima-se que seja viável
alcançar aquele montante até 2014. Prati

camente, não há mais restrições ao crédito,
além, é claro, do preço do dinheiro, que
continuamuito elevado no Brasil:

Outro fator a favorecer o atendimento
à demanda da infraestrutura refere-se à

Copa do Mundo de 2014, com jogos pro
gramados em 12 cidades, e a Olimpíada
do Rio de Janeiro, em 2016. Nesses casos,
as únicas alternativas são fazer ou fazer

DO LEITOR'

Receita das pizzas CPI
É bem simples, porém milionária. Pegue meia

dúzia de políticos de qualquer partido e quebre o

seu sigilo bancário, adicione outros tantos políticos
na mesma panela. Não se preocupe em escolher se

-

são de direita ou de esquerda, são todos "farinha do
mesmo saco". Misture-os com os primeiros sempre
'cuidando de sua carteira pará não sumir durante o

preparo. Mexa bem na história política deles, para le- _

vantar toda podridão que fica escondida no fundo de'
suas vidas.

Mexa até conseguir uma pasta bem homogênea.
Ao consegui-la, retire seu conteúdo (documentos
'sobre desvios realizados em obras públicas, favore
cimentos ilegais, notas de pagamentos ilícitos, etc),
faça o recheio com o mesmo enchimento encontrado
em cuecas de outros políticos e em certas caixas de

bebida, ou seja, coloque muito, mais muito dinheiro
mesmo dentro dela. Senão todo processo dará errado
e você acabará sendo o único processado.

'

Para poder manusear a pizza tem-se que primeiro
molhar as mãos ... As mãos de senadores, deputados,
ministros, etc. Outro cuidado importante para conser

var a saúde e o mandato, já que a tal pizza é extrema

mente suja e lamacenta, é o de lavar-as mãos (assim
como fez Pilatos), sempre que escutar reclamações
sobre algum suposto envolvimento não comprovado
de sua parte ou quando lhe acusarem de também ter

colocado a mão na massa. A pizza tem de ser pre

parada em fogo brando e principalmente com uma

comissão de inquérito mais branda ainda, para que

ninguém saia queimado, caluniado ou cassado. Esta
,pizza é o símbolo que alimenta a corrupção do Brasil.
Em contrapartida, também causa desnutrição em boa

parte da população, que assiste faminta ao dinheiro
de suas contribuições sendo partido em fatias, para
alimentar partidos .B patifarias. O povo se esquece

que foi com o fermento de seu voto que ela foi criada.
Então vamos tirar a pizza do cardápio destes intré

pidos! Como? Trocando os atuais (políticos eleitos)
pelo mesmo motivo e com a mesma intensidade que
se troca a frauda de bebês!

JACKSON GRIMM, PRESIDENTE DO PSI.. DE JARAGUÁ co SUt

, Os textos para esta coluna deverão ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

as obras necessárias para a realização dos
eventos conforme as exigências, respec
,tivamente, da Fifa e do Comitê Olímpico,
Internacional.

Também é preciso considerar que,
transcorridos 15 anos desde o desencade
amento da desestatízação da infraestru
tura e da retomada de aportes de recursos
financeiros privados no setor, as empre
sas e investidores já acumularam experi
ência e conhecimento na área. Portanto,
há mais segurança e um ambiente mais

propício aos negócios. Resta, é verdade,
atualizar, em alguns casos, o marco regu
latório, executando-se essa tarefa com a de
vida agilidade. Sem, dúvida, a conjuntura
histórica oferece ao Brasil imensa oportu
nidade de solucionar um antigoproblema,
Tratemos, pois, de aproveitá-la!
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A Câmara de Vereadores decidiu voltar
.
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Carolina Tomaselli
,

I Debandada a vista?
Apesar das lideranças -do DEM e 'PSDB terem negado 'es

tremecimento na aliança municipal, a participação de tuca
nos na manifestação 'contra a demolição do Ginásio-Arthur
Müller, arquitetada pela oposição, gerou a primeira baixa na
Prefeitura. O dentista Sérgio Luiz Pacheco (PSDB), que-abra
çou o ginásio, foi exonerado ontem do cargo comissionado de
diretor de Atenção e Especialidades, subordinado à Secreta
ria de Saúde. A reação do ninho tucano foi imediata. Querem

'
'

saber se vai haver punição dentro do DEM para o vereador '

Adernar Possamai, líder de governo que declarou ser contra.a
,

demolição do ginásio antes de ter visto, o projeto.
I '

Do contra Peso

-

I

-

A manutenção da aliança
DEM e PSDB também passa por
uma questão crucial: a postu
ra do vereádor tucano Adernar
Winter. O posicionamento dele
ná Câmara - algumas vezes re

jeitando projetos do Executivo
e, até, apresentando propos
tas contrárias aos interesses do

governo - tem sido uma pedra
no sapato do diretório. Não é ,

de hoje. No governo passado, o
PSDB era oposição, mas Winter
não. Agora é o inverso.

Para as lideranças estaduais,
é providencial que os dois par
tidos continuem juntos no mu

nicípio, principalmente agora
que o PMDB caminha para can
didatura própria ao governo do
Estado. Fato este que deve levar
DEM e PSDB para uma aliança
já no primeiro turno. O palan
que no nono colégio eleitoral do
Estado é estratégico para uma

campanha que tende a ser po
larizada em três ou quatro fortes
candidaturas.

Presidentes de Associações de Moradores de Jaraguá do'
Sul e tideranças comunitárias receb�m hoie umacapacitação,
a partir das 19 horas, nO,Parque de Eventos. A intenção da ,Pre- ,

feitura é coletar)nformações para medir a déficit habitacional
na cidade. A empresa logos Assessoria e Projetos foi contfata�
da a�r:avés d� licitação 'para organizar o Plano Laçai de Habita
ção de Interesse Soc-ial, obrigatório para 'a Hb.era�ãO de verbas
federais. ·Divi:diçlo ,erll três"etar:>8s, ,a ,primeiira ,oompreend�u
reuniões com o grupo de tr�balho, que envolve 'óito áreas',da
Prefe'jtura. A capacnaeão de hoje, faz parte da ?egund_8 etapª.'

:tnblil';;ões,
de suas a "

uso

Negado
Por unaniinidade, o TRE

não conheceu a consulta apre
sentada pela presidência da
Câmara de Barra Velha, que
questionou o pleno sobre a

possibilidade' de realízar um

plebiscito no município no

mesmo dia das eleições deste
ano. No pedido, a presidência
da Casa alegou que o plebiscito
permitiria à população decidir'
'sobre a mudança ou 'não do
nome do município para' Bal
neário BarraVelha.

CÉSAR JUNKES

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Motivos Depoimentos
A Câmara também alega- Ex-titular da Secretaria de

va que, por ser no dia do plei- \ Turismo, Cultura e Esporte e

to, represéntaria economia de presidente da CCO (Comissão
custos. Inicialmente, o juiz- re- Central Organizadora) da 21 a

lator Rafael de Assis Horn deu Schützenfest, Ronaldo Rauli

resposta afirmativa. Porém re- no 'presta hoje depoimento à
cuou após voto de vista do juiz CEI da Schützenefst. A partir
Oscar Iuvêncio Borges Neto, ar- das 13h3D., também vão res

gumentando que o pedido não ponder aos questionamentos
poderia ser recebido pois abor- dos vereadores Alaor Palácio
da um caso concreto. Além dis- Junior, responsável pelos ca

so, que consulta não poderia marotes, Marcelo Mueller, pela ,

ser conhecido Corte porque a ' .divulgação, e Luciane Anacle
Câmara não tem legitimidade. to Sabel, secretária da CCO.

Pré-candidato
O vereador Isair Maser (PR),

o Dica, teve Sua pré-candidatu
ra a deputado estadual confir
mada em, encontro -do partido
ocorrido segunda-feira à noite,
na Sociedade Acaraí. A sigla,
que caminha para uma coliga
ção com o PT na disputa pelo
governo do Estado; acredita

que possaeleger quatro depu
tados estaduais e dois federais.
"Fico satisfeito . ao observar
esta adesão ao meu nome e já
estamos trabalhando nos pro
jetos e no fortalecimento do

partido na região", disse Moser,
'

na presença do deputado fede
ral José Carlos Vieira (em pé).

,

Queremos saber'
se as obras não

-

'

','
"

�
"

'/

ocorrem por
falta de verbas,

.

,de projetos ou
de interess,e
mesmo.

" •
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Secretário Ivo Konell revela que secretaria seria extinta de qualquer maneira, mesmo sem a CEI

PROJETO

-Turismo vai para
,

-

pasta de Indústria
Cargos ligados à área são remanejados
JARAGUÁ DO SUL,

Após um, ario de fundo':'
namento, a Secretaria de Cul
tura, Turismo e Esporte deve
ser extinta da Prefeitura. A

prefeita Cecília Konell (DEM)
enviou um projeto à Câmara
de Vereadores que desmonta a

pasta que era comandada por
Ronaldo Raulino, afastado do

cargo há duas semanas. O pro
jeto está em regime de urgên
cia e, para não trancar a pauta,
precisa ser votado até o dia 11

de março.
O projeto inclui o destino dos

'setores que a pasta agregava. O
turismo .será unificado à Secre
taria de Indústria e Comercio. Já
Cultura e Esporte ficarão sob res

ponsabilidade total das' funda

ções já existentes. Ex-secretário,
Raulino afirmou em entrevista
ao jornal O Correio do Povd que
'a pasta nunca çhego� a a�s
traí esses dois setores.

Todos os cargos da secre

taria, também serão extintos.
No entanto, as funções no se-.
tor de turismo e eventos serão

recriadas na Secretaria de Iri- Konell também revela que
dústria e Comércio. São eles: o 'envolvimento da secreta
diretor de Turismo, gerente de ria com a CEI. da Schützenfest

Administração da Arena Jara- apenas acelerou os trabalhos'

guá, gerente de Turismo, sub- na Prefeitura, pois a pasta se

gerente de Eventos e de sub- .ria extinta de qualquer forma.
gerente de Projetos. "Tínhamos decidido ainda ano, \

Segundo o secretário "de .""passadq fazer a 'mudançaJ .pois
Administração, e de 'Finanças, 'havia conflitos dela corrias fun

Ivo, Konell, as' pessoas que -dações de Cultura e Esporte";'
ocupavam os cargos na antiga explica. Ainda segundo Konell,
secretaria não .serâo necessa- o. orçamento da pasta para este,
riamente recontratados. "Não ano - de R$ 1,21 milhão - ainda
é certoque todos voltarão. As não tem destino certo.

nomeações obedecerão a cri-
térios técnicos", afirma. GIOVANNI RAMOS,

Secretario do Reconstrução
também deve ser extinta

Conforme anunciado pelo
secretário de Administração e de

Finanças no final do ano passa�
do, a Secretaria Extraordinária
da Reconstrução e do Desenvol
vimento Rural também deixará
de existir, se o projeto da prefeita
por aprovado pela Câmara.

A pasta foi criada para auxi
liar nos setores afetados pela tra
gédia de novembro, porém não
obteve orçamento próprio no pri
meiro ano da gestão. '1\s funções
desta secretaria terminaram, mas'
isso não significa que a recons

trução vai parar", afirma Konell.
'

A pasta para o setor rural
também, vai mudar de nome,

passando a se chamar Secretaria
de Agricultura, que vai íncorpo-

(f) rar os funcionários do setor que
� pertenciam à estrutura antiga. Já
::J

� os cargos de gerente de Planeja-« ,

,� menta, Avaliação e Execução,
sub-gerente de Planejamento e

Avaliação e de- sub-gerente de

Execução serão recriados na Se
cretaria de Planejamento.

Os cargos de gerente de Cap
tação de Recursos, sub-gerente

, de Execução de Recursos, sub-

gerente de Fiscalização de Recur
sos, e de diretor de Reconstrução
'serão incorporados pelo gabine
te da prefeita. A última função
passará a se chamar diretor de

Projetos. Segundo Konell, os fun
'cionários que forem nomeados
nestas vagas estarão a serviço da

,

Defesa Civil. "Eles ficarão com o

gabinete até enviarmos um pro
jeto sobre o setor pará a Câmara",
comenta. Outros dois projetos
foram enviados à Câmara de
Vereadores, tratando das fun
dações de Cultura e deEsporte.
Konell explica que as propostas
visam garantir autonomia das

autarquias, que deverão passar
por reformas administrativas
internas ainda este ano.

r

ASSESSORIA

Qualidade Total e 5ss

CURSOS E PALESTRAS

Uderança, Motivação e Vendas

ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS

3370-9717
www_phivatto.com.br '

phlvatto@terra.com.br

Comissão de Legislação deve
analisar projetos nesta tarde

O vice-presidente da co

missão de Legislação, Justiça
e Redação Final, Isair Maser

'(PR), afirmou que o grupo ain
da não analisou os projetas do
Executivo. Uma reunião deve

ocorrer hoje à tarde para dis
cutir o parecer que a comissão
deve exarar. Os projetos foram
protocolados em 11 de feve-'
reiro na Câmara, que terá um

mês para fazer a votação.

ATUAL EQUIPE DA SECRETARIA DE

TURISMO, CULTURA E ESPORTE
'

...............:;,
.

• Ronaldo Trajano Raulino - secretário de Turismo, Cultura e Esporte
• Marcelo Mueller - diretor de Turismo
• .Jeferson Luis de Oliveira ._ gerente de,Administração daArena Jaraguá
• Alaor Palácio Júnior - gerente de Turismo
• José Carlos Fernandes Ferreira - sub-gerente de Eventos
• VanesSa Karliane Lazzaris - sub-gerente deProjetos

WIZARD CONTRATA
SECRETÁRIA

Conhecimento em informática
e experiência na função de
atendimento e vendas,

cursando ensino superior.
Enviar curriculum para
wizard netuno.com.br
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Estilist� registrou tragédia

Livro relata
a tragédia

Logo na entrada do Pavi-
1hão A do Parque Municipal
de Eventos, onde acontecia
a Conferência Regional de
Defesa Civil, uma exposi
ção de 80 fotos reforçava a

importância das discussões
realizadas no dia de ontem.'

As imagens eram de. áreas
destruídas no município de
Ilhota durante as enxurradas
de novembro de 2008 ..

.

Durante vinte dias, a
-

estilista Maristela Pereira,
que tem a fotografia como

hobby, clicou os trabalhos
realizados pelos. bombeiros
e os momentos de angús
tia vividos pelas vítimas da

tragédia. "O que mais me

marcou foi o dia em que eu

acompanhei um homem que
foi até o Morro do Baú bus
car o cabelo da esposa dele

para guardar de lembrança.
Também teve .uma foto que
marcou, foi a de um bombei
ro 'que procurava o corpo de
uma menina, mas encontrou
somente o sapatinho dela.
Até hoje, o corpo dessa me

nina não foi achado'vrelata.
As fotos estão reunidas

em um livro que apresen
ta ainda 108 depoimentos'
de pessoas que trabalharam'
nas catástrofes ou tiveram as

casas atingidas. A obra está
sendo vendida p-elos Bom
beiros Voluntários de [ara
guá do Sul e custa R$ 69.

ORGANIZAÇÃO
'.10' ,
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Conferência regionalelabora políticas de Defesa Civil
PIERO RAGAZZl

�
�
a::

o
a::
LJJ
ã:

JARAGuÁ DO SUL

Durante todo o dia de ori
tem profissionais de Defesa
Civil, bombeiros, servidores

públicos, especialistas, volun
tários,' secretários municipais
e prefeitos dos sete municí

pios que integram a Amvalí
(Corupá, Guaramirim, Jaraguá
do Sul, Massaranduba, Schro-,

eder, Barra Velha eSão João do
Itaperiu) estiveram reunidos
na 1 a Conferência Regional de
Defesa Civil e Assistência Hu
manitária. No total, mais de
200 participantes discutiram

políticas públicas de Defesa
Civil que serão levadas para
a conferência estadual, que
deve acontecer em março, em

Florianópolis, e depois, para
um evento envolvendo todos
os Estados do país.

Entre palestras, discussões
e debates, "prevenção" foi a

palavra-chave do evento.' Ou
tra preocupação dos profissio
nais é de padronizar e integrar
os procedimentos, agindo
sempre de forma regional.
"Em Jaraguá do Sul, já demos
um grande passo aprovando,
no fim do ano passado; a lei

que proíbe ligação de luz e

água em propriedades irregu-
. lares", destacou o presidente
da Comissão da Conferência
e coordenador da Defesa Civil
do município, Jair Alquini.

.

Segundo ele, hoje o muni

cípio está mais preparado para
agir em casos de catástrofes do

-Especialistas e lideranças políticos discuti·ram prevenção e ação em casos de catástrofes naturais

que em 2008, quando enfrentou
uma das piores enchentes. Atu
almente, 12 profissionais atuam
na Defesa Civil. Em 2008, eram

apenas quatro. Também foram

�

criados 22 Nudecs (Núcleos de
Defesa Civil) nos bairros, que
são formados por voluntários e

ajudam nos trabalhos de fisca-
.

lização. "Agora, a ideia é capa-

citar esses voluntários para que
sejam agentes de Defesa Civil
nos seus bairros", explica o co-

.

. ordenador.
Mas a maior necessidade

no segmento, segundo Alquini,
continua sendo a implantação

- de uma estação meteorológi
ca para atender a região. Ele
adianta que a Prefeitura está
mantendo contato com órgãos
estaduais para a viabilização do

projeto. O custo do-equipamen
to gira em torno de R$ 150 mil.

DEBORA VOLPI

Geólogo faz mapa do solo da cidade
Orientação é para que se conheçam as características do terreno antes de construir

Terrenos foram avaliados

Desde janeiro de 2009, Ja�
raguá . do Sul passou a ter um

geólogo no quadro de servido
res municipais. A contratação
se deu justamente diante das
catástrofes de 2008, quando
se percebeu a necessidade de

'

conhecer as características do
. solo do município.

Na manhã de ontem, o ge-
ólogo da Prefeitura, Normando

Cf) Zitta, palestrou' sobre o terna;
LJJ •

.� e é claro, reforçou a irnportân-
i cia de. ações preventivas em

'�. 'relação aos' desastres naturais.
"Elaboramos um mapa do solo

que define como os terrenos

podem ser ocupados. Antes, [a
raguá não tinha isso", afirmou:
Segundo o especialista, 70%
do solo jaraguaense é argiloso,
ou seja, bom para ocupações ..
Outros 30% do solo está em re

giões de encostas ou baixad-ªs,'
que estão mais propensas a se

tornarem áreas de risco.
O mapa do solo. de Jaraguá

indica ainda 54 áreas de risco
muito alto, que precisariam
ser desocupadas. "Essas áreas
ficam na região periférica.da ci
dade: Estamos agora buscando

mais 'detalhes para saber que
decisões tomar", revela.

Zitta defende' que a cons

cientização da população é
fundamental. Por isso, em

parceria com as secretarias de
Educação e Cultura,' realiza
um trabalho de educação am

bíental nas escolas .

A principal orientação é

para que toda a população, an
tes de construir, procure um

técnico da Prefeitura para uma

consulta de viabilidade. Infor-
.

mações podem ser obtidas atra
vés do telefone 156.
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.

'está· co,m matrícula aberta

Escola Augusto Lenke Júnior, no bairro Jocu-Açú, está sendo preparado poro receber os alunos no sexto-feiro

REFORMA INTERROMPIDA

Do galpão da igreja
à escola· desativado
Com a mudança, alunos não tiveram aula

-,

GUARAMIRIM

Os 66 estudantes da esco

la municipal Vereador Heitor
Antônio da Silva e do Pré-Es
colar Fantasia da Criança, no
bairro Barro Branco, em Gua
ramirim, estão sem aula desde
ontem porque vão ser transfe
ridos de local mais uma vez.

Agora eles devem, estudar

temporariamente na unidade
de ensino Augusto Lenke Jú-

_ nior, no bairro [acu-Açú, que
estava desativada há cerca de
dez anos. A Prefeituraprepara
a adequação de duas salas e a

retomada dás atividades está

prevista para esta sexta-feira.
O ano letivo desses alunos

começou no galpão da Igreja
Santíssima Trindade, às mar

gens da SC-413, porque o teto
da escola passava por refor
mas após ter sido atingido por
um vendaval no final de 200.9.

Segundo o secretario de

Educação Antônio Pacher Fi

lho, .

o remanejamento dos es

. tudantes acontecerá novamen
te porque pais denunciaram
a infestação de ratos e baratas
no salão da igreja. Na segunda
feira, a decisão de transferir os
alunos foi aceita em reunião
com a APP (Associação de Pais

o pr�feito Nilson Bylaardt aguarda o r�lotóriQ dé todas os partes afeta
das na escola pelo vendaval: A partir disso, será feita uma tomada de pre
çoe d�finido Q �ll1presa que fará as obras. A administração de Evaldo João', "

Junckes esperavjJ que o Defesa Civil do Estado contemplasse os reparos no'
II '

,', unidede ,porque ,a cidade foi atingida por um vendaval em setemHro do ano, ,
,

passado. Porém, ,Byloardt afirm,o que o escQlo nõo sofreu estragos no época e"{
, que o telhado estava donif'jcQdo por causo do ação �o tempo.

'

, '4.' I.,.
J

.

1
•

e Professores). O transporte
escolar será oferecido gratuita
mente pela Prefeitura.

Sobre a inadequação do

galpão, o secretário explicou:
"quando se passa veneno em

um local perto do mato é nor
mal aparecer os bichos mortos

.

depois, porque a limpeza foi
feita no galpão" ..Em dois me
ses, os estudantes retornam

,

para a escola.
A discussão' veio à tona

com a denúncia de que a ad
ministração municipal está
sem a documentação para re

parar os estragos na escola. O
trabalho iniciou em janeiro
pelos funcionários da empre
sa Engevale, ,que foi contrata
da sem licitação na gestão do

ex-prefeito Evaldo [unckes, o

que é irregular. Para evitar que
o Ministério Público abrisse
unia ação contra a Prefeitura,
o prefeito Nilson Bylaardt pe
diu que a obra fosse interrom

pida no último dia 11.

, DAIANA CONSTANTINO

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$100,OO jmês

para ·até 59 NF-e emitidas

www.dírnrife.com.br
I

Fone: 47 3371-1514

CORUPÃ
As matrículas para o ensino

médio da EJA (Educação de [o
'vens e Adultos) vão estar dispo
niveis a partir- desta sexta-feira.
O início das aulas está marcado

.

para a próxima segunda-feira,
dia 10 de março, na escolamuni

cipal Aluisio Carvalho de Olivei
ra, em Corupá. Os interessados
devem ter 18 anos.

<,

.

As atividades escolares dos
alunos inscritos nas modalida
des de 5a a 8a série começaram
em janeiro, mas ainda existem
vagas abertas. Para cursar o

ensino fundamental, o candi
dato precisa ter 16 anos e estar

trabalhando.
No período matutino, há va

gas para a disciplina de Histó
ria, nas terças-feiras, das 7h30
as 10h50. E, nas quartas-feiras,
os alunos podem cursar a ma

téria de Língua Portuguesa, no
mesmo horário.

Já na parte da noite, as vagas
oferecidas são para os interessa
dos no Nivelamento (primário
incompleto), todas as segundas e

terças-feiras, das 18h45 às 21h45.
E os encontros da disciplina de
Matemática estão marcados para
as quintas-feiras. Outras infor

mações adicionais pelo telefone
(47) 3375:0448.

Inscrições para flauta dece
e coral da Jazz Band Elite
CORUPÃ

A Escola de Música Jazz
Band Elite de Corupá está com

matrículas apertas para as aulas
- de flauta doce e coral. As ativida
des para os novos alunos come':'

çam a partir de março. Os encon
tros são realizados na parte da
manhã, tarde e noite. A taxa de

inscrição custa R$ 20. Os doeu-
. mentos de identificação do can

didato devem ser apresentados
no ato do cadastro.

� escola tem 18 anos e hoje
o grupo está composto por 58

, estudantes. Aunidade de ensino
recebeu 35 novos instrumentos
de sopro e percussão no começo
desta semana. A mensalidade de

WEGS.A.

COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES

NOVO
MERÇADO
ml;t":,,,'ll.. _li'Ii"'JI\, di' id ;"",Ijilil

R$ �O é cobrada apenas para as

aulas deviolão e teclado. As au

.las são destinadas para todas as

idades.
.

Segundo a Chefe de Divisão
'de Cultura, Maria' Aparecida
Rosa, o intuito da escola é formar
alunos para ingressar na banda

municipal. A novidade é que a

Escola de Música Jazz Band Elite
de Corupá vai abrir turmas para
iniciação musical destinada as

crianças a partir dos três anos.

"Eles vão aprender brincando so-
. bre a música, história, partituras
para depois ser encaminhados

para um instrumento", destacou.
Mais informações no telefone
(47) 3375-1399.

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia

23/02/2010, deliberou o pagamento de 'Dividendos Complementares", a seguir descrito:
1)VALOR

.

O valor total dos Dividendos a serem distribuídos é de R$ 127.285.531,00 sendo R$ 0,205 por ação,
beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade em 23/02/2010, e após
esta data, serão considerados "Ex-Dividendos". Não haverá incidência do Imposto de Renda na Fonte para
o pagamento de dividendos aos acionistas, '

.

2) DATA DO PÀGAMENTO
Os pagamentos serão realizados a partir de 10/03/2Q10.

3) EVENTOS JÁüELlBERADOS
Além dos Dividendos mencionados no item 1, a companhia aprovou os seguintes eventos:
�vento Aprovacão Data Paaarnento Valor BrutopI� Valor Líquido placao
Uuros s/Capital Próprio RCAçle 17/9/2009 10/03/2010 R$ 0,047058824 R$ 0,040000000
-uuros s/Capital Próprio RCAc,le 14/12/2009 10/03/2010 R$ 0,017647059 R$ 0,015000000

, ,

O valor total dos DIVidendos e Juros sobre Capital Prépno lntermediários, a serem pagos a partir de 10/03/2010,
perfazem o montante líquido, após descontado o Imposto de Renda na Fonte, de R$ 0,26 por ação.
4) FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO

_ a) Crédito em conta corrente bancária indicada pelo acionista à Instituição Financeira Depositária Bradesco.

b) Os Juros relativos às ações custodiadas na CBlC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia,
serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio das Corretoras Depositantes.
c) Os demais acionistas que estiverem com o endereço devidamente cadastrado, receberão via correio

o "AVISO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇOES ,ESCRITURAIS", devendo para o

recebimento, apresentarem-se naAG�NCIA BRADESCO de sua preferência, munidos, além do formulário,
da seguinte documentação:

'

- Pessoa Física: Cópia autenticada do Documento de Identidade e CPF;
- Pessoa Jurídica : Cópia�autenticada do CNPJ/MF, contrato social consolidado e atualizado ou estatuto

social. O estatuto social deve estar atualizado com a ata da assembléia que elegeu a diretoria em exercicio .

Os s6cios-gerentes ou diretores com poderes para representar a sociedade devem apresentar cópia
autenticada da carteira de identidade e CPF. Quando da representação por procuração, será necessária
a apresentação do respectivo instrumento de mandato público e as cópias autenticadas da carteira de
identidade e CPF dots) procurador(es),
5) INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

Infonnações mais detalhadas poderão ser obtidas junto à Instituição Financeira Depositária Bradesco,
Departamento deAções e Custódia - Cidade de Deus, Osasco (SP). Telefone 11 3684-9495 ou diretamente
na sede da WEG SA, Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n,o 3.300, CEP 89,256-900, Jaraguá do Sul,
SC. Telefone 473276-6973, Fax 473276-4193.

.

JARAGUÁ DO SUL (SC), 23 de fevereiro de 2010
AADMINISTRAÇAO
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EDUCAÇÃO'

Telhado de ginásio' não cob-re nada
Estrutura da Escola Luiz Delfino está inutilizada desde setembro de 2009
SCHROEDER No local, bombeiros que reali-

O vendaval que atingiu a zaram vistoria exigiram a coloca

microrregião em setembro do ção de fita sinalizadora para evi

ano passado já não faz mais tar a aproximação.das crianças.
parte da rotina da grande maio- No entanto, o ginásio é mantido
ria da população. Foi esquecido destrancado. Ontem, a reporta
por muitos, porém, não pelos gem do O Correio do Povo não

alunos da Escola Luiz Delfina, verificou dificuldade alguma em
em Schroeder, Desde então, entrar no ambiente, apesar dos
eles são proibidos de entrar.no problemas encontrados.
ginásio de esportes da entidade Segundo os alunos, a situ

e, por -isso, improvisam aulas ação causa medo. "Já vimos

de Educação Física. coisas caindo e- não sabemos
Na época, a chuva destruiu quando vamos poder voltar",

parte do tel-hado da estrutura e, afirmam duas estudantes do
mesmo tendo se passado cinco 80 ano. Na opinião delas, os

meses, a situação permanece. horários reservados à Educa
Há fendas nas placas de zinco ção Física Se tornaram desin

e, através delas, a água' forma teressantes, pois as atividades

poças por todo o chão. Além são feitas no pátio .

.

disso, os canos de PVC que de- . Conforme a diretora do co-
,

veriam esconder a fiação elé- légio, Sirlei da Silva, a reforma
trica quebraram, deixando-a foi solicitada à Secretaria de

exposta em diversos pontos das Desenvõlvímento Regional de

paredes, hoje, repletas de infil- Jaraguá do Sul e a licitação deve

trações. serliberada nos próximos dias.
Do lado de fora, a cena tam- A gerente de Educação da SDR,

bém causa impacto a quem Deni Rateke, confirma a' infor

ainda não se acostumou. A· Inação. A escola tem cerca de
cobertura foi erguida pela for- 640 crianças matriculadas,
ça dos ventos e uma das vigas
pré-moldadas partiu ao meio. KELLY ERDMANN

Uniforme da rede estadual
com a numeração errada
SCHROEDER

Se por uni lado este foi o'

primeiro ano no qual a Secreta
ria de Estado da Educação en

tregou os uniformes escolares
no início do período letivo. Por

outro, a rapidez parece ter pre
judicado alguns alunos. Muitos
deles estariam recebendo kits
numerados com a relação en

viada ao governo no· ano retra

sado. Esse, pelo menos, é o caso
de estudantes da Escola Luiz

Delfino, em Schroeder, -

Conforme a direção, as rou- .

pas chegaram ao colégio etique
tadas com o termo"1o semestre
2009". por isso, algumas crian

ças seriam obrigadas a. substi
tuí-las com os demais colegas.
Ao contrário de informações
repassadas à reportagem por
servidores, a diretoria diz que
o problema não afetou todos os

estudante�1,
.

Já a gerente regional de Edu-

cação, Deni Rateke, nega que
tenha havido qualquer reapro
veitamento de dados já desatu
alizados. Segundo ela, o levan
tamento foi todo refeito no ano

passado, a exemplo do que sem-
,

pre ocorre. "Essa troca é natural
e nós até orientamos as pessoas
a agirem assim (fazendo trocas).
Em meio a mais de dez mil uni

dades, impossível não haver uma
ou outra falha", responde.

Os kits incluem agasalho,
camisetas de manga longa e

curta, meias, par de tênis e chi
nelos e bermuda. Esta é a pri
me ira Vez em sete anos que as

entidades de ensino da micror

região recebem os uniformes
ainda em fevereiro. Na sema

na passada, o secretário Paulo
Bauer esteve em Jaraguá do Sul
fazendo a entrega .simbólica do
material. A solenidade aconte

ceu na Escola Alvino Tribess,
no bairro Vieiras.

PIERO RAGAZZI

Estudantes fazem Educação Física no pótio, enquanto ginósio segue inutilizado por falta' de obras .

TRÂNSITO ACIJS

Badesc orienta
- sobre crédito

. Hoje é dia de consultoria no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul. Nu�
cleados e associados da Acijs e Apevi
podem buscar informações sobre li
nhas de crédlto a partir das 8h junto
a funcionários deslocados do Badesc
(Bando de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina). lntormeções pelo
telefone (47) 3275-7021 ou no e-mail

cra@.acijs.com.br.

PLENÁRIA

CDL faz primeira
reunião do anoCAMINHÃO TOMBA EM CURVA'

.

o trônsito na Rua Bernardo Dornbusch teve deser interrompi
do na manhã de ontem. Isso porque, um caminhão contêiner com

placas de Blumenau tombou na curva com a Avenida Prefeito Wal
demar Grubba. Segundo o motorista, José Micheli, o veículo 'estava
carregado de matéria-prima qüe seria entreque a uma. empresa da
cidade. Ninguém

...

fi,coú ierido.

Os associados da CDL (Câmara de
.

Dirigentes Lojistas) de Jaraguó do Sul

participam, hoje, da primeira plenário
de 2010. O encontro é mensal e acon- .

tece sempre no Clube Atlético Baepen
di, a partir das 12h.. A entidade conta

com quase 900 sócios.
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Prefeitura estudo reforçar o
equipe de combate à I

dengue
JARAGUÁ DO SUL

. A Prefeitura está av.aliando
a possibilidade' de contratar

mais profissionais para traba
lhar na Vigilância Epidemio-
'lógica do município. Segundo
o secretário de Saúde, Irineu
Pasold, o objetivo é intensi-

�

ficar as ações de combate à

dengue, que inclui o monito
ramento das 700 armadilhas

espalhadas pelo município.
Conforme Pasold, a equipe
conta hoje com oito funcioná
rios e a ideia é contratar'mais
cinco pessoas para realizar o

serviço. '.

No momento, a Vigilância
Epidemiológica monitora cin
co f9COS 'do mosquito Aedes

. aegyptí" - dois deles foram
descobertos neste ano e três
no ano passado. "Podemos
considerar que a situação na

cidade está controlada. Mas
como o.município está cres

cendo, temos que pensar rio
futuro", comentou. As arma

dilhas estão espalhadas. em
141 pontos estratégicos, que
incluem borracharias, ferros
velhos,' cemitérios, floricultu
ras e transportadoras.

O secretário destaca que,
até o momento, nenhuma
pessoa foi contaminada den
tro da cidade. Neste ano, o

município registrou um caso

confirmado de dengue, mas

o paciente foi contaminado
durante uma viagem ao Mato
Grosso. "Queremos contar

'com a parceria da comunida
de para que elas não deixem

água acumular em vasos, can

teiros, garrafas e pneus, pois
isso serv.e de criadouro para o

mosquito", reforçou.

� , (i

PRF diz que reformo provoco congestionamento superior o um quilômetro nos horários dê maior movimento

PONTE DO PORTAL

Movimento no 'Portal
tem queda de 50%
Lojistas afirmam que obra reduziuas vendas

Rapaz sem CNH
'

provoca acidente
Rapaz fica em

estado grave
Um rapaz de 15 anos, que dirigia um

automóvel na rua Pastor Albert Schnei
der, se envolveu emum uddente comuma

, mntoddeta e fugiu sem prestar socorro à
vítima na noite. de segunda-feira. Pouco
tempo depois, ele e a mãe decidiram se

apresentar aos policiaismilitares, que ain
da permaneciam no local. A mãe disse que
o jovem pegou o carro dela sem permisSão.
Como o rapaz é menor de idade, a mulher
teve a carteira de habilitação apreendida
e foi liberada depois de prestar depoi
mento da delegacia: O piloto da moto
teve apenas ferimentos leves.

JARAGUÁ DO SUL

As obras de reforma da
Ponte do Portal 'estão deíxan
do comerciantes e moradores
insatisfeitos. De um lado, os

'lojistas afirmam que o con

gestionamento está 'causando
a queda nas vendas. Já osmo
radares reclamam da demora

para se locomover, já que o

trecho deve ficar em meia pis
ta por mais 30 dias.

Segundo a Polícia Rodoviária
Federal, desde o dia 3, quando a

recuperação foi retomada, mais
de um quilômetro de congestio
namento está sendo registrado
nos horários de maior movimen
to - das 12h às 14h e às 18h.' De
acordo com o órgão, o tempo de

espera para atravessar a ponte
tem sido superior a 30 minutos,
dependendo do horário.

"O movimento da loja caiu
uns 50% desde que começou a

, reforma da ponte. Acho que ó

Dnit (Departamento Nacional
'de Infraestrutura de Trans

portes) deveria trabalhar em

horários alternativos, como à

noite", opinou Maria Ivonise
Chimilouski, 38 anos, que tra-

"
balha em uma loja de roupas

r
no Portal de Jaraguá.

Quem também' não está
satisfeito com os problemas
gerados pela reforma são os

moradores. "Quando falaram

Uma colisão entre carro e moto
cicletn na rua Ezídio Carlos Peixer, no

bairro Ilha da Figueira� por voltn das
13h de ontem, deixou o pllote da moto

gravemente ferido. Marcelo Caren,
25 anos, teve afundamento de crânio,
e suspeita de lesão na coluna cer

vical. A condutem do carro, Fabiane
Moira Renke, 27 anos, foi levada 00

Hospital São José com uma fratura
no braço ésquerdo e 'suspeita de'he
mQrragia interna. Após ser examinada
e medicada, foi liberada e se recupera
em casa.

FALECIMENTOS .

-

Faleceu às 10 horas do dia 19/2, o Sr. Wilmar
Viétor Viergutz, com idade de 54 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 20/2, às 10 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária' Maria
Leier, seguindo após para o Crematório Vati
cano em Balneário Camboriu.

ma, localidade.----._'"

Poro Mario, obro deveria ser ii noite
Faleceu às 4 horas do dia 22/2, o Sr. Lucas
Liezenberg dos Santos, com idade de 5 anos,
o sepultamento foi realizado dia 23/2, às 9

horas, saindo o féretro do Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o cemité
rio da mesmo localidade.

.

em reformar a ponte todos os

moradores ficaram muito feli-
.

"

zes, mas não tínhamos idéia do
transtorno que seria", comen-

.

tau a presidente da Associação
de Moradores do Bairro Cente
nário, Andréa Regina Terhorst
Zíehlsdors, 38 anos. Segundo
ela, as.crianças precisam acor

dar mais cedo para consegui
rem chegar na escola a tempo..

"

A sugestão dos moradores
e lojistas é de que o Dnit pare
as obras no horário de maior
movimento e trabalhe-durante
a noite. O assessor de comuni

cação do órgão, Breno Maestri,

diz que isso poderia atrasar as
obras porque o trabalho no pe
ríodo noturno é mais difícil de Faleceu às 16 horas do dia 19/2, o Sra. Arlanda

1· d
. Gadotti, com idade de 75 anos, o sepultamentoser rea iza o e, por ISSO, a re- foi realizado dia 20/2, às 17 horas, saindo o fére-

forma demoraria mais tempo tro da Capela Mortuária'Sr. Bom Jesus em Guara-
.

para ser concluída.
.

mirim, seguindo após para o cemitério Municipal
A reforma da Ponte do Por- ,_de_G_ua_ra_m_ir_im_. _

tal começou em outubro' de
2009 e está orçada em R$.371
mil. A obra prevê o reforço
das vigas e' pilares, a troca das
barreiras de concreto e a ins

talação de juntas de dilatação.
A previsão é de que a obra seja
concluída no mês de abril,

Faleceu às 21 h45 do dia 22/2; a Sra. Maria
Alice do Espírito Santo, com idade de 85 anos,
o sepultamento foi realizado dia 23/2, às 16

horas, saindo o féretro da Capela Mortuário
Maria Leier, seguindo após paro o cemitério
Municipal do Centro.

.

� ,

Faleceu às 2 horas do dia 21/2, a Sra. Terezi
nha Ribeiro da Silva, com idade de 65 anos,
o sepultamento foi rea'lizodo dia 21/2, às 16
horas, saindo o féretro do sua Residência na

rua Itoupava no Bairro Bracinho em Schroeder,
seguindo após para o cemitério Municipal de
Schroeder.

'

Faleceu às OOh40 do dia 23/2, o Sr. Rudi Brhuns,
com idade de 82 anos, o�epultamênto foi realizado

. dia 23/2, às 16 horas, saindo o féretro da Igreja
Evangélica de Deus, no Bairro Vila Lalau, seguindo
após para o cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 6h30 do dia 23/2, a Sra. Songa
Mohr Bast, com idade de 74 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 24/2, às 9 horas, sain
do o féretro da Igreja dos Apostolos, seguindo
após para o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 11 horas do dia 21/2, a Sra. Caro
line'Siqueiró, com idade de 9 anos, o sepul

. tomento foi realizado dia 22/2, às 10 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo após para o cemitério da mes-CRISTIANE ALVES
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DESPRESTIGIO·

DA ONU
A edição do jornal O Correio do

Povo de 24 de fevereiro de 1957 foi

publicada em. uma época em que

as matérias tratavam de assuntos

predominantemente nacionais e in

ternacionais: Naquela semana, uma

das principais notícias era sobre ó

desprestígio da Organização das Na

ções Unidas frente aos outros países.
Segundo a matéria, a causa era a po
lítica de "dois pesos, duas medidas",

que estava sendo aplicada pelaONU.
'o desprestígio estava refletin

do na intervenção da organização
�

em conflitos como os que estavam

ocorrendo na "zona de Gaza" e no

- "golfo de Akaba". Apesar das tenta
'tivas da'ONU, Israel se recusava em
acatar as ordens de retirada de suas

tropas da região, O mesmo aconte-

cia em outrasnações, já que alguns
países declaravam não se retirar de

nenhuma batalha até a ONU ofere

cer todas as garantias que estavam

sendo requisitadas.
Segundo a reportagem, a organiza

ção estava agindo com "incoerência"

nos últimos meses, demonstrando a

existência de "interesses velados" em

certos casos, em que se negava a dar '

garantias. Para que aONU recuperasse
seu prestígio e seu posto como "orga
nização destinada amanter a paz entre
os povos", seria preciso deixar de lado
a política que estava exercendo, inclu

sive o receio de intervir em qualquer
questão que estivesse dentro de suas

atribuições. De outra forma, caminha
ria para "o mesmo fim .da antiga Liga,
das Nações".

24' DE FEVEREIRO
o·,
I'

•

PELO MUNDO,

.
. • 1582 - Papa Gregório

XIII institui o calendário.
. .

gregonano.
,

r

• 1818 - Frederic Chopin
apresenta-se'pela primeira
vez no palácio. do príncipe
Radziwil.

...................... , " , ,
.

I

• 1887 - Paris e Bruxelas
'

. tomam-se as primeiras
•

li'.

capitais a serem interligadas
pelo telefone.

• 1891 - É premulgada a
segunda Censtituição

. Brasileira.
'

• 1981 - O Palácio. de

Buckingham anuncia o

noivado. do Príncipe Charles
.,

cem LctdyDiana Spencer.

"

o CORREIO DO POVOD
QUARTA·FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2010

Antigamente, antes de a cidade se desenvolver economicamente'

,

JARAGUAONTEM E HOJE
A rua Epitácio Pessoa, no Centro de Jaraguá do Sul, era uma rua residencial antes

de a cidade começar a se desenvolver economicamente. Com chão de terra, abrigava

apenas algumas casas. Hoje, além de ser uma das principais vias da cidade, abriga uni

banco, uma farmácia, a lateral do Colégio Evangélico Jaraguá e é onde fica o prédio do

Corpo de Bombeiros da cidade.

,

'

H�je, a rua Epi,tácio Pessoa é uma das principais vias de Jaraguá do Sul

SOCIEDADES • EVENTOS $ Hls'ról�uA • ASSOCiAÇÕES
................ , • 0.0

..

'Schroeder renova

seu grupo folclórico
A diretoria de Cultura de Schroeder

está convidando meninos e meninas de

diversas faixas etárias para integrarem o

grupo de danças folclóricas 'Schroeder

land Volkstanzgruppe, que está comple
tando dezoito anos. Os convites estão

sendo entregues nas escolas. A primeira
reunião dos novos integrantes" junto com

os pais e responsáveis, está marcada para
,

o dia 6 de março, no espaço da antiga bi
blioteca, onde acontecem os ensaios.

. Assembleia
Extraordinária da
Sociedade Aliança'

A Sociedade Esportiva e Recreativa Alian

ça convoca seus membros e associados para
Assembleia Extraordinária que acontecerá no

próxiino sábado, dia 27 de fevereiro. A sede

fica .no bairro Rio Cerro II,' e a reunião deve

tratar da,eleição da nova diretoria. A primeira
convocação está marcada para as 15h.

I

I
,i

. -

,-=sclarecil11,ento,
A edição do jornal O Correio do Povo de 17 de ja

neiro de 2010 trazia uma curiosidade sobre anúncios

. inusitados que eram publicados por' volta de 1960.

Neste dia, foi citado um anúncio publicado em 1957 -

por Alfredo Blanck, dizendo que' este "não se respon

sabilizava pelas dívidas contraídas pela mulher". No

entanto, o Alfredo de que fala a nota não é o marido

de Cacilda Hoff Blanck, falecido em 2007 - e sim de

outro Alfredo Blanck, natural de BJumenau, cujo nome

é homônimo (nomes iguais) do marido de Cacilda.
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CRÔNICA

Pontual e

impaciente
Como uma mulher moderna, Ana traba

lha, cuida da filha e do marido, administra
os assuntos de casa e assim vai. Mas algu
mas questões práticas, na verdade nem tão

práticas assim, tiram o sono da gerente de
qualidade. Ter que ir ao banco, ao médico,
qualquer' coisa que ameace a rotina de Ana,
é motivo de perturbação. Talvez porque ela já
tenha atividades demais nessa vida. Ou tal
vez porque tenha paciência de menos, diriam
os mais chegados.

.

Renovar a carteira de motoristas então!
Alia tem pânico dê filas, espera, senhas, falta
'de pessoal. Credo, calafrios! Ela vive dizendo
que seria necessária uma revolução, ou, pelo
menos, uma mudança radical nesses servi

ços. "Com tanta tecnologia não existe explica':
ção para tanta burocracia", é olema que Ana
mais adora. '

Segundo ela,' a humanidade seria muito
mais feliz se,pudesse fazer a renovação da (

CNH através de uma teleconferência. "Lá do
outro lado da tela do computador alguém pe
garia meus dados, um médico me mandaria '

ler umas três palavrinhas e bingo: em três
minutos o documento viria parar na minha'
caixa 'de e-mail. Se pode ser fácil não vejo
motivo para complicar", ela diz para quem
ameaça contrariar sua teoria da praticidade.

Nesse ritmo, Ana jamais esperou em filas de
restaurantes, boates, ou qualquer coisa do gêne
ro. Para ela, lazer não combina com sofrimento: E
ficar em fila com a barriga roncando é penitência
demais, coisa de sadomasoquista. Ana dá às cos
tas e escolhe outro destino. E sempre assim.

Como a maioria das mulheres, Ana é fas
cinada por lojas e promoções, mas se tiver

que esperar mais de cinco minutos para ser

atendida, .ou mais de quinze minutos para
pagar, a vendedora pode dar adeus à cómis
são. A bolsa dos seus sonhos pode estar com
desconto de cinquenta por cento, não iinpor- ,

ta. Nisso Ana não muda, é fiel ao conceito da
agilidade até quea morte as separe.

Mas por uma vez, uma única vez; Ana se

arrependeu por ser tão inquieta e não saber'

esperar. Talvez não seja bem um arreperidi
menta, mas um ponto de interrogação. Aquele
moreno por quem estava interessada há anos
finalmente decidiu tomar a iniciativa. Saíram
umas três vezes com a turma de amigos. Di
vertiram-se muito e encontraram alguns inte
resses em comum. O quarto encontro seria só
entre os dois. Martin a convidou para jantar,
marcou de pega-lá em casa às ZOh. Ana fez
mão, pé, escova, tirou a sobrancelha, trocou
de roupa umas dez vezes. Quando se sentiu

pronta olhou para o relógio. ZOhZ5 o maldito
marcava. Foi quando a impaciente desligou o

telefone, o ínterfone, Iímpou a pele e foi dor
mir. "Está para nascer o -homem que vai me
fazer esperar", era outro lema dela.

,

,VARIEDADES--�-�----

JARA6UÁ DO SUL
• Cine,Breifhoupt 1

.

.

• O lobisomem (leg) (15h, 17h, � 9h, 21 h - todo� os diaS)

Falhas do
sistemaClarice

Lispector Clyde é um dedicado pai de família
que testemunhesue esposo e filho serem

assassinados. Anos depois o assassino é
encontrado morto e Clyde é preso mesmo

t sem provas. Seu único objetivo é denun
,

cior o corrupto sistema judiéiol nem que
poro isso tenho que motor um o um.

FELICIDAD ..

·

CLAjVDE:S�IÃli1:i

Contos de uma
>

criança escritora
Escritos em primeiro pessoa, nes

te que é um dos livros de cunho mais
autobiográfico de Clàrice Lispector, os

narrativos resgatam, de uma perspectivo
memorialista do mulher adulto, o arguto
ingenuidade 'de seus pensamentos e sen

timentos aos oito e nove anos de idade.
Esse material mostro o atividade literário

.

e o ererclelo de um feminismo místico.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Toís aparece resfriado e Bené pede poro não ligar
o ventilodo[ Kátio e Domenico seguem Roberto até
o co�ono onde Verônico escondeu 'Gustavo e o veem

soindo de lá com um homem desocordodo. Domenico
avisa Rose. Genovevo conto poro.Rosco que está npel- .

xonodo por Sólori. Pedro e Déboro olham uma coso no

vila poro moro[ Rose e Alcino vão 00 locol indicado
por Pomenico e encontrom os alianças de cosomento
que estavam com Gostovo. Verônico acordo Gustavo e

ele percebe que está no mansão.

TEMPOS.MODERNOS
Niemonn tento beijar Hélio, mos elo o rejeito. Leal
fico furioso com ,Fronk e decide destruir o cempu
todor. Deodoro teme que descubrom que o progra
mação de Frank foi alterado e Niemonn aviso à fi
lho que agora é ele quem mondo no reino de leal.
Tertuliano se queixo de não ter notícias de Nelinho
e Leal procuro Zeca poro saber onde o filho está.

, Ramón procuro leal e conto que Nelinho está em

suo coso. DiUo ajudo secretamente o pagar os li
vros de Jonnis. Ramón vai 00 apartamento de Dit
to. leal conto poro Hélio que Frank enlouqueceu.

VIVER A VIDA
Doro diz o Rofoelo que elos precisom confiar uma
no outro. Renato reclamo por nao acreditarem no

entusiasmo dela poro se trotO[ Roquel falo de seu

interesse por Bruno. luciano aconselho Heleno o não
abandonar seus sonhos. Soroia tento cOnsolar Garcia.
Molu esquece o porto de coso aberto poro atender
00 celulo[ Gustavo entro sem que elo vejo. Molu �
assusto 00 ·ver .Gustovo em seu quarto e o expulso de
seu apartamento. Ingrid fico nervoso 00 ouvir Jorge
'consideror o ideio de ficor com Myrno.

PODER PARALELO· -

Poulo explico o Tony que duas pessoas deixorom pe
godos no apartamento de ligia. Tony entende é diz

que o Guri tem um cúmplice. Poulo conto o Tony que
acho que Kholid é o Guri e Loilo, suo ajudante. Poulo
'diz, o Tony que_ligia aceitou se enmntmr mm Baruel,

.

porque ele disse que tinha uma foto delemm Fernando
pom mostm[ Tony reveio o Poulo que Fernando P9(1e es
torgróvido. Bruno mondo Neide descobrir em qual ho
tel Fernando está hospedado. Neide pergunto o Bruno
se ele vói criar o filho de Tony que Fernando espero.

BELA A FEIA
Ricardo marco reunião com Vera. Márcio e Dou

glas ficam surpresos com qdepoimento do garçom
do bar em que Verônica' estava entes do morte de
Mariano. Ele afirmo que Verônica estava no com

panhia de um homem moreno e que ele saiu do
restaurante apressado. Clemente pede que Bérbn
ro acredite que o mulher que o beijou, e que ele
não conhecia, posso ser uma armação. Bárbaro
não acredito e termino o relacionamento com Cle
mente, que fico arrasado. Diogo incentivo Cíntia o

assumir o cargo de diretoro presidente.
'

(O resumo' dos copítülos é de responsabilidade dos
émissoros).
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Outro precessc
contra Michael
Nem o morte de Michael Jackson conse

guiu poror os processos contro o cantor.

Segundo fontes do site "TMZ", um novo

processo foi aberto esta semana em.

Los Angeles, onde um escritório de
advogados está cobrando do astro pop
o qucntln de USS 628 mil correspon
dente o honorários de quando o can

tor ainda estava vivo. Até o momento,
os dívidas cobrados de Michael já
,chegam o USS 26.5 milhões.

Luciano deve ficar

grávida de gêmeos
Depois de todo o sofrimento, Luciano,
de "Viver o Vida", finalmente começo
o virar o jogo. Elo fico coHo vez mais
independente 00 voltar o morar

no coso do pai, Marcos, e nem as

perseguições de Jorge e o resistência
de Ingrid irão impedir que o romance

com Miguel decole. Elo não hesitará
quando ele o pedir em casamento, e
no volto do lua-de-mel o casal desco
bre que elo espero gêmeos.

Pattinson e Stewart
confirmam namoro
Robert Potlinson e Kristen Stewart,

. protagonistas do saga "Crepúscuíe";
finalmente assumiram o namoro.

Segundo um. tablóide britânico, o ator
teria confirmado que os dois estão
juntos e só não chegaram como um

casal 00 Bofto, no últlme domingo,
poro evitar tumulto. "Era poro ser

uma aparição público como um casel;
mos é impossível!", disse o ator. Os
boatos já ocorriam há quase um ano.

SUDOK.U

I A leitora
.

Manuella
Mankse e seus

avós-têm um
,- animal de

estimação um

pouco inusitado:
o lagarto

Ale::.J
SOBRE O J060
É um jogo de lógica'muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

Tempo instável com chuva de formo mais
intenso entre tarde e noite. Risco de tempornl
isolado. Temperaturas elevados.

)lo Fases da lua

SOLUÇÃO MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

�II'Urillmn.llr�
5/2 14/2 22/2, ( ') 28/2

'-'-,1 ,

,. Jaraguá do Sul e -Região

SEXTA SÁBADO
MíN: 17°C MíN: 180C
MÁX: 23?C MÁX: 22°C
Sol Nublado,

HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 28°C
Chuvoso

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 21°C
Nublado.

#' ����a22/10),
O setor profissional
recebe poderosas

,

vibmções, mas evite
sé sobrecalTegar com as t�refas.
Há grande chance de se envolver
com alguém. Aproveite bem sua

liberdade de ação neste dia, mas
procure tmnsformá-Ia em algo útil
para você.

o CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA. 24 DE fEVEREIRO DE 2010

ANIVERSÁRIOS

24/2
Aline Barcelos

. Amandio Schmidt .

Camila Pereira
Célia K. Ruysam
Denise A. B. Stein
Diego D. Rech
Ediltlara N. Pittow
Elberto • Knecht
Elsina Mathes
Gisela D. Kopmann
Gisele C. Egger

,

H,elenà Rodri,gues
Heloisa Rodrigues
lohana N. Jarschel
Ivo Reichert
Jenifer K. Avela� Peres
Jooo G. da Costa
Jose E. Torezani
Julia E. Miotto
Juliano'Hilbert
I(arim R. K. Bridi
Leandro Machado

.

'Leonardo C. Stuart
Lincoln,Stein
Lindomar Hendumaier
Mareio Parrai

-

Maria A. Rocha
Maurelia Zerniani
Maurício Baratto
Rodrigo N. dos Santos
Rosane M. de O. Wer.ner
Roseli L. Santos
Silvio E. Campregher

DIVIRTA-SE

Boa memória
Duas velhinhos, bem velhinhos, nmlqns
há mais de 50 anos, se encontrom poro
jogar o canastro semanal. A certo olturo,
uma delas olho paro o outro e diz:
- Por favor querido, não me leve o mal.
Nós somos amigos há tonto' tempo e

ogoro eu não consigo me lembror do
seu nome, vejo só o minha cabeço.
Como é que você se chamo mesmo?
A outro olho fixamente poro amigo, por
uns dois minutos, coço o testo e diz:
- Você preciso dessa informação poro
quando?

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

� A ausência de

( {
.

verdadeiros a�igos
pode mexer com

, você-.Reveja seus valores e' inte
resses. No amor, relacionamentos
superficiais não terão vez. Amplie
sua capac.idade de se relacionar
com as pessoas que estão passan
do por sua vida.

)(
GÊMEOS

,

'L(�1/5 a 2dO/06)Ivre-se o que
não usa mais. No
tmbalho, a fase é

promissom. Não perca a chance
de mostmr sua generosidade II
quem ama. Evite as influências
negativas de quem insiste em
atmpalhar seu caminho e busque
seus objetivos.

..� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
. .: ') No campo profis-
.....,. \.I--; sional, quanto mais

privacidade, melhor.
Na área afetiva, os astros pedem
cuidado com a tentação de um
romance secreto. Encontre mais
tempo pam pmticar esportes e
apreciar os pmzeres da vida. A
rotina ficará mais leve!

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você sentirá um

nítido desejo de se .

destacar, só não
perca o foco de suas nece�sidades
afetivas. Poderá ter muita sorte
em questões ligadas à herança.
Sua atenção será chamada para
as coisas que realmente impor
tam. Aprenda a proteger-se.

" ti ÉSCORPIÃO
.

��*�/ (2_3/10 a �1/11)
�=;5�=� ..

Nao se deixe abater.
� Quanto mais conhe-
(._) cimento tiver do seu

trabalho, maior será
seu sucesso. Na vida afetiva, clima
de grande paixão. Junte todas as
experiências do passado e procure
aplicá-Ias, sua vida precisa ser
repensada.

CAPRICÓRNIO
� (22/12 a 20/1)

AI[. Há certa tensão
entre as suas

prioridades e as

exigências dos outros. A troca de
ideias vai favorecer o tmbalho.
Boa sintonia nos assuntos do

comção. Suas emoções estão
muito aflomdas, mantenha-se o

mais equilibmdo possível.

ttP ""

.

CÂ�CER
.

,�_.J (21/6 a 21/7)
, ;�;:'._ ...;�� A Lua pode trazer
: "certa instabilidade

.
de humor. Venço a

individualidade. No campo senti
mental; os seus horizontes estão
se alargando. Não se c.omprometa

.

com atividade que precise de
objetividade pam ser cumprida;
Não complique a vida.

TOURO
'

(21/4 a 20/5)
Tenha cuidado
com falhas de

comunicação. Nos
assuntos do coração, o clima

. promete grande entusiasmo com

sua cara-metade. Avalie suas

insatisfações, mas não deixe
, de reconhecer suas conquistas'.
Sintonize-se com a suo intuição.

llF
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
É melhor não es
pemr por dinheiro.
Parcerias contam

com boas vibrações. Bom dia para
revelar seus sentimentos mais
intensos. Tente mentalizar positi
vamente aquilo que deseja atmir

, e tenha em mente o que contenta
seu espírito.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você deve ter
cuidado pam não,
se sobrecalTegar

no tmbalho. Interesses em comum

podem fortalecer a relação com

sua alma gêmea. �s pessoas
a nossa volta são os melhores
mestres que encontramos pela
vida. Mantenha o equilíbrio.

PEIXES

._ (19/2 019/3)

.

�iíII Você pode mm
Y-'''''' vessar uma fase

de instabilidade
emocional. No campo afetivo,
novos horizontes estão se abrindo!
É hora de curtir! Antes de tomar

. atitudes, veja se tem feito as

coisas que lhe agmdam ou tem
. agradado mais aos outros.
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VARIEDADES---------

Tuky e Regina comemoram

no pr�ximo dia primeiro
25 anos de união. Os filhos'
ma{ldam os parabéns.,

O pai Ivonei, os avós Almiro e

Relinde e o tio Sidnei d�sejam
felicidades para Hadmila Krause

que no próximo dia primeiro
êompleta quatro aninhos..

Luana Konell comemorou idade'
nova dia 19. Os pais, irmãos e

avô desejam felicidades.

.

Mery Schiochet comemorou idade
.. nova dia 18. As amigas Pati e
Xanda mandam um super beijo ..

Jayson, Jéssica e o marido Marcos mandam os parabéns
para Leia.que 'dia 19 completou idade nova.

A esposa-manda os parabéns paro C�sar Martins
.

Fonseca que comemorou ontem 20 ànos.

Os pois, irmã e avós mandam
um super beijo para Thayna

.

V�nturi Koroll que neste mês

completou dez unes,
Marcelo Harmel completo 18 anos no próximo dia 28.

A namorada, pais e irmão desejam tellcldndes..

Parabéns poro Lucia e Joel

Perito que comemoram 20 anos

de união no próximo mês.

A pequena Pietra Gabrielly
Ciconeti nasceu dia 19, paro a

alegria dos pais �odrigo e Elizane e

da irmã Ana Carolina.

Dia 22, Marcos Harmel comemorou
25 anos. Os pais, irmão e cunhude

..

mondam os parabéns.

·1

Os pois Rodrigo e Elizane, a
irmã Pietra e os avós Olinda e

Daniel mandam os parabéns para
a lindo Aná Carolina Ciconeti que
comemorou dez anos dia 20.
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Siena Fire"r

-<�26. 90,0
A vistasi troGa

Palio Fira 2P "3"

Mille Fire 2P"1"

Ri22.'90,00
Àvista si troea

ou ENTRADA + 60XDE

R$�99,oo

"

UltimaS)unidades ...
2009/2010
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1

OPORTUNIDADE
IMPERDíVEL!

vende-se Corsa Wind 1�O Ano
.

.

?001/2001 Preto / 4 Portas /
Gasolina / 79.000 Km - Rodas

'

,
Aro 14/ Pneus semi-novos - Com ar

quente e frio, limpador e desembaçador
traseiro

-

� Licenciamento e IPVA 2010 quítados . Polimen

to, troca de óleo, geometria e balanceamento feitos em

fev/2010 ** Valor R$ 15.000,00** - Sem troca - Tratar
com Mari - Fones: ,3370-2030 e 9131-1552

3370-7500
,

Rua Walter Marquardt. 2670

o CLIENTE É ESPECIAL1 VENHA CONfERIR!

Tnmsparênciu nu negociação

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao '

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

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

seu benefício. E você tem até-õü meses para pagar.
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Financiamentos

C'.�,�.. 10::/14'"il"'�}}jiila."lldid*'.
_

-�-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consuUoria Habitacional.l--
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federak----

7
<O
LO
LO
C'.I

Õ .'

u.J
a:
ü

wwwjmobiliaria�ws.com.br J vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silvei�a Junior 233 - Ceníro - Guaramirim

',.�--- * Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
-

-

* Loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

Split GREE Corner
9.0008tu5

'

quente e frio.

Residencial

Monel �-

" No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de testas.
área fltness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,

,

02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
'sem suíte

• IOHl/Dunmuu/ml/l/lHlunlliHllunmnnn///UilIHlI/I/nmnlll/l//iU./Ml/OI///OlI1Im/I/IIJiJ//mJUiIIIIIlIWIll/P/UI/i1�/ig.rJiIII/I/J//lWJIIJ'/mn/lm/

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS
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Porapenas 11$
RS26.990,00 OU·

Porapenas 1l$
RS 23,.390,00 ou _

-R$
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41 3055-3300 41 3275-5000
LEIER
EW'Gf:'E1Itll�l�m1IS !hllJl:!tlhl!illlS

41 2107-0500
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PEUGEOT 207 HB XR PEUGEOT 307 HB PEUGEOT 207 X-lINE .0
- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82CV
- BRAKE LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEíCULO

- MOTOR 1.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BRAKE l,..IGHT \
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

- M'OTOR 1.6t 16V FLEX l13CV
- AIRBAG DUPLO
- FREIOS ABS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULlCA
- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

A PARTIR

R$34.900,
APARTIR ,

R$49.900,
A PARTIR

R$28.100,

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

'

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

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

g BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Strasbourg Fevereiro (é uma campanha das Concessionárlas Strasbourg de Blumenau, ltaja], Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. linha Pe4geot 307 com taxa 0% ZERO de Juros no financiarnento ;

na seguinte condição (50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 24 meses sem juros). Demais condições de financiamento estáo disponfvels nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 2_07 HB X-UNE l.4L Flex, 03 p.ortas. anb/mcdelc.: 09/1 O,
pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 28.100,00 e na versão 05 portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 05 portas, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10,.pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 34.900,00 com frete Incluso. Peugeot 207 Passlon XR l.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção
hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 36.790,00 à vista com frete incluso para vefculos com mais de 60 dias no estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex,Alrbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10,
ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de R$ 49.900,00 à vIsta com frete induso. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderáo ser alteradas se houver alterações significativas no mercado

financeiro, sem aviso prévio. A redução de IPI continua até o final do mês de Fevereiro de 2010. Para maiores informações sobre a Garantia Strasbourg 02 Anos e Programa Direção Livre Peuqeot, favor consultar sua Concessionária Strasbourg.
Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade; Peugeot 207 HB XR 1.4l Flex, 5 portas. pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidades; Peugeot
207 Passion XR l.4l Hex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete induso - 05 unidades. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/1 O, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de vigência da promoção de
23/0212010 à 02/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válida contra defeitos de fabricação devidamente comprovados para as peças originais instaladas
·na Rede Autorizada Peugeot. Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as características técnicas, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem
prévio aviso. Para Informações de outros modelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem Juros. Preços válidos a partir de Janeiro de 2010. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a

Rede de Concessionárias Peugeot partldpantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br. PEUGEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sá_bodos até as 13h. - www.strasbourg.com.br MÓTION & EMOTlON
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2003, Cinz;a, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos/Elétricos, Rodas de Liga-leve,

.
faróis de Neblina, Limpador é Desembaçador Traseiro,

/

2007, Preto, Vidros e Travas Elétricas.
Desembaçador Traseiro, Ar Quente.

.2008, Branca, Flex, 21.780 Km, Ar-condleronado, Direção
. Hidráulica, Vidros e Travas Etétricas, Rodas de Liga-leve,
Cd Player MP3, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Sensor de Estacionamento,

.

\ .

2006: Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulicíi\
Vidros, Travas e Espelhos Elétrioos•.
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
freios Abs, Air Bag li, Bancos em Couro, Od
Player,

, .'

2001! Prata, Desembaçador Traseiro e

Ar-quente.

AMIZADE
FINANCIÁVEL

pequena entreda, saldo na entrega -

doctos em dia. R$ 175 mil.

lindo sobrado com 112 m2; 3

q sendo 1 suite, wc social, sala
estar e jantar, cozinha, lavand
e lavabo: Terreno frente e fun
dos. Rua asfaltada.
Tr: 9194-6746 / 9988-3326 /
9219-2280 .

Vale a pena
conhecer..

i007, Prata, Ar-coôdicionado"Qíreção. Hidráulica., Vidros, Travas e Espelhos Elétricos.
Limpador €i De$embaçador Iraseíro, Rodas de liga-leve, Freios Aos, Air Bag I�, Cd Player;

..

COmPiJtador de Bordo;

encontro �os amigos e CasaiS .

ShaW De streep. tease.

com m�s pe30 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 31100
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971§,

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

-Rua José Errmendorter 932
.

Brasília'- Jaraguá do Sul- se
Fone: 3372.1281

. Prestamos Serviços de:
Redução de custos; ·.Encargos Sociais;

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

. impostos da matéria prima; • Os produtos mais Lucrativos;'

Departamentalização; Os Produtos mais defricitários;
• Centros de Custos; • Custo dos Estoques.

Custo da Hora Produtiva;

WWW.exatacontabilidade.srv.br

•
. Pós-Graduação Estratégias Financeiras e de

Custos - 6a e sábado (aulas quinzenalmente);
• Técnico em Enfermagem - matuüno:
• Auxiliar Administ.rativo - sábados;
• Matemática Financeira - sábados;

• 'Cobrando Clientes Inadimplentes -. 2a a 53;
• Solidworks Básico - sábados.;

• linguagem e Programação JAVA .; 3a e 5a.

Informações e inscrições
através do fone (41) 3275-8400

FACULDADE SENÀC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO!
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,.,

O FUTURO DE SAO FRANCISCO DO SUL
Além de contar com o Vego, São Fro'ncisco do Sul está recebendo investimentos no porto, obtendo o contorrto ferroviário e

oindo conto com os investimentos de RS 450 milhões em Itopoá. Situodo o 230 metrôs dá praia, próximo ao canal naturol,
o porto de Itapoá poderá receber os gigantes dos mores com até 16 metros de colado já o partir do finol deste ano e terá
uma ligação com o porto de São Froncisco que permitirá o transbordo de cargos com razoável facilidade. Além disto, existe
o expectativa do duplicação do BR·280, beneficiando diretamente o cidade e o porto. Certamente o desenvolvimento do
cidade praiano. não será pequeno nos próximos anos.

MÃO DE OBRA
,QUALifiCADA
Números do Sine nocional surpreen
dem, pois de acordo com os cálculos
do mesmo,' em 2009 "sobrarom" 1,7
milhão de vogas que não forám preen
chidos por folta de candidatos quali
ficados. Mesmo descontando prováveis
duplicidades e estatísticos defasados,
este cenário retrato bem os problemas
que temos com o qualificação de tro
bolhadores poro os demandas atuais.
As estimativos são de que até 2014
será necessária o quclificuçõn de três
milhões de profissionais por ano.

(

APOSTANDO
NO 'CIMENTO
Já vai longe o luto de empresas brn

. sileiros peto Cimpor, fabricante de 'ci
mento portuguesa. A CSN não desistiu,
mos a· Camargo Corrêa fá comprouf·

32% do empresa e a Votorantim de-
tém 17,28% doas ações. Em ,jogo está
uma ótima fatia do mercado mun

dial de cimento.

AS TRAVAS DO AGRONEGÓCIO
Em busca de áreas de terras mais barat�s, os agricultores brosileiros foram
cada vez mais paro ,o Norte e lá, onde encontraram enormes áreas paro culti
var, estão lutando ainda paro conseguir meios paro escoar o sua produção. Se
nos áreas consolidadas a estruturo logística deixa a desejar, é muito pior nos
áreas de fronteira agrícola. E é justamente ali que os grãos estão mais perto
dos principais países importadores.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM . CREVISG

CNPJ 10.143.743/0001-74 . NIRE 424.0002168.9

,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
o Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Guaramirim - CREVISC, no uso das atri-

.buições que lhe confere o art.28 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data, para efeito de qUOl'U� somam

796 (setecentos e noventa e seis) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia GeraJ Ordinária, a realizar-se na

sede da ACIAG - Associação Com -. Ind. e Agrícola de Guaramirim, à rua 28 de Agosto, 890, Centro - Guaramirim/SC, no
dia 16 de março de 2010, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18

horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às
. 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: I

1. Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:
1.1. Apresentação e deliberação sobre o�Relatório do Conselho de Administração e demais
documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2009;
1.2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2009;
1.3. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2010;
1.4. Aprovação de utilização para 2010 do FATES, através dos programas do PROGRID;
1.5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até AGO de 2011;
1.6. Fixação do valor dos honorários do Presidente, cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração

e do Conselho Fiscal;
,

1.7. Autorização para prestação de fiança dos contratos de financiamento mediante
abertura de crédito e de empréstimo para financiamento e repasse celebrados pela cooperativa com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e/ou a Agência de Financiamento Industrial-.FINAME;
1.8,-;Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

.

2. Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:
2.1'. Alteração do art.t", alínea a do Estatuto Social, que dispõe sobre o endereço da
sede e administração da cooperativa;

2.2. Alteração do art.18 do Estatuto Social, que dispõe sobre a remuneração sobre o capital integralizado;
2.3. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

"
.

Obs.: A assembleia geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodação dos cooperados.
Guaramirim, 18 de fevereiro de 2010.

GILBERTO RONCHI - PRESIDENTE

,GESTÃO DA"EElESC,
Víti:ma de loteamento políUco, a Célesc torno-se o cada dia mais
uma preocupaçôó maior para o setor produtivo dó Éstado. Sem um"

�

. rumo defihido' e sem unidade de comando, Q lucratividade é mvito, ,,\ '

" t -',�

baixo eu capacidade de investimento está comprometidq. Apesar,
de todos ns promessas, nõo dá poro acreditar que a mesmo pos
sa atender o demando em .caso de um cresdmenm um pouco mais
aEentuàdo..

do economia.

Ikarsten@netuno.com.br

LOTERIAS

'CONCURSO N° 507

INDICADORES

TR

,cefB
BOVESPA

POUPANÇA

19.FEVEREIRO.20l0
,

'

".FEVV.EREIR�2nlOt

,,�� -1 ,76%

D'ÓLAR COMERCJAL CEM R$) .1,8240
1

,

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7800

DÓLAR'PARALELO (EM RS) 1,9000
; "!,

1 ,9300

2',0000
'- EURO (EM RS)

, .�

2,46692,4657

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL Di: GUARAMIRIM

SECRETARIA DE AGRICULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO·

Edital: Pregão - 23/2010

Tipo: Menor Preco - por item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA SUPRIR AS NE
CESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Entrega dos Envelopes: 09/03/2010 às 09:00 horas ..
Abertura dos Envelopes: 09/03/2010 às 09,: 15 horas.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horá
rio: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, de segunda à sexta, das 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247.
GUARAMIRIM,(SC) 23/02/2010.

NILSON BYLAARDT - PREFEITO MUNICIPAL
-,
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C4PALIAS X NIC, ), OROlLA, ,)( CTRA

CITROEN Honda 1 Toyota Chevrolet

ITENS DE SÉRIE
. C4 PALLAS Civic CoroUa Vectra

GLX 2.0 Aut.
1,8 LXL Aut. 1.8 GLi Aut. 2.O Elite Aut.

Potência máxima 1$YlV, 11tO� 1:J1 l.v 1%.1 lV

Volume,do porta-malas 'SI!) t,. :JItO I,... 1t1f) t: S-Ut.

Mais espaço intemo (maior distância entre eixos) V Não Não Não

Painel totalmente digital V Não Não Não

Volante com comandos centrais fixos .� Não Não Não

Faróis com ajuste elétrico Não Não ',V
Umpador de parabrisas com temporizador "speed-sensitive" � Não Não Não

Sistema auxiliar de frenagem por força de acionamento Não Não Não

Vidros elétricos com sistema antiesmagamento � V" Não Não Não

Meno� custo de seguro V. Não Não -Náo

Preço (Tabela oficial da montadora) It.$ I't."O I(J 1:J.Z()O I(J 1:J.�rO I(J r:J.It'fJ
, /
\

CITROEN
C4 PALLAS
a partir de R$

64.990,00

f(]()�.· 'CQM�RE UM CITROEN E GANHE UMA VIAGEM PARA PARIS:
'. '�l NAO E SORTEIO. COMPROU, GANHOU.
�"'_, .,

.l_"..... ,;... ;,'+/Ji/iJln

CRÉATIVE TECHNOlOGIE

.

'.

\ �i -'I
" '.' .1( ",

1 .: Preços à vista, não incluem frete, seguro e op-cionais, sem troca, válido apenas para os veículos aqui anunciados, linha Citroén O km 09/10. 2,�:Cóil'suite o requlamento em uma"'de nossas Concessionárias, Promoção válida para os clientes
que reali,za�em pedido firme de compra oe _1 /1/201 O a 28/2/2010 ou_enquanto durar o estoque, para modelos e versões d�)y,.eículos Citroên'zero quilômetr� com_erc,ializados n�s co�c�ssionárias Citroén do Brasil em todo ? territó�io nacio�al,
dando direito a 1 (uma) passagem aerea SAO PAULO (GRU) / PARIS / SAO PAULO (GRU) ou RIO DE JANEIRO (G�G) / PARIS I RIO DE JANEIRO (GI�), classe econorruca promocional' S , pela empresa TAM, devendo ser utilizada, �mJ'lreterlvel-
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linha de Fundo

Julimer Pivatto
AMalwee/Cimed está de volta a Iaraguá do Sul

depois de dois amistosos no interior do Paraná.

Contra o Siqueira Campos, goleada por Ü43 e na'

segundà-feira empate em 5x5" com o Colégio Lon-
.

, al'iJj;çu'$�.Vcdeu;pqr� rodar.0 elellê�, cQ.rWeG€t he,rn"
�

"

as, peçª6, que ;chegaram recen!e:mente e ru:a1isar
como atida' a pré ...temporada. Resultados bons o

torcedor esperar assim que começar a Superliga,
no início de março. ,o goleiro Tiago comentou so

bre o nível dos adversários nesses amistosos, espe
cialmente o time de tondrina.u0 Colégio Londri
',neqse �etil uma eq:Ílipe p'�8tant� forte, ([ue a,p�� •

'f:lejpv;era mo�tro1i'for:ç�",sufiç�etite para ,f�er uplR,
boa campanha no Paranaehse" acredita. '., ,

j u lima r@oconeiodopovo.com.b.r

I

b.

Curso internacional
Iaraguá do Sul foi palco de um curso

internacional de tae kwon do, realizado na
Arena. O evento foiministrado pelo presi
dente da Federação Paulista, Yeo Iun Kim
(à esquerda na foto) e teve destaque nas

práticas de kiorugui (técnica de lutas) e

poom se (luta imaginária). Foram cerca de
30 atletas de todo o Estado. O presidente
da Federação Catarinense, Helton Berthi
(ao centro na foto) foi omentor do evento.
A ideia é ótima. O intercâmbio e a troca de

informações também são fundamentais
na evolução de qualquer atleta.

CURIOSIDADES DA COPA

o PRIMEIRO BRASILEIRO
CAMPEÃO DO MUNDO FOI FILÚ.
DESCENDENTE DE ITALIANOS, ELE
ESTEVE NO TIME QUE CONQUISTOU

A COPA DE 1934. A ITÁLIA
TINHA MAIS TRÊS JOGADORES

NATURALIZADOS, TODOS DA

ARGENTINA.

DOIS TOQUES
TRAVESSIA·Atletas daAjinc/
Urbano/FME também disputaram
a Travessia Noturna de
Bombinhas. JonathanWitkoski foi
o campeão geral dos BOOm.

***

VÔLEI DE AREIA • Seis duplas no
feminino e 12 no masculino se

inscreveram no Campeonato de
Vôlei de Areia, que acontece no

fim de semana no Acaraí.
***

LATERAL· O Brusque também
segue contratando. A novidade
recente é o lateral-esquerdo
Rondinelli, que estava no

Coytacaz-R],
***

.

REfORÇOS • Em Ibirama, o Atlético
não quer deixar escapar o título
do returno e para isso corre atrás
de um zagueiro, um lateral e um

'

atacante.

CATARINENSE

José Esdras quer o apoio da torci�a
Treinador revela que time é capaz de fazer um returno muito melhor
JARAGUÁ DO SUL

Em, dez dias de treinamento,
será que já se pode dizer que oMo

leque Travesso está com a cara do
técnico José Esdras? O treinador

garante que sim, apesar de confes
sar que o trabalho é intenso e pro
gressivo. .Além de dar ao clube o

seu estilo, Esdras também indicou

jogadores e recuperou a autoesti-'
'ma do elenco. Para o trabalho ficar

completo, segundo Esdras, S9 falta
o apoio da torcida. "Cada um está
dando o máximo. Mas as pessoas
precisam acreditar no time. Esse
elenco é capaz de fazer Um segun
do turnomuito melhor", garantiu.

A tônica desses dez «lias foram
longas conversas e muita camisa
suada. Até o momento a equipe
treinou todos os aspectos, mas deu
ênfase à parte física. A partir de
hoje até sexta-feira os treinos serão
técnicos e táticos, visando a estreia
do returno contra o Metropolíta-

no, domingo, no João Marcatto.
"Tivemos ótimos treinos. Percebi
uma resposta maior por parte dos

jogadores. Se levarem para o jogo
o que estão treinando o returno
serámuito diferente".

Sobre os novos contratados,
'o zagueiro Gasparetto, o atacante

Diego e os meias Juninho Tardelli
e Luís Mário, Esdras disse que ain
da está observando o desempenho
deles para compor o time titular.
Ele lembrou que [uninho ainda

precisa ganhar ritmo de jogo, mas
são ótimas peças para compor o

time. Atualmente o elenco Trico
lor conta com 27 jogadores.

Mais uma vez, Esdras não quis'
fazer projeções para o returno e

manteve os discursos das declara
ções anteriores. "O nosso planeja
mento é encarar todo o jogo como

unla decisão de campeonato".

GENIELLI RODRIGUES \

PIERO RAGAZZI

Juventus, do lateral Cabreúva (E), inicia a partir de hoje a preparação tática para o returno do Catarinense

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� o CORREIO DO POVO
,

QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2010

Copa do Brasil começa hoje
para os times catarinenses
DA REDAÇÃO

Os dois times catarinenses
na Copa do Brasil começam
hoje a caminhada para o título'
da competição. O Avaí viajou
para Erechim (RS) e enfrenta
rá, às 21h50, o Ypiranga. Já o

compromisso da Chapecoen
se será diante da torcida, às

20h30, contra o Brasiliense.

Depois da boa campanha
no Brasileiro de 2009 o Avaí
vai em busca do título da

Copa do Brasil. A intenção
'do técnico Péricles Chamusca

é, eliminar o jogo. de volta. O
treinador não terá o volante.

, Jhony, que sentiu um descon
forto muscular. Para o lugar
dele o treinador deve escalar
o volante Rudnei. Vandinho,
que se recupera de um estira
mento muscular, também não

VIaJOU com o grupo.
A Chapecoense faz sua

segunda participação no tor
neio. Na primeira edição, em
20O-B, o time do Oeste chegou
até a segunda fase, no qual foi
eliminada pelo Internacional

por 2xO em Chapecó. O des

falque do Verdão é o volante
Cadu Gaúcho, que sofreu uma

grave lesão no quadril.

I
�

LUCAS.SAMPAIO/ND

Depois do
segundo
lugar do
turno, Avaí
entra com

tudo na

Copa do
Brasil

ESPORTE---------

-,

BlUMENAU I BRUSQUE I GUARAMIRIM I INQAIAL I ITAJAi I POMERODE
, RIO DO SUL I CONVÊNIO COM CHilE, ARGENTINA E EQUADOR.
'''0_ "0 .. , .. _o_o .. _0_ 0_" , ,_,, , .. " .. .. __ o , .... , .. _ .. ese:::s:;.:��IL����"""""""�"""'"

,�

e entra Q,,,
e.o 11 parcela
s6 depois do
mundial.

, .

�t)V'� (iO' 1.0 4P
VHT/tófaJ FLEX

Noyo Fox
-VHTITotal FLEX

'."ireção hidrál�rf,icQ
!Novo' desjgn
•Noyo Pot"el
•Novo Acabamento.�
com texturas e tecidos
nas portas
.a.ro 15"
.�rol m4$ea,r9
ttegra o'

; p,adoF, laVQ.d�f
, , semba�Qdor �
<[,�idro traseiro

. ,$pá,c;e Fex: 1.6,
.
VHT/Total FLEX

• Ar"condicion.ad�
• Dir.ção hidr6:ulica
• Vidros/trav-asl
"retrovisores elétricos

� Rodas aro 15í1
� Rocl( de. teto "

41C1Ju,,� Keytle$s �o
----�------���

WWW.vW.com.br. As ofertas contidas neste anúncio são válidas para veiculas básicos, com pintura sólida e frete incluso, Plano Sem Limites Volkswagen: condições não
cumulativas. .Novo Fox, 2 portas (cód. 5Z31R4). Total Flex. Preço à vista: R$ 30.490,00. SpaceFox 1.6 (cód. 5Z6E4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à
vista a partir de R$ 44.190,00. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da

prestação e do' CET. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Preços sem troca para veiculos 09/10. Imagens meramente referenciais, não
condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas. Validade:24/02/2010.

f .

Caraguá A.uto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000-

www.�utoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 an,os de �redibilidade. BANCO VOt.KSWAGIN
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VAI PERDER?
A·2° Macarronada Beneficente do Moa, que acontece no dia 13 de março,
no Pavilhão A do Schutzen e que tem o apoio do O Correio do Povo, Revisto
Nosso e do site Moo Gonçalves, já está Q mil com os vendas de inqressc .

. Quem não conseguiu adquirir o convite antecipado ainda pode comprar
o seu no Imobiliário Jardim, Revisto Nosso e com o pessoal do AJAPRA,
entidade beneficiado este ano. O valor é de RS 10,00. Quem participar do
evento além de saborear o delicioso macarronada preparado pelo Chefe
Tato Bronco e equipe, ajudo os cãezinhos abandonados e ainda poderá
curtir vários shows. Imperdível!

QUENTE
.

A notinha que registrei no coluna de
ontem aonde eu dizia que o Angélico,
o popular "Morongo"do BBB 10, teria
um offoir com uma moço loiro muito
conhecido em Joraguá antes de entrar
no coso mais famoso do Brasil, fez en
cher o minha caixa de e-mail. Todos
queriam saber o nome e o sobrenome
do moço. Ainda volto 00 assunto.

.

" Onde -o amor
. impero, nõo há desejo

de poder; e onde o

poder predomino, há
falto de amor. Um é o

sombra do outro. "CARL SAGAN .

.

NAS RODAS
• Por fovot não ousem esquecê-lo:
uma dos mols pontuados secretários .

do Câinoro de Vereadores, Mori Rie- r
gel, está estreando idade novo hoje. �
E vai odoror saber que foi lembrado
pelos amigos. Liguem!

• Meus amigos Mouro e suo orna

do Korol Medeiros, o Koká, formam,

um dos mais belos e queridos casal
de nosso sociedade. Com eles não
tem tempo ruim.

• Os ingressos poro o show do
comediante Diogo Portugal, que
acontece dia sete de março, no

Scor, já estão o vendo no Upper
Monn no Shopping Brelthnupt e no

secretorià do Scor. O valor do con

vite é RS 50,00 e RS 25,00 (meio).

BUXIXO
Dizem por oi que um casal de
sobrenome sonoro e ambos com

petentes no suo área do saúde,
depois de um conturbado ano onde.
aconteceu de tudo, menos paz no

lar, resolveu jogar o tolho. Segundo
o buxixo, ele já teria feito os mo

Ias para voltar à suo cidade natal.
Paro relaxar, eu sugiro nesse calor
sufocante um copo de chope konigs
Bier bem gelado. Mariazinha Gonçalves e lati Falcão num recente encontro social

A turma dos Cowbó'ys
leva seu pagode para a 2°
Macarronada Beneficente
do Moa, dia 13 de março, no
Pavilhão A da Schutzen

\\.

.

MÚSICA
A excelente bando South Of Mind, que estará na Macarronada Beneficente
do Moa dia 13 de março, gravou Between, a novo música de trabalho do
grupo. Confira no site www.myspoce.com/southofmind.

A�
V

Piace
Todos os destinos num só lugar!

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Ru� Francisco Fischer, 90 I AO LAOO OA JAVa

LEITOR FIEL
A leltnrn fiel de hoje é a Sr. Herto

.

.

Spliter. Elo é outro querida que lê o
. coluna todos os dias paro ficar por
dentro de tudo o que acontece em

Joraguá do Sul.

ONDE COMER BEM
EMJARAGUÁ·
Curtir o Confraria do Churrasco. Agora
com almoço e bem diferente de tudo.

DICA DE HOJE
Conferir os delícias du
Choperia Sccndldlnho,
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Nova divisão da Câmara dos Deputados I�varia em conta a estimativa. populacional de julho de 2009

ELEiÇÕES

TSE pretende elterer
Estados prejudicados desaprovam medida
o TSE (Tribunal Superior

Eleitoral) deve colocar hoje
em audiência publica uma

minuta de resolução que pre
tende efetivar uma mudança
que não acontece há 16 anos:

a mudança da 'distribuição
entre os Estados- das vagas na'
Câmara dos Deputados. Caso

seja aprovada pelo plenário,
duas vagas .seriam tiradas do
Rio de Janeiro, que passaria de
46 deputados federais para 44.

Minas Gerais, por exemplo,
ganharia duas novas cadeiras,
subindo de 53 para ;iS, en

quanto São Paulo manteria os

atuais 70 deputados federais.
A nova divisão levaria em

conta a estimativa popula
cional de julho de 2009, obe
decendo aos' limites consti
tucionais de um mínimo de
oito e máximo de 70 vagas
para cada Estado. A compo
sição atual da Câmara é' a

mesma de 1994, com 513 va

gas. Naquele ano, São' Paulo
ganhou 10 deputados fede
rais a mais, passando de 60

para 70 - fora essa mudança, a
distribuição não muda desde
a definição aprovada na Cons

tituição de 1998.
Como o número de cadei-

Flávio Dino contesta a medida

ras das Assembleias Legisla
tivas é definido com base na

composição que o Estado tem
na Câmara, o tamanho destas
também deve sofrer alteração.
O Rio de Janeiro, por exemplo,
além de perder dois deputa
dos federais a partir de 2011,
também perderia dois depu
tados estaduais, passando de
70 para 68. Apesar de contar
com o apoio dos Estados que
aumentarão suas representa
ções na Câmara, amedida será

Para votar
em trânsito

Ainda nesta semana, o TSE
discute, as minutas' de resolução
que estabelecem regras para que
presos que ainda não foram con

denados possam votar e poro o

voto em trânsito para presidente, .

novidade a.pro�ada pelo, Congres ..
so em' 2009. Aqueles que mesmo

,.'

foro de seus Estados quiserem'vo-'
tar para presidente devem avisar (

à Justiça Eleitoral, entre 25 de ju
lho e 15 de agosto, onde estarão
nos'dias de votação. '

contestada por parte dos que
encolherão.

É o caso do deputado fede
ral Flávio Dino (PC do B-MA),
que deve apresentar na reu

nião o argumento de que o

TSE não pode fazer mudanças
no processo eleitoral a menos
de um ano da disputa. Ele
também argumenta que o TSE
deveria esperar o censo demo

gráfico deste ano. Com a alte
ração, o Maranhão passada de
18 para 17 cadeiras.

o CORREIO DO POVO [EJQUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2010

PROJETO DE LEI

Corrupção pode ser crime hediondo
A Comissão de Constituição e'Justiça deve votar essa semana o projeto de lei que

torno o corrupção um crime hediondo, com peno de reclesüe de dez o 25 anos .. Como
/ tramito em caráter terminativo, se for aprovado o projeto segue diretamente para

votação na Câmara. A proposta, apresentado em março de 2006 pelo então sena

dora Heloísa Helena (PSOl-Al), torno mais rigoroso o punição de quem recebe
ou oferece vantagem indevida de "grande proporção", capaz de ocasionar grave
dono individual ou coletivo. O relator do proposto, senador Demóstenes Torres
(DEM-GO), também pediu o arquivamento de outros oito projetos que, trotando de

crimes hediondos, tramitavam em conjunto com o de Heloísa líelenu

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBR>\SJL-ESTADODESANTACAJARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião •

. AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:OO�

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicadaís) para
aceiraríem), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou dorniciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,997 c/c 1023, todos do CNCGJ .

Protocolo: 137917 Sacado: C.l.E REPRES.H. IUSTOWlIDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente:MENEWAUMENTOSLTDAEPP CNPJ: 85.314.128/000 r

Número doTítulo: 5113 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 480,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 138098 Sacado: CIRURGICAÍARAGUA PROD. MEDICOS CNPJ: 05.570.278/000
Cedente: REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS SA CNPJ: 83.083.428/000

. Número aoTítulo: 686836-A Espécie:Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 04/02/2010 Valor: 3Ql,02
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
--_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

IProtocolo: 137949 Sacado: FlAVIO RIBEIRO DE QUADHOS CPF: 019.941.459-94
Cedente: CBS COMARIESPARMAS'ACES.REP.LTDA CNPJ: 02.075.866/000 .

Número doTítulo: 01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CBS COMARIESPARMASACES.REP.lIDA DataVencimento: 30/09/2007 Valor: 362,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$' 10,40

Protocolo: 137998 Sacado: JAMESWILSON GESSNER CPF: 970.460.519-68
Cedente: COOPERAllVAREGIONALAGROPECUARlAVALE DO ITAJCNPJ: 85.789.782/000
Número doTítulo: 15902 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 810,00
Liquidação após a intimação: H$10,4O, Condução.Rê 61,06, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 138196 Sacado: JANIO BATISTADO SANfOS CPF: 400.278.809-15
Cedente: BOGO RECAPADORADE PNEUSUDA CNPJ: 05.831.488/000
Número.doTítulo: 9299/1 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 466,62
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 137692 Sacado: JESSICAAPARECIDA ROSA CPF: 085.562.469-82
Cedente: FIGUEIRAMAr DECONSfRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número doTítulo: 7307002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 3110112010 Valor: 339,40
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: H$10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------

Protocolo: 137894 Sacado: uns CARLOS DASILVA CPF: 707.661.189-91
Cedente: SEGARMARMASEMUNICOES lIDA CNPJ: 02.352.767/000
Número doTítulo: 0025/09002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil.por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 01102/2010 Valor: 310,00
Liquidação após a intimação: R$lO,40, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edita!: H$10,40

,
Protocolo: 138144 Sacado: MANFREDOBRAUN CPF: 292.155.289-20
Cedente: F M PNEUS IJ'DA CNPJ: 81.374.845/000
Número doTítulo: NP120026/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 310,00
Liquidação após a intimação; R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138263 Sacado:MARli MARIAMODASUDAME CNPJ: 10.692.856/000
Cedente: FWWER INDUSTRIAE COMERCIODE CONFECCOESUDACNPJ: 02.595.380/000
Número doTítulo: 8266003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 22/01/2010 Valor: 326,24
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência:� 20,80, Edital: R$10,40
------------------------------------------------.--------------,----------------------------------------.--------------------------------------

Protocolo: 137895 Sacado: MARTINMANN CPF: 020.554.969-13
Cedente: SEGARMARMAS EMUNICOES lIDA CNPJ: 02.352.767/000
Número doTítulo: 0024/09002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Iridicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 01/02/2010 Valor: 250,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138201 Sacado: MASSA FACIL COM.EFAB. DEAUM.lIDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND ECOM DE FRODAUMENTICIOSUDA CNPJ: 03.241.442/000
Número doTítulo: 26015 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMlcA FEDERAL DataVencimento: 3010112010 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: H$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 138030 Sacado: NADIRAPARECIDAGONCALVES WPES CPF: 938.906.488-00
Cedente: LUPELUDA CNPJ: 78.868.387/000
Número doTítulo: 540/3-3 Espécie: Nota Promissória
Apresentante:-LUPELlIDA DataVencimento: 16/03/2008 Valor: 80,00
:';quldação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 138179 Sacado: PCR COMERCIO E DISTRIBillCAO lIDA CNPJ: 07.858.270/000
Cedente: EMMENDOERFER COMEROODEVEICUWS CNPJ: 84.429.786/000
Número doTítulo: 28-0 Espécie: Cheque
Apresentante: EMMENDOERFERCOMEROODEVElCUWS DataVencimento: 31108/2009 Valor: lq6,20
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 138016 Sacado: POLESEllD COMESTICOSUDA - ME CNPJ: 10.317.528/000
Cedente: FWRENCE INDUSTRIAL E COMERCIAL lIDA CNPJ: 54.470.430/000

.
Número doTítulo: 21310502 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 05/02/2010 Valor. 521,89
Liquidação ap� a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 138162 Sacado: RACOES CATARINENSES UDA CNPJ: 08.761.945/000
Cedente: NUTRlTECNUIRICAOANIMAL lIDA CNPJ: 08.869.550/000
Número doTítulo: 1171 Espécie:Duplicata deVendaMércantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 08/02/2010 Valor: 6.666,00
Liquidação após a intimação: R$ W,4O, Condução: R$ 17,41, Diligência: R$ 20,80, Editai: R$ 10,40

Protocolo: 138023 Sacado: SUPERMERCADOPONfO ZERO lIDA CNPJ: 08.310.0011000
Cedente: SDN COMERCIO E REPRESENTACOES lTDA CNPJ: 82.117.524/000
Número doTítulo: 3063007 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação I

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 07/02/2010 Valor: 450,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: R$ 46,28,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

CarlosFabricioGriesbach,Thbelião
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XSARA PICASSO �pr ruCSON X PORTAG X ECO PORT.iI \,

CITROEN
Xsara,-·'�j� Hyundai Kia Ford

1.6 GLX Flex . Tucson GL 5EortMe
. Eco5port

ITENS DE SÉRIE 2.0 Mec. LX 2.0 ec. XLT 1.6

Flex V Não Não V
. Air-bags I; Z Z o

Volume do porta-malas rrO "" 'r'ZI I.- 3Zt J._. 2.'11.-

Computador de bordo V Não Não Não

Painel totalmente digital :Ç Não Não Não

Dois sistemas de ar-condicionado independentes Não Não Não

Umpador de para-brisas com temporizador /Ispeed-sensitive" � Não Não Não

Farói� com temporizador e regulagem de altura Não Não Não

Bancos t�iros individuai� rebatíveis e removíveis :Ç Não Não Não

. Travas automáticas das portas a partir de 10 km/h Não Não Não

Limpador de vidro traseiro com acionamento automático � Não Não Não

Mesas tipo avião para os passâgeiros Não Não Não

Menor custo de seguro V" Não Não Não

Preço rrabela oficial da montadora) ss rr."1) I(j 11.'1)1) /($ 11.1)1)1)

CITROEN XSARA
PICASSO
a partir de R$

55.990,00

\

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.B8
E CONHEÇA TO·DOS OS OUTROS DESAFIOS.

.CITRoe:n

mente� nos períodos conforme o regulamento. Consulte o regulamento completo da promoção no site www.citroen.com.br ou nas concessionárias Citroén. Benefícios contidos nesse anúncio são intransferíveis e não poderão ser convertidos em
espécie. Não será concedido desconto no valor [maldo veículo. 3 - Financiamento realizado pelo Banco Citroén com 20% de entrada e saldo em 60 mêses com taxa de 1,45% a.rn. para primeiro pagamento em 90 dias após a assinatura do
contrato. TC R$ 828,00. Confira a CET em uma de nossas concessionárias. 4 - 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroén do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Imagens meramente ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

,SONHO DE CONSUMO

Libertadores começa
pemMengo e Timão
Ambos dizem que competição é prioridade
DA REDAÇÃO

Os dois clubes de-maior tor
cida do Brasil estreiam hoje na

Taça Libertadores da América.
O Flamengo enfrenta o Uni
versidad Católica, do Chile,
no Maracanã e o Corinthians
recebe o Racing, do Uruguai,
no Pacaembu. Ambos os con

frontos iniciam às 21h50.
Único título que ainda fal

ta na galeria do Corinthians,
a Taça Libertadores é objeto
de desejo de todos no Parque
São Jorge. Ronaldo, depois de
14 anos na Europa, vê 2010
corno a última chance de ser

campeão sul-americano. Mas
o Fenômeno tenta evitar que a

pressão pela conquista interfi
ra no rendimento do grupo.

"Ternos que entrar sem

esse peso de obsessão do tor

cedor, sem essa pressão' ex
terna que está se criando pelo
Corinthians. Ternos que pen
sar' em jogar bem e nos diver
tir", comentou. Porém, o joga-.
dor entende a .ansíedade dos
torcedores. ''A pressão é justa.
Estamos no Corinthians com

uma grande responsabilidade,
que é a Libertadores no ano do
centenário".

,

No Flamengo o discurso é
o mesmo. Andrade disse que
a Libertadores é o "sonho de
consumo" da torcida rubro

negra. O, técnico revelou que
a competição é prioridade na

Gávea. "O objetivo era ven

cer o primeiro turno (do Ca

rioca) e ter tranquilidade. A
minha intenção não é priori
zar. Mas, se tiver. que optar,
vamos dar prioridade à Liber-

r'

.• COPA DO BRASIL

"�'''j.a'''FAS'E,
,., t , •......... ,.i ••••. ,.. • •••••••••.•••••••• , •.•• , .

HOJE
15h15 - Corínthians-AL x Vitória
20h - Ivinhema-MS x Náutico-PE
21h -,América-AM x Santa Cruz-PE

21h - Araguaina-TO x Guarani
I 21h Ituiutaba�MG x Goiás
" 21h - São José-AP x Ai:péri�a-RN

'
.

21h - Luverdense-MT xCoritiba
, , 21h - enaoecoense x Brasiliense

21h - ASA-AL x Nacional-AM
21h - Roraima-RR.x Portuguesa
21h - São Mateus-ES x Remo-PA

21h - Fortaleza x Tigres •

21h - Atlético-PR x Vilhena-RO
21h - Uberaba-MG x Londrína

Adriano quer marcar mais ,uma vez o nome na história do Flamengo

Inter vence no final
O Inter sofreu para' superar o

forte marcàção do Emelec e triunfar
em suo estreio na Copo Libertadores
por 2xl, no noite �e ontem,; dentro
de um Beira-Rio lotado. Os gols
saírom apenas no segundo tempo.
Ouiróz marcou poro os visitantes aos

3 minutos. Aos 7, o lateral-direito
Nei deu um chute de fora da área e .

marcou um 'lindo gol. O Inter ten
tou pressionar, mas só encontrou o

gol do vitória, aos 42 minutos, com
Alecsandro, que recebeu passe açu
carado de Walter.

tadores", disse.
Estrela do FIa, Adria

no quer colocar de vez seu

nome na história do futebol

rubro-negro. O Imperador
garante que fará o máximo

para esse sonho se torne re

alidade. "Voltei e, logo em

meu primeiro ano, fui cam

peão brasileiro. Quem sabe

.

agora não-ganho a Libertado
res? Para mim, e para o Ffa
mengo, seria á. realização. de
um sonho", afirmou.

Quem também entra em

campo pela competição conti-
. nental é o Cruzeiro, que ten

ta se reabilitar diante do Colo
Colo, do Chile, às 19h30, no
Mineirão.

21h50 - Juventus-Ac x Atlético-MG
21h50 - Naviraiense-MS x Santos
21h50 - Picos-PI x Ceará

21h50 - Ypiranga-RS x Avaí

20h - Juan Aurich x Bolívar
21h50 - Corínthíans x Racing (URU)
21h50 - Flamengo x U, Católica

AMANHÃ'
21h30 - Palmeiras xFtamengo-Pt
19hi30 - vasco x sousa-Pê

AMANHÃ
. Oh10 - Monterrey x Nacional (PAR)
19h - Blooming x Lanús

21h10,- Once q,,'dê;l$ � São Piwlo
, ,23h20, Univl;lrsitariq"x· LitJ.ertad '

'"

.. L1B�RTADORES
RESÜ:ÚAOOS'·········

.. ·, .... ····· .. · .. ·· .. ,··· ....

J,

Deportivo ltalia Oxl Vélez Sarsfield

lntemacíonat 2x1 Emelec

• LIGA DOS CAMPEÕES
.. , ,,,, , ,, , , , .

RESULTADOS

Stuttgart !xl Barcelona
Olympiacos Ox1 Bordeaux

.

HOJE
16h45 - Internazionale x Chelsea

16h45 - CSKA Moscou x Sevilla

HOJE

Oh10 - Morelia x Nacional (URU)
19h30 - Cruzeiro x Colo Colo
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Qual a posição da FME?
I

Nenhum dirigente do FME compareceu à mobilização realizado no

sábado, no Ginásio Arthur Muller. Estranho, né? É importante que o

entidade se manifeste e se posicione contra ou o favor da proposta
de transformar o local 'no Terminal Urbano. Como gestora do espa-
ço; é o FME quem deve sctisfuções à sociedade. Por que o silêncio,
então? Na sexta-feira a cúpula do autarquia foi vista em Schroeder,
assistindo 00 Torneio de Verão. Será que, na opinião deles, o espor
te de Schroeder é mais importante que.o nosso?

NOVO UNIFORME DA MALWEE '

O novo uniforme da Malwee. não agradou o torcedor jaraguaensé.
Basto dor uma passado no comunidade mantida por eles no Orkut
e verificar os opiniões.' Pessoalmente tambént não gostei do modelo.
Penso que ele poderia ter menos detalhes e mais harmonia na exposi
ção dos marcas dos patrocinadores. Segue uma dica para o fabricante:
desenvolver novos modelos e fazer uma enquete com os torcedores
usando o próprio síte do equipe, afinal são eles quem irão comprar o
material e gerar lucro pará a empsesu.

..'

'. 'CEtEIRO DE ATLETAS
legal ligar a tevê na manhã de domingo e poder acompanhar. o de
sempenho de atletas da região em compeíições como a "Descido das
Escadas de Sentes" e o "Bicicross América's". Ver que eles brigam de
igual com atletas de ponto ,do esporte mundial, mesmo sem terem os

melhores condições financeiras, de treinamento e de equipamentos.

O Vale do Itapocu realmente é um celeiro de atletas em vários moda-

··lidad�s,.ced�ndo atletas para Seleções BFasiléiras ,de fufeb,Ol umerl-
cano� hoquei na. grama, "canoagem, tiro, ·bocha... .

", .

,
.

.....
" '..... .

CORRIDA DE AVENTURA DO SESI
Dezessete equipes uceltarem o desafio de encarar a Corrida de Aven-.
tura do Sesi, prevista para o dia 7 de, março. Destas, dezesseis são
formados por in�ustriários e unta por pessoas do comunidade. A provo'

, deste ano terá um� paisagem desl,umbrante"em meio � Serro do Mo,r.
.

'

Serão trabalHadas os' RlodciUdades trekkiri'Q, conoag'em, orierÍ:taçãó�
técnicas verticais e mountain bike. Uma forma diferente e criativo de

. fazer o indus)riário praticar esportes e se divertir ao mesmo tempo.

. A EVOLUÇÃO DO ESPORTE 'EM CORUPÁ
O esporte de Corupá apresentou um sensível cr��cimento .do ano passado

,i • i. para cá. A Divisão Muniçipal de Esportes gunhou cotpo com bons profissio
j,� naiS; um calendário diversificado, um ginásio 'r,evitalizado para atender a

'

demanda local e boas parcerias, como o Projeto Atleta do Futuro, que pro
porciona uma iniciaçõo esportivo de qualidade às crianças corupoenses.
Nesta semana a entidade apresentou seu calendário de atividades paro
o ano, abrangendo diversas modalidades e públicos. Esse é o caminho.

henriqueporto@yahoo.com.br
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