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Juve tem missão
dura contra Avaí
Tricolor jogo no Ressocodo hoje jó sem o 'otoconte
Romon, que ocertou com o Metropolitono.
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Malwee vence a

-primeira do ano
Fortolezo volorizo vitório do equipe
joroguoense por 2x1 no estreio do Superligo
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Em depoimento ontem na Câmara deVereadores, o Fábrica de Shaw. Uma das maiores expectativas girava

.

ex-secretário Ronaldo Raulino afirmou que ele e a Pre-
.

em torno do nome de quem teria intermediado a ne
feitura foram responsáveis pela organização da Schüt - gocíação com a empresa de Tijucas, mas Raulino pre
zenfest, mas negou ter tido acesso à movimentação feriu manter silêncio, alegando que antes precisa ter
financeira do evento. Segundo ele, a entrada e a saída provas. Sobre o prejuízo, o ex-secretário admitiu que o

de recursos foram controladas pelos representantes da total pode ultrapassar os R$.450 mil.

__.-

Ronaldo mostrou supostas notas que comprovariam a existência de caixa dois na campanha da. prefeita Cecília Konell

EX-SECRETÁRIO FAZ DENÚNCIAS CONTRA IVO E CEcíliA E PEDE A CASSAÇÃO DA PREFEITA
Páginas 4 e 5

.

Falta de professores
afeta todas escolas
Segundo o Gerêncio de, Educoçõo do
SDR (Secreto rio de Desenvolvimento
Regionol) 34 vogos continuom obertos
poro serem preenchidos por professores
interessodos em otuor no rede estoduol.
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AL se coloca contra

demoUção de ginásio
Indicoçõo foi remetido 00 govemodor.
Secretório Ivo Konell ocredito "que Luiz
Henrique seró fovoróvel à obro.
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Area de preservação
no centro da cidade
Morro do Corvõo, otrós do Colégio Sõo
Luís, foi considemdo pelo Comcidode como
Zono Espeéiol de Interesse Ambientol.
Construções no locol ficom restritos.
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VARIEDADES
Blush!, intercâmbio,
humot agendo e mais
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Previsão do Bid (Banco Interomericono
de Desenvolvimento).Fonte: Reuters
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Uma das características mais mar

cantes da trajetória da Sear tem sido ao
.

longo dos anos o vínculo que a insti

tuição mantém com a comunidade de

Jara,Suá do Sul e região. ,

,

E um envolvimento que se, reforça a

cada dia namedida em que a Scar cumpre
seu papel de fomentadora cultural, na, for
mação de novos valores para as artes e no

seu papel didático de formar público para
as diferentes manifestações culturais.

Um exemplo claro deste compromis-

\ CHARGE

•

-,

..

PONTO DE VISTA

Oportunidade para todos
so é a estrutura de cursos mantida pelo
departamento' de formação, por meio
de uma grade de atividades que oferece

,

aulas de artes plásticas, dança, música e

teatro. Neste período de inscrições para
,a temporada 2010, é importante salientar
as oportunidades que estão sendo ofere
cidas a todas as classes sociais.

Para a Scar, o preenchimento das vagas
alcança uma dimensão muito mais expres
siva na medida em que elas possam bene
ficiar aquelas pessoas com sede de adquirir
cultura, ganhando a chance de expressar
um dom muitas vezes inibido por falta de

oportunidade devido à condição social.
Esta possibilidade de,ampliar ó núme

ro de vagas nos vários cursos mantidos

pela Scar, vale salientar, só é possível por
que a comunidade tem co�preendido e

'cp
•

DO LEITOR

Valores
Vivemos um cenário de caos em nossa socieda

de, Digo isto porque os valores basilares de uma socie
dade civilizada são desrespeitados cotidianamente. As
famílias cada vez rriais desestruturadas não mais con-

'

seguem educar seus filhos para a vida. Em uma socie
dade sem valores morais passam a imperar os valores

,

materiais: dinheiro, poder, influência política.
Fiz este breve intróito para comentar o recente

caso envolvendo um vereàdor de Guaramirim e dois

policiais militares. Creio que é isto que está ocor

rendo em Cuaramírim. A junção entre dinheiro, po
der, influência política por parte deste cidadão que
se diz agredido por policiais, transformou um caso

de resistência à' prisão em um espetáculo onde os

envolvidos tiveram seus papéis sumariamente de
finidos, ou seja, o vereador como a pobre vítima, e

por outro lado os malvados 'policiais que devem ser

"crucificados em praça pública." Devido processo
legal, ampla defesa, presunção de' inocência. Não.
Estes direitos devem S8r assegurados a todos, me
nos aospoliciais. Façam-me o favor. O cidadão tenta
dar o famoso "carteiraço", xinga os policiais, tenta
agredi-los, qual deveria ser a atitude dos policiais?
Dar meia volta e retornar para o quartel humilhado
e deixar o cidadão belo e formoso simplesmente por
ser uma "autoridade". Não são raros os casos de au

toridades envolvidas nos mais diversos crimes. E a

polícia não deve agir nesses casos?
Daí surgem Ong's, comissão de direitos huma

nos, políticos e saem todos a atirar pedras nos poli
ciais militares, como se estes não fossem seres hu
manos que precisam ter seus direitos respeitados.

Espero que a apuração faça justiça e que, quem
tiver que se retratar que assim o proceda sob pena
de colocar em xeque esta honrada e necessária

corporação. Espero ainda que os políticos que se
.

apressaram em julgar o caso deixem està função
para o judiciário e que se preocupem com os ver
dadeiros problemas que atrapalham a vida dos·
cidadãos de Guaramirim e impedem o desenvol
vimento desta cidade.

KAREN REGIANE SCHELEMBERG, ES"liUDAN1"ri: �)O
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Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 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).

apoiado os projetos sócio-educativos da

instituição. Em iniciativas como o projeto
Música para Todos ou nas vagas em ou

tras modalidades da arte assumidas por
generosos colaboradores que preferem se

preservar numa condição de mecenas anô-
.

nimos tem sido uma porta aberta ao talento
de crianças, adolescentes e adultos.

As oportunidades, portanto, estão aí.
Para todos aqueles que sonham estudar as
belas artes, mas também para aqueles que
desejam contribuir para que a Scar se man
tenha forte e ativa em nossa comunidade.
A Scar acredita que 2010 será um ano,

de realizações ainda melhores do que
2009, que exigiu muito empenho' de to

dos. Depois de um início brilhante com

o Femusc, nosso calendário de eventos

promete boas atrações. Aproveite-as.
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Carolina Tomaselli
o troco

Multa
.

A multa seria em torno de
R$ 33 mil e que, por conta dos
benefícios concedidos pelo
programa de recuperação fis
cal, destinado ao pagamento
de tributos municipais em

atraso, o valor foi quitado em

R$ 9,3 mil. Raulino denun
ciou, ainda, a prefeita Cecília
Konell (DEM)· de emitir notas
frias na prestação de contas

das eleições de 2008. Docu-
mento que, segundo o ex-se

cretário, chegou a suas mãos
esta semana.

Clic
Prefeito Nilson Bylaar

dt (PMDB) participa hoje da

segunda reunião do ano do
Clic (Conselho de Líderes Co
munitários). Ele receberá um

documento contendo as prio
ridades das 37 -associações
de moradores de Guaramirim

para este ano. São mais de
250 pedidos, entre obras de
manutenção e investimen
tos para os bairros. A reunião
acontece a partir das 19 horas,
no salão paroquial da Igreja

\ Matriz Senhor Bom Jesus.

DuasCEls
Ronaldo Raulino também'

disse que colocará os doeu-
'

mentos à disposição do Minis-
.

tério Público, de. quem espera
os encaminhamentos cabíveis
visto a gravidade das' denún
cias. E cobrou providências da

.

Câmara' de Vereadores, pedin
do a instauração de um pro
cesso de cassação da: prefeita
por improbidade. O Legislativo
nem saiu de uma CEI e pode
rá instaurar outra, sem contar

novo pedido de .ímpeachment
que vem por aí.

. Ginásio
A Assembleia Legislativa apro

vou, na terça-feira, indicação do de
putado Pedro Uczai (PI) solicitan
do ao governo do Estado que não

seja permitido o desvio de finalida-
,

de no imóvel doado porrneio da lei
11.491, mantendo, assim, o Ginásio
Arthur Müller Item pleno e regular
funcionamento". Como a indicação
não é impositiva, a decisão, como já
dito pela coluna, depende do aval

dogoverno estadual, por isso apro
posição foi dirigida ao governador.
Umpedido de informação também
será protocolado naAlesc.

,

Aação
Na ação, o promotor pedia a

suspensão dos efeitos das portarias
que concederam a gratificação a

,

servidora.A acusação é de improbi
dade administrativa. Para o Minis
tério Público, a prefeita se fez valer
do' cargo para beneficiar a irmã,

.

nomeando-a . para uma função
com saláriomaior, enquanto estava

- cedida para o Fórum. Além disso,
Carmelita não teria' qualificação
.técnicapara o cargo.A ação pede a

cassação do mandato e suspensão
dos direitos políticos por três anos.

Femusc
O presidente do Instituto Fe

musc, Paulo Chiodini, e o diretor
executivo, Fenísio Pires Júnior,
'prestaram contas na Câmara sobre
os gastos do Festival, .alvo de um

projeto para repasse de R$ 80mil. O
vice-presidente da comissão, Ade
rnar Possamai (DEM), entende que
a maneira ideal de se estabelecer

, um convênio é antes da realização
do evento. lias gastos seriam mui
to menores se pudéssemos contar
com o dinheiro nos meses de' no
vembro e dezembro, ou seja, antes
da realização", disse Fenísio.

ca roli na@ocorreiodopovo.com.br

Autora
Mais uma vez a autoria da de

núncia foi atribuída a vereadora
Natália Petry (PSB). A 'acusação
partiu do secretário de Admi

nistração e Finanças, Ivo Konell.
"Essa arquiteta- que entrou com

esse processo e está.falando so

bre esse caso foi alguém arranja-
'

do pela presidente da Câmara de
Vereadores para nos atingir", de
clarou. A .ação civil pública teve

por base representação formu
-lada por uma arquiteta de São
Francisco do Sul.

Convite
- Konell também disse que a

Câmara não tem poderes para
convocar a prefeita para depor à
CEI da Schützenfest, só convidá
la. E vai ser o que 0$ vereadores
vão proceder. A convocação, de
fato, só pode ser endereçada a

outros depoentes, que não a

chefe do Poder Executivo. Isso
inclui a obrigação por via judi
cial, que não inclui a prefeita.
Konell, porém, não adiantou se

Cecília vai comparecer esponta
neamente.

DIVULGAÇÃO
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Surgem mais
dois credores

Os dois primeiros depoi
mentos da CEI da Schützen
fest de ontem apontaram
mais dois credores'da festa:
Heitor Bento Alves, respon
sável pela música na CCO

(Comissão CentralOrganiza
dora) e Luiz César da Silva,
responsável pelas bebidas.
Ambos afirmam não ter' re
cebido pelo trabalho duran
te o evento. Eles cobraram
a dívida com a Fábrica de

Show, empresa contratada
para executar a festa.

Silva afirma que acertou
com a Fábrica '10% do lucro

, ,

sobre as bebidas como paga-
menta. Porém, ele diz não
saber qual o. valor arreca

dado na festa, já que a em

presa fez a contabilidade e

ainda não prestou contas,

Responsável, pqr abastecer
os bares, ele denunciou
também que 90% dos barris
de chope comercializados
nos camarotes não eram

'contabilizados pela Blu-
credi e sim diretamente por
José Gentil [Zezo}, da Fábri
ca de Shaw. ''A Blucredi dis
sena prestação que foram 33
barris em dez dias de festa.
Só em uma noite, eu lembro
que foram 23", ataca.

Produtor da banda blu
menauense Vox 3, Alves

,
afirmou np depoimento
que seu trabalho foi agen
ciar as bandas menores,

pois os grandes shows fi
caram 'com a Fábrica de
Show. Ele garantiu que não
houve superfaturamento no

setor que atuou e que a dívi
'da com a empresa de Tijucas
é de R$ to mil.

\'

CEI DA SCHÜTZENFEST

,
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''A Prefeitura é responsável"
Haulino assume organização mas atribui romboà Fábrica
JARAGUÁ DO SU,L

A Prefeitura foi quem orga
nizou a 21 a Schützenfest, mas a

responsabilidade do prejuízofi- '

nanceiro é da Fábrica de Shaw,
empresa contrata para executar
a festa. A afirmação' é do ex

secretário de Turismo, Cultura
e Esporte, Ronaldo Raulino,
presidente' da CCO (Comissão
CentralOrganizadora) que de

pôs ontem à tarde na CEI da Câ
mara que investiga indícios de

- irregularidades no evento.

Raulino admitiu que, co
ordenava o evento por ser o

presidente da CCO e isentou a

Acstvi '(Associação dos Clubes
e Sociedades de Tiro' do Vale
do Itapocu) de qualquer res

ponsabilidade sobre ,o que pos
sa ter'ocorrido no evento. "Eles
fizeram apenas a parte deles,
no tiro, e cuidaram disso muito
bem", afirmou.

O ex-secretário conta que a

Fábrica de Shaw foi apresen
tada a ele pelo Instituto Anita

Garibaldi, que havia organizado
um evento na cidade na metade
de 2009. Segundo/ele, o institu-
'to havia apresentado o projeto
para uma nova Schützenfest,
que foi elogiado e levado para
a prefeita Cecília Konell (DEM).

No entanto, Raulino acusa a'
Fábrica de Shaw de não fazer a

prestação de contas, apenas en

tregar um relatório parcial, lido
pelo próprio ex-secretário no fi
nal do ano passado na Acijs. Ele
admitiu que o valor do prejuízo

, FOTOS PIERO HAGAZZI

Ex-secretário isentou a Acstvi de qualquer responsabilidade: "Eles fizeram upnns a parte deles e'muito bem"
, ,

tipo de gente", reveleu.
Raulino negou que tenha

negociado com a Bebidas Prín
cipe, fornecedora de chope na'

festa. Segundo ele, o responsá
vel pelo pagamento era a Fábri-
ca de Shaw, mas as notas fiscais

-

- foram emitidas contra a Acstvi.
"Eu avisei que estava errado,
que tinham que cobrar da em

presa. A nota de empenho que
a dona da Bebidas Príncipe ti
rou contra a Prefeitura 'foi um
ato de desespero", afirmou.

deve ser superior aos R$ 450
mil divulgados em 2009.

"Essa empresa depois da
Schützenfest fez um evento,
em Massaranduba, Não paga-

ramo Em Porto Belo, o Genil
san

' (Medeiros, proprietário)
apanhou do empresário da

dupla Fernando e Sorocaba.
Estamos lidando com esse GIOVANNI RAMOS

c,

.

Raulino rebate acusações de·Konell
.

Presidente da CCO afirma que prefeita sabia de tudo o que acontecia na festa

Plenário ficou lotado ontem

JARAGUÁ DO SUL ridades suas, como presiden- que o Jorge (presidente daFun-
Às afirmaçôes feitas pelo se- te da comissão organizadora.

-

dação Cultural) ser o primeiro
cretário de Administração' e de "Eu tenho responsabilidade vice presidente da CCO. Ela

Finanças, Ivo Konell, de que a pelo sucesso da festa e não
' disse que era para ele não ficar

Prefeitura não sabia da contra- pelo rombo. Temos que se- muito tristinho", atacou.
tação da Fábrica de Shaw e que , parar' o joio do trigo. Não le- Para o ex-secretário, os recur
a Prefeitura não tinha respon-

-

vei uma lata de cerveja para sos do governo do Estado não

sabilidades sobre a festa foram casa", declarou.' vieram por falta de força política.
rebatidas ontem por Ronaldo Raulino garante que Cecília "Todos sabem que se o Konell
Raulino. "Vou fazer uma festa e Ivo Konell participaram de estiver num avião, o governa
desse tamanho sem o consen- reunião de várias reuriiões da dor pula dele sem paraquedas .:
timento da prefeita? Isso é im- festa, inclusive de uma antes As festas de outubro. em 2009

, possível", afirmou. da entrada da Fábrica de Shaw receberam juntas R$ 750 mil,
O ex-secretário provocou no evento, negada pelo secreta- enquanto o Carnaval de Joaçaba '

o Executivo ao dizer que não rio no depoimento de segunda. este ano ganhou R$ 1 milhão do

conseguiram provar irregula- "Foi a prefeita quem pediu para Estado", declarou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Raulino pede cassação de Cecília /

Ex-secretárioacusa prefeita de irregularidades na prestação de contasde2008

JARAGUÁ DO SUL

Demitido no começo do mês
do cargo de secretário de 'Iurís- ,

mo, Cultura e Esporte, Ronaldo.
Raulino pediu ontem o impeach
ment da prefeita Cecília Konell
(DEM) e a demissão do secretário
de Administração ede Finanças,
Ivo Konell, no final do depoi
mento à CEI (Comissão Especial
de Inquérito) da Câmara que in

vestiga a 21a Schützenfest.
Raulino acusa a prefeita de

emissão de notas frias na pres
tação de contas das eleições de
2008 e denuncia Ivo Konell de
.usar o Refis (Programa de Re

cuperação Fiscal) do município
para benefício próprio. As acusa
ções, segundo ele, estarão a dis

.posição da Câmara de Vereado
res e doMinistério Público.

'

Procurado após o final do

depoimento, Raulino
_
não quis

entrar em detalhes, sobre a de
núncia contra a prefeita. Apenas
afirmou que possui documentos
que .provam irregularidades na

prestação de co?-tas das eleições

PIERO RAGAZZI

e que serão levados ao conhe-
cimento do Ministério Público.
Quanto ao caso de Konell, Rau
lino acusou o ex-prefeito de ter

pagado uma multa que recebeu
do TCE (Tribunal de Contas do
Estado) através do Refis, desti
nado ao pagamento de' tributos

municipais em atraso.

Com os descontos concedi
dos pelo programa, a multa, que
.seria ao redor de R$ 30 mil, caiu
para R$ 9,3 mil.

_

''Ele não pode 'usar o Refis para
resolver estamulta. Eu tenho uma
dívida semelhante, do período
em que fuipresidente da Câmara
e não posso usar' o programa. O

'

Irineu Pasold (ex-prefeito e atual
1 vice) também tem a multa e tam

bém não pode", declarou.
Raulino espera que a Câmara

de Vereadores investigue as de
núncias, podendo abrir uma co

missão processante para cassar a

prefeita. ''Eu fui exonerado do car-'

go por.índícíos de, irregularidades
que não conseguiram provar em
120 dias. Sendo asssim, o Konell
tem que ser demitido, pois há

provas contra ele", declarou.
A presidente da Câmara, Na

tália Petry (PSB), afirmou que as

denúncias são sérias, mas preci
sam ser oficializadas no Legisla
tivo para que os vereadores pos-
sam dar procedimento ao caso. ,

Roulino também pediu o exoneração de Ivo Konell, que teria usado o Refis poro pagar uma multo do TCE

Deputados se posicionam contra demolição do-Arthur Müller-
Assembleia Legislativa aprova indicação pedindo que não seja autorizado desvio de finalidade do imóvel

, '

"

JARAGUÁ DO SUL

�I,,' 'A Assembleia Legislativa de
.Santa Catarina aprovou na ses-

'

são da última terça-feira uma

indicação solicitando que o go
vernador do Estado, Luiz Hen-

, . rique da Silveira, não permita o

desvio, de finalidade do terreno

que hoje abriga o ginásio muni
cipal de esportes Arthur Mül
ler. A iniciativa foi do deputado
Pedro Uczai (PT), através de su

gestão do ex-deputado Dionei
da Silva (PT).

De acordo com o documen
to, a Lei Estadual n? 11.491
autorizou o Estado a doar ao

município o terreno no qual
está edificado o ginásio. Po
rém no artigo 3° da mesma

Lei, "é expressa a proibição de
desviar a finalidade ou deixar

de utilizar o imóvel, salvo por
interesse público' devidamen
te justificável e com a anuên
cia do doador". O mesmo do
cumento defende ainda que a

comunidade de Jaraguá do Sul
utilize o espaço para a prática
esportiva e de lazer.

"O terreno foi doado pelo
Estado e estamos iniciando essa

mobilização para que se a Prefei
tura quiser fazer, outra coisa no

terreno,' o Estado não autorize.

Agoraa indicação é encaminha
da diretamente para o governa-

, dor", explica Dionei.
Para o secretário de Adminis

tração e de Finanças, Ivo Konell,
a indicação "não tem significa
do". Ele afirma ainda que o Esta
do não deve 'interferir na decisão.

, "Isso não tem que o governador

decidir. E eu sei que o governador
iria nos apoiar. Não vamos' demo
lir por demolir. O ginásio será
colocado em outro local. Porque
do jeito que está lá, só serve para
treinos. A quadra é pequena e os

,

Bombeiros não liberam a estru

tura para eventos", -díz,
Konell adianta ainda' que na

próxima segunda-feira, dia 8, a

Prefeitura deve apresentar du
rante plenária da Acijs o projeto

, de reestruturação viária do mu

nicípio, que inclui a construção
do novo terminal. "Nós vamos

ouvir a opinião dos empresá
rios e da comunidade. Vamos

apresentar o quanto seria gasto
com a reforma e com a transfe
rência de local", explica.

DIVULGAÇÃO

DEBORA VOLPI Indicação foi assinado por Uczoi
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Amvali anuncia novos

projetos para reg'ião.
Cidades terão programa de integração tributária
MASSARANDUBA

....

As cidades da região de-.
vem implantar dois .novos,
projetos propostos pelo atual

presidente da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu), Mário Fernando
Reinke, prefeito de Massa

randuba, neste ano: Progra
ma de Integração Tributária
e' Geo-referenciamento. Estes
dóis projetos têm o objetivo
de integrar o trabalho das sete

prefeituras e analisar acresci
menta de cada cidade.

O Programa de Integração
Tributária terá uma equipe
formada por fiscais das sete

prefeituras que vão vigiar a

entrada e a saída de mercado
rias dos municípios periodi
camente. "Os veículos serão
vistoriados. Vamos fazer um

.
trabalho em parceria com o

governo' do Estado e as visto
tias acontecerão em todas as

cidades que fazem parte da,

associação", destacou Reinke.
O segundo projeto Geo

'referenciamento consiste em

fotografar por satélite as ci
dades'. Reinke afirma que as

sim será possível verificar o

desenvolvimento da região.
"Se cada cidade implantasse

, sozinha, custaria R$ 160.mil,
através da Amvali as prefeitu
ras vão pagar em média R$ 40

mil", salientou Reinke.

,

CONTINUIDADE
O presidente daAmvali tam

bém pretende dar continuidade
aos projetos antigos da asso

ciação. Na lista de prioridades
estão: pesquisa da proliferação
do maruim e o bioálcool produ-

. zido através da banana. Ainda
no cronograma dos assuntos' Reinke anuncia que entrada e saída de mercadorias serão vistoriadas
mais importantes para a região,
Reinke vai trabalhar pela ins

talação de um aterro sanitário

regional e pela ampliação da

capacidade de energia elétrica.
�l\ intenção é que cada prefeito
que assuma a gestão da Arnva
li traga novas ideias e ,leve a

adiante os projetos anteriores",'
enfatiza o-presidente'.

DAIANA CONSTANTINO

IBGE abre inscrições para
pesquisadores temporários
REGIÃO
o IBGE (Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística) está
com inscrições abertas para o

concurso Censo Demográfico
2010. Ao todo,' 191.972 vagas
são oferecidas para a função de
recenseadores em todo o Brasil.
Os concorrentes devem ter ní
vel fundamental.

A microrregião tem mais de
'

200 oportunidades de empre-
I

go temporário. Para Jaraguá,
Guarainirim, Massaranduba,
Schroeder e Corupá estão dis

poníveis respectivamente a

seguinte quantidade de vagas:
150, 34, 17, 13 e 18. '

De acordo com o coordena
dor do Censo Demográfico na

Escola de M'úsica

promove evento _

A direção da Escola de Música Jazz
Band Elite de Corupá promove um even

to com galeto neste sábado, dia 6 de
março, no Galpão de Festas da Matriz
São José, a partir das 11 h30. Os cartões
antecipados são vendidos na Divisão de
Cultura ou com os alunos da unidade de
ensino. Os ingressos custam RS 12. Ou
tras informações pelo (47) 3375- 1399.

região, Álvaro Antônio Wat7..ko,
os selecionados vão receber o

salário conforme a produção. O
horário de trabalho será flexível. '

O formulário do cadastro está

disponível nas agências dos Cor
reios até 19 de março. E nas pá
ginas virtuais da internet www.
cesgranrio.org.br, a ficha de ins
crição fica acessível até o dia 4
de abril. A taxa custa R$18.

A .avaliação seletiva está

agendada para 30 de maio. O
local da prova ainda deve ser

definido pela comissão organi
zadora do concurso.

O trabalho de coleta dos da
dos começa no dia 10 de agosto.
O resultado da pesquisa será di

, vulgado nomês de dêzembro,

Caeco precisa de
cadeira de rodas

o

O Caeco (Centro de Atendimento
Especial de Corupá) promove campa
nha para aquisição de uma cadeira de

'

rodas. Entre os prêmios, tem um OVO.
Para ajudar, os interessados devem
ligar no telefone (47) '3375-3003. O
custo da cadeira é de aproximad'amen-,
te RS 2 mil. O sorteio da rifo acontece
ainda este mês. '

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA
Rua 11 de Novembro, 3514 - Centro - 89108-000 - Massaranduba - SC

Reconhecido pelo M.T.P.So sob nO 305.975/70
Fone/Fax: (Oxx47) 3379-1104 - CNPJ: 82.742.727/0001-09

E-mail: sitruma@brturboocomobr

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

, de Massaranduba situado a rua Onze dê Novembro 3514 Centro Massaranduba -SC, em pleno Gozo
de seus direitos sindicais a se reunirem em assembléia geral extraordinária no dia 27 de Março de
2010 em primeira convocação as 13:00hr caso não haja numero legal haverá segunda convocação
as 14:00 horas, com qualquer numero de associados presentes,

' ,

A qual será realizada na sede do sindicato sito a rua Onze de Novembro 3514, Centro Massaranduba
-SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia,

A) Instauração do processo Eleitoral
r-

B) Definição da data da Eleição da diretoria do Sindicato
C) Assuntos diversos de interesse da classe

Massaranduba 02 de Março de 2010

\ Lucio Stolf - Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA
Afiliada a Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina- ABVESC

. '

Integrada a Organização dos Bombeiros Americanos- O.B.A. '

.' EDITAL DE CONVOCAÇ'ÃO
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA

(BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS) torna público que está aberto o prazo para os registros de Chapas
para a Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. para o biênio 2010/2012

(Artigo 25, "a", do Estatuto),
Obs.:
1, As chapas que concorrerão à eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, deverão ser apre
sentadas na sede da ASSOCIAÇÃO, até 05 (cinco) dias antes da realização da Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo, contendo a nominata dos 07 (sete) associados para a Diretoria Executiva,
02 (dois) associados ativos e 03 (três) associados contribuintes para o Conselho Fiscal, desde que
na data da apresentação da chapa, os associados estejam em 'pleno gozo dos direitos sociais. Par

ticipando da chapa associado inelegível, esta será integralmente rejeitada. Para 'efeitos de prazo,
excluir-se-á da'contaçem o dia da realização da Assembléia;' ,

2, A Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo será realizada aos 17 (dezessete) dias do mês
de março de 2010, as 19hs30min, na Casa de Juventude Diego Petry, não terá quórum mínimo de

instalação e deliberará conforme a maioria simples de votos dos conselheiros presentes (Artigo 24,
parágrafo único do Estatuto) ;

,
,

3. A chapa mais votada será considerada a eleita e tomará posse no dia 30 do mês de Março de 2010.

Ac!illIon Pedro Mais - Presidente Tiago Emanuel Stolf - Secretário
,

Fundada em 30.03.2000 CNPJ 03..794.738/0001-66, Rua 25 de Julho, sin -Anexo ao Terminal Rodoviá
rio, CEP-891 08-000 - Massaranduba - SC, e-mail: cbvmassarandubagjuol.com.br Fone - 47 3379-1900

Massaranduba, 04 de Março de 2010,
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Morro com área de 192.000m2' foi transformado em Zona Especial de Interesse,Ambiental pelo Comcidade

ZONA AMBIENTAL

Morro do Carvão tem'

Area atrás do São Luís pode virar parque
JARAGUÁ DO SUL

o Morro do Carvão, loca
lizado atrás do Colégio São

Luís, passou a ser uma Zona

Especial de Interesse Ambieri
tal (Zeaia). A decisão foi apro
vada ,pelos membros do ConÍ-,'
cidade (Conselho Municipalda
Cidade), em reunião que acon-

, teceu na manhã de ontem.
A área verde do Morro do

Carvão abriga espécies da flo
ra' e fauna ameaçadas de ex

tinção. Essa foi a conclusão
do levantamento feito pela Fu

jama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente) em 2007.
Esse relatório foi anexado ao

Plano Diretor que regulamen
tóu o pedido para que o lugar
fosse transformado em área de

preservação.
"Esse projeto ficou engave

tado por um ano. Em abril de
2009 começamos a trabalhar
nele mais seriamente", reve

lou o presidente do Comcida
de, Aristides Panstein. Na reu
nião' que aconteceu na manhã
de ontem, também foi decidi
do quais seriam as regras para
se construir na região ao redor
da zona preservada.

Segundo Panstein, as,

construções feitas, até agora,
,perto do morro não ameaça
ram a preservação do lugar.
"O morro está bem preserva
do. Então precisamos cuidar

para que esse patrimônio
ambiental continue assim",
comenta Panstein.

Foi proibida a construção
de prédios nos lotes próximos

'

ao morro. A única exceção é

para o trecho de 50 metros na .

.rua José Emmerdõerfer, onde

poderão ser erguidos prédios de
até quatro andares. A medida
tem o objetivo de proteger a úni
ca área verde preservada situada
na área central da, cidade.

A decisão dos membros do
Comcidade ainda precisa pas
sar por uma formalidade. A

criação da Zeia pode ser feita
através de decreto ou lei. Se
for por decreto passará apenas
pela aprovação da adminis
tração,municipal. Se precisar
que seja criada uma lei, o caso

será analisado pela Câmara
dos Vereadores. Ainda não é

possível estabelecer um prazo
para a conclusão dos trâmites.

CRISTIANE ALVES

GRANDE OPORTUNIDADE
.. ---------- ..

veona atual' como conterente de
conteiner ,Iogistica portuaria, cargas e

operador de ernpilhadera inf, Capacitar
RH galeria Alameda 25 , sala 12, junto a

Cetelbras, Jguá do Sul Fone 3371-0080
ou 9618-8595 recolhemos curricullum.

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO 'DE 2010

Bandidos lewm computadores
de loja de uma infonnática
JARAGUÁ DO SUL

A empresa Tele Alarme en

trou em contato com a Polícia
Militar ontem, por volta das
3h da madrugada, para infor
mar arrombamento e furto ,da
loja Icro Informática, localiza
da na 'rua Venâncio da Silva
Porto, bairro Nova Brasília.

Dois homens de agasalho e
, touca foram flagrados pelo cir
cuito de vigilância interno do
estabelecimento. Eles agiram
rapidamente, reviraram todo
o local e fugiram levando' seis
notebooks e máquinas fotográ
ficas de diferentes modelos.

De acordo com informações
da Polícia Militar, o proprietá-.
rio da loja, Gentil Luís Márcio,

'

de 56 anos, foi quem primeiro'
percebeu movimentação sus

peita e entrou em contato com
a empresa de vigilância que
acionou a polícia. Ele foi pro
curado pela

/

reportagem do O
Correio do Povo, mas não quis '

comentar o assunto.
Os agentes da PM fizeram

buscas na região e não encon

traram suspeitos. As imagens
das câmeras de vigilância foram
analisadas, mas não foi possível
identificar os bandidos.

-

Assaltantes fazem reféns em
pesque pague no Guamiranga
GUARAMIRIM

,

Ontem, por volta .das 10h,
cinco homens armados assal
taram. o Pesque e Pague Sar
danha, na estrada do Bananal,
em Guamiranga. Os bandidos
renderam quatro clientes, o

proprietário do, estabeleci
mento e o filho dele. A ação
demorou' éerca de uma hora e

uma das vítimas ficou ferida.
'Luiz César Sardanha, 28

anos, e mais quatro clientes
estavam' nas instalações do

pesque e pague quando cin
co homens encapuzados che
garam ao lugar, em um carro

Honda Civic, e anunciaram,
o assalto. Os clientes foram
amarrados e. ficaram sendo

vigiados por três dos Cinco
homens.

Dois assaltantes condu
ziram Luiz César até a casa,

que fica ao lado do pesque e

pague, arrombaram a porta e

renderam o empresário Onó-
rio Sardanha, 60 anos, pai de
Luiz. "Eu estava dormindo e

fui acordado por um barulho
forte. Quando sai do quarto
já tinha uma arma apontada
para a minha cabeça", 'con-

'

tou Sardanha. Um dos crimi
nosos fez um corte na mão
direita de Luiz César porque, ._

não encontrou mais dinheiro
na residência.

Os bandidos fugiram le
vando R$ 1.500, roubados da

'

casa, aparelhos de som, celu
lares e Dvds tirados dos carros
dos clientes. Além do Honda
Civic, os assaltantes levaram
uma caminhonete Hilux pra
ta, com placa de Guaramirim,
de propriedade de Onório
Sardanha. A Polícia Militar
foi acionada, fez rondas na

região, mas 'não encontrou os

assaltantes até o fechamento
desta edição.

Centro de Cultura Alemã de Jaraguâ do Sul
CNPJ 02.252.075/0001-95

,

Entidade de Utilidade Publica Municipal - Lei n° 2.626/99
Rua: Marina Frutuoso, 1070 - Centro

89.251-500 - Jaraguá do Sul- SC - Fone: 47 3371-8525

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados os associados do Centro de

Cultura Alemã de Jaraguá do Sul para a Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 15 de março de 2010 às 17h30min em 1a convocação
ou às 18h30min em 2a convocação com qualquer número de sócios,
para discutir e deliberarsobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de Contas e Apresentação de Relatório da Diretoria;
2) Eleição e Posse da Diretoria 2010;

3) Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 4 de março de 2010

Walmor Gesser - Presidente
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VARIEDADES---------
Plural

Beatriz Sasse

A partir do
dia 6

�

também
nas bancas*!

Adquira
já a sua!

flickr' orkor

478433 0306

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

Para rir
Tem stand up com o humo

rista Dio o Portu aI dia 7 de

março, às '19 horas, -no Grande
Teatro do Centro Cultural. As
entradas estão à venda na Uper
Man (shopping) e na secretaria
da Scar, custam R$ 50 (inteira)
e R$ 25 {meia para estudantes e'

-

acima de 65 anós). A promoção
é da Fuel Eventos eAmira Hijaz.

Reestrela
Camisa de Vênus faz sua re

estreia com turnê nacional. No

repertório, sucessos, obtidos ao

longo da trajetória iniciada na \

década de 80. Uma das novi
dades é a entrada de Eduardo
Scott no vocal, lugar ocupado
por Marcelo Nova. À princípio a

turnê não tem data para passar
por Santa CatarinaOs Raimun
dos que tem à frente o vocalista
Tico Santa-Cruz; fará dobradi
nha na excursão.

Via
SE VOCÊ Só PENSA NO GIRO,

DEVERIA DESFILAR NA ALA DAS

BAIANAS NOCARNAVAL.
"'.

EMPREENDEDORISMO É OUTRA COISAt

"

ARQUIVO PESSOAL,

Na Ásia
o intercambista jaraguaense

.

André Iunkes, filho deAmilcar e
Heloisa Iunkes, está na Tailân

, dia. Ele viajou em julho de 2009,
por intermédio do Rotary Club

,.

Jaraguá do Sul/Vale do Itapocu -

e permanece lá por um anó. Em
meio aos estudos normais e de
tailandês, no dia 30 de janeiro ,

passou pela experiência de ser

ordenado novato no Templo sà
mian Naree, em Bangkok. Para ,

isso memorizou orações longas
e difíceis, raspou os cabelos e

sobrancelhas, e usou traje de
costume. Acordava às 4 horas

para rezar e pegar a comida
oferecida pelo povo ao templo,
neste período, só se alimenta
va duas vezes ao dia. "Foi uma

experiência que me abriu os

olhos", disse na cerimônia.

,

'

,

_ Correção
'

.,',
Diferente do que foi publicado na programação desta página no sá

bado passado, o show deWanderWildner e da banda Fly-X, no Curupi
ra Rock Club deGuaramirim, não ocórreu no dia 27 de fevereiro, e sim,
está marcadopara 27 de março. Quem informa são os organizadores
do Nereu in Rock, promotores do evento. Peço desculpas por eventuais
transtornos. Para outras informações sobre o evento acesse http:/ /ne
reuinrockwordpress.corn

lONDON PUB

Pagode com o grupo Nova Tendência. '

Mulheres têm acesso livreaté às, 23h30.
Ingressos na hora RS 15 para eles e

RS 5 para elas depois das 23h30.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Odair com voz e violão.

KANTAN
Festival de Sushi, também
na terças e domingos.

SALOON
Sexta House com DJs Erick Jansen,
Eduardo Moretti e Magic Sax, mais
DJs Nando Oliveira e Rony Costa.
Elas grátis até 23h30. Eles pagam
.RS 5 até às 23 horas com bônus

disponível na loja Upper Man e Voilà.

LONDON PUB
Sexta Universitária com Os

Impublicáveis tocando muitos
clássicos do rock. Ingressos na hora,
feminino RS 5 e masculino RS 15.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Alexandre Franz anima a

noitada com voz e violão.

KANTAN SUSHI LOUNGE '

Jantar a Ia carte. Também no sábado.

MOVI.NG UP (Schroeder)
Os Chefes são atração a partir das
23 horas. E para abrir o som da
Banda Atacama. Ingressos

RS 10 masculino e RS 5 feminino.
Pontos de venda: Mime (Schroeder
eWeg 2) e Smurfs Lanches, em

, Guaramirim no Posto Maiochi.

SEVEN CHOPERIA
Shaw com a dupla de sertanejo
universitário Alex &Willian e

também DJ Alan. Elas grátis até as

23h30 e eles pagam RS 10.

MOMMA

Happy hour a partir das 18 horas
e às 22 horas show com a banda
The Cases, no repertório cover

especial das décadas de 1960 e 70.

Dançante e muito rock and roll,
pop e nacionais.

CARAMBAS .'

A festa Femme antecipa as

comemorações ao Dia Internacipnal da
Mulher.Champanhe com morangos e
o melhor da house music com os DJs

.

Conrado eGuilherme Konnin. Entrada
grátis para elas até 1 hora.'

. CONTATOS
.

lONOON· 3055-o0651Iondonjaragua.com.br
BIER HAUS· 9196-5346 ou 9601-9226

�STAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arrlbamexicanbarxombr

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEl· 8433-00831 fueleventos.com.br
KANTAN SUSHllOUNGE· 33711584
MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9122-7190 ou 9106-9982
UCORERIA FUll DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIAÃGUA DOCE· 3275-2590

CHOPERIA SAlOON • 3373-1673
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Publicitáritllança O livro
'As muitos que me' habitam'
JARAGUÁ DO SUL

. o Dia da Mulher vai marcar
o lançamento do livro 'As mui
tas que me habitam", da publi
citária gaúcha Denise Ravizzo
ni. Radicada em Jaraguá do Sul,
ela compilou quase 30 contos

e, agora, os publica pela editora
carioca Multifoco.

Segundo a própria autora,
os textos têm uma semelhança
proposital: todos são protago
nizados pelo sexo feminino.

. E; além disso, as personagens
demonstram algum tipo de de

sequilíbrio'em momentos espe
cíficos da vida. Para completar,
Denise explica ainda que o foco

30 cursos de artes
Entidade abriu inscrições em quatro áreas

Scar oferece mais de

JARAGUÁ DO SUL

Artes plásticas, dança, mú-
sica, teatro. Não jmporta qual

. dessas quatro áreas mais agrada
você. Todas elas iniciaram 2010

tendo diversas modalidades
inclusas na grade de cursos da
SCM (Sociedade Cultura Artísti-·
cal. São mais de 30 opções para
quem pretende se aprimorar ou
começar o ano buscando co

nhecimento.

Apesar damaioria das turmas

já terem dado a largada nas aulas,
ainda é possível se inscrever para
grande parte delas. As alterna
tivas, por exemplo, abrangem
públicos com idade inicial de
dois anos e meio, como no caso

da classe de balé "Brincando de

dançar". Já nos grupos de artes,
podem participar crianças a par
tir de oito anos. Para aprender 'a
tocar um dos instrumentosmusi
cais encontrados na Scar, os limi
tes variam de três a 11 mos. No.
teatro, porém, os iniciantes preci
sam ter, no mínimo, 12 anos.

A Sociedade CulturaArtística
oferece inscrições para aulas nos

períodos matutino. vespertino e

noturno. Geralmente, a frequên
cia é bissemanal.

KELLY ERDMANN

Modalidades

apresentadas
Neste ano, a Scar oferta duas

modalidades de cursos a quem
se interessa por artes plásticas.
As oficinas.abrangem o público
juvenil e adulto. Na dança, as au
las são de balé, acrobacia aérea e

de solo, jazz livre e dança do ven
tre. A de salão conta com lista de

espera aguardando o fechamento .

do número mínimo de alunos. Já
no setor demúsica, há turmas de
instrumentos de sopro (clarinete,
saxofone, trompete, trombone,
eufônio e tuba), canto popular,
técnica vocal, coro infantil, vio
lão, piano, violino, viola, rriusi
calização infantil, teoria musical,
bateria e acordeão. Para comple
tar, a entidade também.oferece
dois grupos de teatro, um a vete

ranos e outro a iniciantes.

das narrativas está direcionado
a questões existenciais, por ve
zes, relacionadas ao suspense
que envolve ações criminosas.

A sessão de autógrafos acon
tece na segunda-feira, 8, no Sesc

(Serviço Social do Comércio),
às 20h; O acesso é livre e quem
quiser adquirir o livro pode
encontrá-lo no local ou atra
vés da página virtual WWW.

editoramultifoco.com.br. A

publicação custa R$ 35. Duas
das histórias contadas nas pá
ginas de 'As muitas que me

habitam" estão disponíveis no
blog http://sexoecrimecialtda.
blogspot.com.

Gerência· de Educação ainda
tem 34wgas poro professores
JARAGUÁ DO SUL

A Gerência de Educação da
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) ainda tem

·34 vagas abertas para serem

preenchidas por professores
interessados em atuar na rede
estadual. Conforme a respon
sável pela/pasta, Deni Rateke,
existem. funções disponíveis
na maioria das escolas da mi

crorregião e, em praticamente,
todas as disciplinas do Ensino
Fundamental e Médio.

Quem quiser concorrer aos

cargos precisa procurar o órgão,
instalado na rua Thufie Mahfud,
155, no Centro, a partir das 14h.
As escolhas englobam docentes

que participaram dãprova desen
volvida pelo Sistema Acafe em

dezembro do ano passado. Esses
profissionais devem comparecer
na'SDR nas terças e sextas-feiras.
Já os que pretendem passar pela
seleção através do currículo são

obrigados a' entregá-lo com an

tecedência e a se apresentar na
Gerência de Educação nas se

gundas, quartas e sextas-feiras.
A remuneração deperide da

carga horária aceita.

Segundo Deni, as vagas
continuam disponíveis por
que a demanda de estudantes
cresceu exigindo a abertura de
novas turmas. Além disso, di
versos funcionários foram pro
movidos a diretores. Somente
nesta semana, oito receberam a

nomeação e, agora, se preparam
para deixar as salas de aula.,

Incluindo técnica vocal, órea de música é a que mais tem alternativas

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iara

guá do Sul / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi

ciala do Registro de Imóveis da Comar
ca de [araguá do Sul / SC, torna público
pelo presente edital, que ARÍ JOSÉ PIER

MANN, �G n° 685.791-4-SESP-SC, CPF
n° 093.240.209-78 e sua esposa GER
TRUDE KANZLER PIERMANN, CI RG n°

4.914.303-4-SESP-SC, CPF n° 383.499.909-

10, brasileiros, casados pelo regime de Co-
munhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77, aposentado e

do lar, residentes e domiciliados na Rua 814- Afonso Piazera -n" 122, Bairro
Amizade, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 437- Sem Nome, 1131-Hil
degard Piermann e na Servidão de Passagem S-358, Bairro Amizade, perímetro,
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo ca:racterizado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Iaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 155/2009, expedida em

25.05.2009, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Euclides
Adilson Bago, CREA n° 30.646-7, ART n° 2838453-W 1. O desmembramento é
de caráter residencial, possui a área total de 32.644,73mz, sendo constituído de

l(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contadosda data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC
JARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010.

AOFICIALA

Se você ainda nõo se matriculou na Scar, mas tem inte-resse em

frequentar algum dos "cursos do .institu·içõo, deve entrar em centete
com o 'secretaria pelo telelene 3275-2477. As inscrjções custam RS

.

30. Depóis,· o valor, me,nsot dos aulas vario. de R.S 28 o RS 150, de-
modaJida
-.

. .'

\
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CRÔNICA

'Nomenclaturas
Quando o percebeu, ele não' ti

nha nome e apelido algum e não
era éhamado de nada. Nem amigo,
nem conhecido, muito menos algo
-a mais. Um alguém, só. Não tivesse

aparecido na frente dela sozinho,
ficaria perdido na multidão para
sempre e ela jamais o notaria.

,

Mas, ele apareceu e mudoumui-
ta coisa. Ela curtiu o olhar, as ex

pr_essões, os abraços e quando viu já
era chamada de namorada. Bonito
ouvir a palavra sendo proferida de

vagar: NA-MO-RA-DA. Ao escutá-la
estremecia de alegria, O contenta
menta, porém, não a 'deixava sufi
cientemente à vontade para dizer o'

mesmo. Estranho enunciar o termo.
Novidade demais, tanta que trava
va. Aoapresentá-lo só saia uma de

nominação: Arthur.
Demorou a conseguir chamá-lo _

de NA-MO-RA-DO. Antes de pro
.nunciar assim, sílaba por sílaba" ela
enrolou, baixou o volume da voz,

.:
,

'desconversou uma imensidão de
vezes. Depois se adaptou e passou
a gostar.' Quando já não tinha mais

qualquer dificuldade, no entanto,
veio ele com algo novo outra vez.

Que tal noiva? Ok, tudo bem, ele _

podia intitulá-Iaassim sempre. Não
havia problemas. Contudo, ela pre
cisava se readequar. Ficou enver

gonhada por meses e meses. Nem
contou aos amigos. Treinou sozinha
em casa baixinho, aos sussurros;
noivo. Em seguida, exercitou com

a voz.menos acelerada até chegar
onde queria: N-O-I-V-O. Soltou até
uma gargalhada ao alcançar- essa

conquista. Enfim, deu trabalho.
Eis que então veio outra ideia

nas cabeças de ambos: Casamen-
to. Ai, ai, ai. Momento de renovar

as nomenclaturas. Habituar-se é

que foi difícil. Ela 'misturou tudo.
Hora ele era Arthur e pronto. Mais
tarde, Arthur virava namorado e

o sorriso amarelo dele obrigava-a
a' lembrar' das mudanças, assim
como ao emitir a palavra noivo
na hora de chamá-lo em meio ao

supermercado. 'Suspeitava ,que
marido ou esposo, eram palavras
próximas do impossível ao próprio
dicionário. Desistiu: Mais fácil ade
rir ao "amor" e, em público, ao Ar-:

thur, simplesmente.·

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES�--------

JARAGUÁ DO SU t
• Cine Breithaupt 1
.. Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 15h5D _ sex sob, dom, quO, qui)
• Premonição 4 (Leg) .

(17h40, 19h30, 21 h20'- todos os di'Íls)
"

.

I

As tentações
da liberdade

Por imposição do fomílio, Cotolino
Guzmon se coso oindo odolescente com

o ombicioso Andrés Ascênsio. Oprimido
pelo mochismo do sociedode mexicono,
elo ocobo Se encontrondo com Corlos. Ele
troz consigo o dilemo do escolho entre o

. estobilidode do cosomento e umo poixão.

Desafios do 'amor e
,

o perigo -da guerra
Ouondo Selvo se opoixono por Rofoel,

_

os fomílios se opõem e os dois ocobom
deserdodos. Eles portem poro o Fronço,
e lá são surpreendidos pelo terror do Se
gundo Guerro Mundiol. Eles temem ser

mondodos o um .compo de concentruçêe
enquonto o Turquio tento se monter foro

,

do guerro, se equilibrondo entre os Alio
dos e os Potêncios do Eixo.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Nuno conto para Waldemar sobre a prisão de .

Roberto e ele decide visitar o neto, Roberto pede
perdão ao avô. Heloísa reage nérvosq ao ouvir
Alcino dizer que os cúmplices de Verônica irão

,

' sofrer consequências. Verônica manda Pompeu
vender sua parte' na Aromas e a mansão. Alcino
e Mari tentam convencer Pompeu o depor contra
Verônica. Heloísa confirmo para Nuno que ajudo'u
Verônica a prejudicar muitas pessoas. Juvenal não

consegue convencer Creusa o depor contra Verôni
ca. Débora cai de bicicleta e acordo assustada com

dor no barriga. Roberto decide contar a verdade
sobre Verônica à Justiça.

TEMPOS MODERNOS
Regeane e Nelinha conversam e resgafam a

antiga amizade. Gorettíse disfarça para visitar
Bodanski. Regeane reata com Portiahe. Hélio
chama a ate'rição de Zeca em defesa de Leal.
Ditta confirma que vai mesmo para fora do país
e Justine se cnlmâ Justine conto poro Led que
Ditta está de malas prontos e ele culpo o irmã

pelo decisão do mãe. Bodonski recebe o habeas

corpus e é libertado. Ditta chega em 'caso e en

contro Jonnis o sua espero. Volvênio descobre o .

defeito de Frank e diz o Leal que o computador
está sendo comandando à distância.

VIVERA VIDA
Soraia fica irritada com a volta de Doro é ter
mina seu namoro com Paulo. Tereza confesso

poro Marcos que sente falto de Luciano e teme

perdê-lo poro Heleno. Marcos troto Helena com

_

frieza 'e ela lembro-dos bons momentos que
I viveu com- o marido. Dora comenta com Garcia
que desconfio de Soraia, Sandrlnhn falo com

Helena que o batizado de José será na favela.

Felipe consolo Renato que se sentiu rejeita
da por Osmar. Renato discute com Regina por
querer voltar o fazer regime. Jorge marco um

encontro com Myrno e Poixã� ouve.

PODER PARALELO
O resumo não foi divulgado pelo emissora.

BELA A FEIA
Olga insiste em dizer que viu Bela, mas Rodrigo .

não consegue acreditar. Luddy fico revoltado ao

saber que o pai foi embora de coso. Olga entro
à forço no caso de Cíntia: Luddy çonto poro Ju
liano que Somantho traiu Armando. Olga conto

para Cíntia que Bela está vivo. Adriano tento
descobrir quem escreveu "assassino" em seu

carro. Belo fica emocionada quando Vera diz

que Rodrigo não consegue esquecê-lo. Mogdo
lena pede que ícaro seja seu assessor quando

_ elo se tornar famoso. Rodrigo fica preocupado
quando Cíntia diz que Olga jura ter visto Belo.

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

'
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Susana Vieira com

alian,ça de casada
Susana Vieira comemorou um ano de
namoro com Sandro Pedroso em um cru
zeiro. No segundo dia, o casal apareceu
no shàw de Zezé di Camargo é Luciano
usando alianças na mão esquerda,
levantando suspeitas sobre um possível
casamento. Segundo a assessoria da
atriz, a aliança é só um anel de com
promisso, e o casal costuma usá-lo uma

hora em cada mão. "Não tem nada de
casamento", afirmou.

Miguel e Luciano:
finalmente juntos
A próxima semana de "Viver a Vida"
seré movimentada. Jorge e Luciano
devem se render à força do que sen
tem um pelo outro, e n tão esperado
beijo do casal mais querido da novela
vai acontecer. A cena promete ser

uma das mais remânfíces da trama.
Manoel Carlos, que está escrevendo
a sequência, afirma que o beijo vai
"firmar a relação deles". Além disso,
Bruno vai se apresentar ao pai.

Cacau: Eliéser não
será um finalista

, Logo depois de ser eliminada do
BBB10 com 62% dos votos, a paulista
Cláudia já disparou sobre seu rela
cionamento com Eliéser. "Não vejo o

Hiéser como uma muleta, mas sim
como uma válvula de escape. Vai ser
difícil o gente dar certo aqui fora. Eu
tenho certa maturidade sobre relacio
namentos." Ela disse ainda que não o

vê entre os três finalistas, por couso
"dos atitudes dele".

SUDOKU

SOBRE O J06,O
É um jogo de lógico muito símplese 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.

�inho
de tico-tico foi
feito na porta
da recepçêo
do Seminário
de Corupá!'
O clic é da

leitora Roseli
Siewert

D�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

o tempo fica instável com maior

SOLUÇÃO nebulosidade e condições de chuva o �, Fases da lua

qualquer hora do dia. Temperatura elevada. MINGUANTE NOVA ' CRESCENTE CHEIA

�J)''llJjfJj
1- � 7/3 12/3 23/3 ( ') 30/3

� Jaraguá do Sul' e Região 'llt'lm,nulPlu/tI

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 20°C MíN: 18°C MíN: 19°C MíN: 20bC
MÁX: 28°C MÁX: 30°C MÁX: 27°C MÁX: 28°C

,

, Sol com chuva Sol com chuva Chuvoso Chuvoso

GI! ÁRIES

1t1'° (2013 a 2014)

.__1' Prob�e�a� pendên-
� � tes ume a tona,

mantenha-se numa

posição' recolhida. No campo'
afetivo, convém lutar pela sua

privacidade! Para resolver um
problema, é preciso entendê-lo
e enfrentá-lo. Vá em frente, pois
tudo dará certo.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Invista em novos

projetos de tra
balho e mostre

, mais interesse. Cuidadõ com a

tendência a impor sua vontade.
No amor, realização absoluta.
Mantenha seus compromissos
em dia, assim não correrá o

risco de se indisporem' com 'você.

)(
LEÃO
(22/7 a 22/8)
Mudanças na

sua rotina serão
muito bem-vindas.

Procure empregar corretamente
as suas energias! A dois, o clima
é fresco ede renovação. Tente I

transformar tudó o que não
satisfaz você, seja na área pro
fissional--ou de relacionamentos.

TOURO
, (21/4 a 20/5)

O dia pode ser
altamente produtivo
para trabalhar com

grande número de pessoas. Via
gens, cursos e.contatos também
serão favorecidos. Amizades
recentes podem trazer alegrias.
Com isso, procure avaliar corre
tamente seus sentimentos.

,.. '"
CÂNCER

�.J (21/6 021/7)
,

,;�,;."_"';�� Dedique-se a uma

: ; atividade que exija
,

cõnhecimento es-

pecífico. A paixão de fazer o que
gosta guiará seus passos. Tudo

que for diferente te atrairá, só
nãt» vale gastar demaisl Respirar
ar puro e entrar em contato com

a natureza fará bem.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O prazer de fazer
o que gosta deve
nortear suas

atitudes neste dia. Na área
afetiva, seus planos de se

amarrar podem deslanchar. Terá

força suficiente paro driblar as
énergias negativas. Reaja, pois
você tem tudo para brilhar.

#
SAGITÁRIO

\' (22/11 a 21/12)
� O céu conspiro
({' a favor do seu

coração. Esqueça
as mágoas, procure se concel'!trar
somente naquilo que lhe dê pra
zer. A dois, muita paixão. Avalie
como tem agido, o que tem trazido
lucros e bom, retorno, e invista no

'

que lhe dá seg",rança.

LIBRA -

(23/90'22/10) ,

Novas alternativas
de trabalho podem
ser'descobertas,

mas não queiro que tudo seja
sempre do seu jeito! Sua dedica
ção fará toda a diferença no con

vívio amoroso. Sua saúde merece:
mais atenção e uma mudança em

seus hábitos te ajudará.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Evite forçar a barra.
O astrol revela um

alto nível de criatM
dade, podendo se

destacar na profissão. No amor,
o astro I é de alegria: Com a Lua
caminhando em seu signo, você
terá mais liberdade de ação e

froternidade à sua,volta.

CAPRICÓRNIO
J (22/12, a 20/1)

,

".j. Procure se afastar

,

um pouco e evite
discussões. Podem

ocorrer brigas. Nos assuntos do
coração, o diálogo será seu trun
fo. Vibrações astrais positivas
tmrem um pouco de descontra

ção a você, basta acompanhar o
ritmo dos fatos.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 201 o �,

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Sem arrependimento-
A mulher entra num confessionário
em Hollywood.
- Olá, podre...
- Pois não, minha filho!
- Eu pequei, fui infiel 00 meu marido. Sou
atriz de cinema e há duas semanas dormi
com Leonardo DiCaprio! No semana passa
do, dormi com o Brod Pitt, e esta semana,
dormi com o Richard Gere!
-Lamento, filho, mos n(io posso dor-lhe o

absolvição.
- Por que? A misericórdia 'do Senhor não'
é infinita?
- É sim, filho. Mos Ele jamaisyai acreditar
que você esteja arrependida!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua autoestima
pode estar baixa,

\
vire o jogo. Seu

progresso material está em evi
dência. No romance, fará de tudo

<

para agradar seu par. Veja os

desafios que terá neste dia como

uma chance de crescimento e

acredite no poder dos anjos.

PEIXES
, � (19/2 019/3)

,�,'",8&., Se sentirá

ameaçado ou

com sensação de
que precisa aperfeiçoar suas

, técnicas de trabalho. Seu oti
mismo será'visível no amor, mas

, controle as reações! Não precisa
perder a sua identidade para
conviver com outras pessoas.
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DANDE

TRANSPORTE COLETIVO
o jornal O Correio do Povo

de-28 de fevereiro a 6 de mar

ço de 1981 trazia uma matéria
sobre um fundo rotativo que
beneficiaria o transporte cole-'
tivo da capital, municípios co

nurbanos e outras nove cidades
de "médio porte": Blumenau,
Brusque, Itajaí, Lages, Criciú
ma, Joinville, Jaraguá do Sul,
Tubarão e Chapecó ., que pre
cisavam de cerca de mil ônibus
novos para atender a demanda.

Os benefícios viriam de um
convênio de cooperação finan
ceira assinado entre o Banco do
Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina e a

. Secretaria
dos Transportes e Obras, com a

finalidade de conseguir recur
sos para constituir um fundo
rotativo. Este deveria garantir e
operacionalizar o Programa de

Renovação e Ampliação de Fro
tas de Onibus para Transporte
Coletivo.

Os projetos seriam financia
dos da seguinte forma: até 70%
do valor da proposta de compra,
para ampliação da frota, sendo
até 50% por recursos repassados
pelo FINAME e 20% com recur

.

sos da Secretaria dos Transportes
e Obras ou da Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos.

Segundo o engenheiro da
STO, Marcos Rovaris, as frotas
seriam ampliadas gradativamen
te, na proporção de 100 a 150
ônibus novos por ano. Inicial
mente, seriam alocados Cr$ 20
milhões do Programa de Mobili
zação ao Badesc para a constitui

ção do fundo, com contribuições
futuras da EBTU e do governo,
por dotações orçamentárias.

4 I!)E MARÇO PELO MUNDO
• 1319·- Papa João XXII autoriza a criação da Ordem de Cavalaria
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que substitui os 'Iemplóríos.ordem

.......=��.?P��? ..�?..����:.x.�t.�.. y..�.r.?... ��J .. �.� ._ ..

• 1789 - Entra em vigor ci Constituição'dos EUA. AUnião começa a
funcionar como um conjunto de Estados federados.. ',' : "

� I

. , " .. ,., .. 1 , .• ,., .•..•• 1.···,;;· '.".", .�.,.� ',"
,. 'r"" , ••• O" "":' ; •• , •••• "l' , o ••

'''1�.:',
••.•••••

".,; :,':""��,:::I·r ',"T' ·····:t···· �.I., ; ::,. -r-' :',"'1'�;,�""'"''''''''
.1 .. " .,"', '

..•.•..•T'"
•.........•. ,." .••.. ,,". , .. ,.' .. ,

'

)i..
.

• 1,87'7 - Estreia Lago dos CiSnes/de-TchaikovskY.
.
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bomba contra oWorld Trade Center em Nova York. ._
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• 2004 - Pelé apresenta a lista dos maiores jogadores de futebol vivos
do mundo. P;s esco�as do craque causam imensa controvérsia.
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JARAGUÁ DO SUL, 17 OE FEVEREIRO-DE 2010.
AOFICIALA

104 ANOS DO CLUBE BAEPENDI Jazz Band Elite'

,

HISTOR .....IA----------
SOC.IEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA • ASSOCIAÇÕES

O Clube Atlético Baependi
realiza amanhã um Jantar Dan
çante em comemoração aos 104
anos do clube. O cardápio do jan
tar íncluifilé aomolho com ervas

finas, filé depeixe commolho de
camarão, peito de frango com

aspargos, lombinho com farofa,
salada de folhas com legumes,
maionese, salada tropical, arroz,
batata palha, espirantelli com

queijo e presunto, café com leite
e bolo de' aniversário. Os pratos
serão servidos a partir das 20h30,
.com animação de The Champ
Banda & Coral, de Londrina, Pa
raná. O ingresso custa R$ 40 por
pessoa e mesas podem ser re

servadas .na secretaria do clube,
pelo telefone (47) 3371-0222. A
sede fica na rua Augusto Mielke,
'no 466, no bairro Baependi.

A direção da Escola de Música Jazz
Band' Elite de Corupá vai promover
um galeto no dia 6 de março, próximo
sábado, no galpão de festas da Ma
triz São José. O almoço será servido
a partir das 11 h30. Os cartões ante

cípndes estão sendo vendidos na Di
visão de Cultura ou tom os alunos da
escola, por RS 12, (inclui pão, solado
e maionese). Outros informações pelo
telefone (47) 3375-1 �99.

. EDITALDE INTIMACÃO
'

REPúBUCA FEDERATIVADoBRASIL-ESTADO dE8ANrACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeJaraguádo Sul - Carlos FabricioGriesbach,Tabelião'

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589.Telefone: (47) 3273-2390. Horário deFuncionamento:O9:OOh às 18:OOh

EDITALDE INfIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente editaI, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste editaI a os aceitar
ou pagai no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada
ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domíciliadatsl 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: 138997 Sacado:ABMGRAFICA EPLOTAGENS IlDA CNPJ: 08.969.564/000
Cedente: DECORPELCENDISTR PAPELIlDA CNPJ: 85.244.952/000
Número doTítulo: 28111002 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação .

Apresentante: BANCO SANTANDER SA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 387,00 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138394 Sacado:ADRIANO RODRIGUESDE SOUZA CPF: 065.932.109-27
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IlD CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 26447 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
10/02/2010 Valor: 173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138683 Sacado: AGROPECUARIASUILENE LIDA CNPJ: 05.164.491/000
Cedente: AGROCOMERClALSANDRI IlDA CNPJ: 79.658.134/000 .

Número doTítulo: 4 011315B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 17/02/2010 Valor: 453,49 liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138324 Sacado:ANCKEC.ZISMANN CPF: 053.821.019-22
Cedente: POLIXFORMATURAS CNPJ: 02.109.085/000Número do Título: 12460
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante;HSBCBANKBRASIL SA
BANCO MUlTIPlD DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 131,00 liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139068 Sacado: AZUU HINZE JANKE CPF: 031.269.469-50
Cedente: IE.S COMERCIO E REPRESENTACOES IlDA CNPJ: 09.364.790/000
Número doTítulo: 2456-1002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação APresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/02/2010 Valor: 190,00 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 35,72, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

. Protocolo: 138711 Sacado: CACIO DE OLIVEIRA CPF: 941.359.089-34
Cedente: SllMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número do Título: 97084.09 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVenci
mento: 15/02/2010 Valor: 267,58 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,7i,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138714 Sacado: CATIAREGINANIGTIHUES BECKER CPF: 039.025.459-25
Cedente: ARFREECOMERCIODEEQUlPAMENTOSELErRO-ELErROCNPJ: 03.895.171/000
Número doTítulo: 6478/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 14/02/2010 Valor: 683,00 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138636 Sacado: CLEBERSONDEOLIVEIRA CPF: 070.652.399-77
Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57.561.615/000 Número doTítulo: 3691120390 Es
pécie: Contrato deMútuo Apresentante: SBS ATNOS IlDA DataVencimento: 02/12/2009
Valor: 11.187,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138848 Sacado: CLEITON GALVANI CPF: 085.799.509-02
Cedente: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR. PONTUAL CNPJ: 05.939.929/000
Número do Título: 540004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA

.

ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 241,00 liquidação após a in
timação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138880 Sacado: CS COMERCIO DEARTIGOSDOVESTUARIO LIDA
CNPJ: 11.184.366/000 Cedente: ROVITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlRAS IlDA
CNPJ: 79.233.672/000 Número do Título: A103305301 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 355,01 Iíqui
dação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40

Protocolo: 139031 Sacado: DEFASE SERVICOSELEIRICOSL:roA CNPJ: 08.667.426/000
Cedente: BANCO SAFRAS/A CNPJ: 58.160.789/000 Número doTítulo: 949224537 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO Data Vencimento:
12/02/2010 Valor: 150,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138249 Sacado: DIANAFAGUNDES lDMAZELI CPF: 022.440.249-89
Cedente: AUDACIACONFECCOES IlDA EPP CNPJ: 04.961.925/000
Número doTítulo: 2426/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 1.322,69 liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138863 Sacado: nm !MOVEIS'IlDA CNPJ: 83.540.187/000
Cederite: lDMAZELUMATERIAIS DE CONSTRUCAO IlDA CNPJ: 79.398.269/000
Número do Título: 900000069.3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOMICAFEDERALData:Vencimento: 11/02/2010 Valor: 168,70 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,4O
------------------------------------------�-----------------------------_:::::._--------------------------------

Protocolo: 136797 Sacado: FABRICA DO SHOW PROJEJDS CUITIJRAIS CNPJ:
02.090.869/000 Cedente: ROGERlO I PEREIRA Número do Título: 000035-3 Espécie: Che
que Apresentante: ROGERIO I PEREIRA DataVencimento: 13/11/2009 Valor: 75.530,00 li
quidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 138649 Sacado:GABRIEUEMORETIlSANTANDREA CPF: 067.139.826-11
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: n741 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 61,15 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:'
R$ 17,4), Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

.

---------------------------------------------:-----------------------:----------------------------------------

Protocolo: 138846 Sacado: GIDIAO BUBUTZ CPF: 067.966.149 .. 25
Cedente: IDEAL PISOS E ACABAMENIOS IlDA CNPJ: 05.985.143/000 Número do
Título: 15006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 10/02/2010 Valor: 669,00 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138978 Sacado: HAPPYUVE TEXI1L I1DA CNPJ: 06.290.227/000 Cedente:
DISTRIB DE BEBIDAS JOINVIlLE IlDA CNPJ: 84.698.927/000 Número do Título: 1270358
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANRISUL-BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULDataVencimento: 09/02/2010 Valor: 2fj{),77 liquidação

Registro de Imóveis da Co
marca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIE
MANN, Oficiala do Registro de

.

Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul/SC, toma ·publico pelo presen
te edital, que MARCATTO AD:tvrr-

.

NISTRADORA DE BENS LTI;JA,
CNPJ sob n° 76.874.700/0001-77,
com sede na Rua 2- Avenida Ma- I

rechal Deodoro da Fonseca n° 1.188, nesta cidade, requer com
base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM
BRAMENTO, situado na Rua 203-Victorio Pradi, Bairro Jaraguá
Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo carac

terizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/
SC, conforme Certidão n° 305/2009, expedida em 15.09.2009,.
assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Ca
rine Eliza Picoli Marcatto, CREAn° 59.182-6, ARTn° 35566.50-4.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 48.581,80m2, sendo constituído de l(uma) parcela e remanes

cente. O'prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)
dias, contados da data-da ultima publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficia
la que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Mare-
chal Deodoro da Fonseca, 1.683-Centro, Taraguá do Sul/SC.

após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 26,80, EditaI: R$ 10,40

Protocolo: 138695 Sacado: IRACEMAKRISANSKI PEGGAU CPF: 031.954.259-98
Cedente: NEUBERMOVEIS E EIEIRODOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000
NúmerodoTítulo: 5589003W Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 62,97 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138762 Sacado: JAC! DOS SANTOS CPF: 950.539.569-87
Cedente: CARlDS EDUARDO SILVA LACERDA CPF: 113.139.248-57
Número do Título: 05011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen-·
tante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 12/02/2010 Valor: 165,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: '138993 Sacado:K&B LAJES PREMOLDADAS IlDAEPP CNPJ: 75.365.205/000
Cedente: MENEGOTI1 INDUSTRIASMEfALURGICAS IlD CNPJ: 84.431.154/000
Número do Título"21710 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUITIPW Data Vencimento: 13/02/2010 Valor:
1.086,12 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
EditaI: R$10,40

Protocolo: 138650 Sacado: lAISAWOLFARf CPF: 893.930.150-15
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: 07968 Espécie: Duplicata deVéndaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 120,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40

Protocolo: 138866 Sacado: LAURICE FUZAO CPF: 116.970.738-67
Cedente: FIGUEIRAMAr DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número do Título: 7501002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 11/02/2010 Valor: 75,50 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,�0, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139066 Sacado: MASSA FACILCOM.EFAB. DEALIM.IlDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSA IND ECOM DE PRODAUMENTICIOS IlDA CNPJ: 03.241.442/000
Número do Título: 26152/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 392,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução:R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
-------------------------------------:-----------------------------------;;----:--------------------------------

Protocolo: 138653 Sacado: MUNDIAL ATACADO DE COLCHOES IlDA ME CNPJ:
02.384.464/000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Tí- �

tulo: 131023275 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: RICARDO
CLERICI DataVencimento: 28/01/2010 Valor: 11.880,99 liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138637 Sacado: PAUID CARLOS MAFRAFIlHO CPF: 015.815.939-02
Cedente: FERROVELHO PEDROSO LIDA EPP Número do Título; 3321 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercan\il por Indicação Apresentante: BANCO !TAU SA DataVencimento:,
04/02/2010 Valor: 400,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138810 Sacado: RENI RODRIGERI CPF: 219.372.309-53
Cedente: SllMAQ S/A CNPJ: 79:922.639/000 Número do Título: 107647.04 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVenci
mento: 15/02/2010 Valor: 500,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 138697 Sacado: ROSANGElARODRIGUES DASILVASILVEI CPF: 068.314.449 .. 97
Cedente: NEUBER MOVEIS E ELErRODOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000 Número
do Título: 5602603W, Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante:
CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 73,38 liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

Protocolo: 138635 Sacado: SALOMEZEUNSKI CPF: 866.305.559-53
Cedente: BANCO FINASA BMC S/A CNPJ: 07.207.996/ÓOO Número do Título: 4215667324
Espécie: Contrato deMútuoApresentante: SBSATNOS IlDA DataVencimento: 16/05/2009
Valor: 44.403,00 liquidação após a intimação: R$ 10,4à, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$
zoso, Edital: R$10,40
__________________________________________________________________________L _

Protocolo: 138615 Sacado: SERGIO SlEWERDT CPF: 570.330.569-15
Cedente: MARMORARIAMULLER IlDA CNPJ: 08.625.958/000 Número doTítulo:
637 8 Espécie: Cheque Apresentante: MARMORARIA MULLER IlDA DataVencimento:
01/10/2009 Valor: 1.144,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 25,86, Dili
gência: R$ 20,80, Edital:R$ 10,40

Protocolo: 138834 . Sacado:TRANSPORrESVITORIAIlDAME CNPJ: 07.199.374Í000
Cedente: RETIFICA DEMOlDRESGUARAMIRIM IlDAME CNPJ: 07.582.628/000
Número doTítulo: 52009 Bspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/02/2010 Valor: 650,00 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,ao, EditaI: R$10,4P

Protocolo: 139167 Sacado:VALDECIRNEGHERBON CPF: 89L884.629-00
Cedente: METALURGICAA.M IlDAEPP CNPJ: 85.141.026/000
Número doTítulo: S5032002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 18/02/2010 Valor: 229,00 liquidação após a
intimação:'R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138632 Sacado:VAlDIR RODRIGUES DA SILVA CPF: 455:306.700-59
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000 Número doTítulo: 36.7.050.319Espé ..

cie: Contrato de Mútuo Apresentante: BANCO FINASA S/A DataVencimento: 05/12/2007
Valor: 21.844,29 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138648 Sacado:VANIAnWARES FERREIRA CPF: 041.842.599-01
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDICOOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: 11671 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: BRADESCO
DataVencimento: 10/01/2010 Valor: 54,29 .Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$18,82, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Preparo: •

Escorra a' couve-flor e passe por peneira ou liquidificador. Tempere com sal e pimenta- :
do-reino. Adicione as gemas bem batidas e a manteiga. Junte as claras em neve firme. •

Coloque a massa numa fôrma de buraco no centro untada até 2/3 de sua : ....
capacidade. Asse em banho-maria até 'que fique firme (aproximadamente meia hora). •

, .
Desenforme e sirva acompanhado de ervilhasou carne moída com molho espesso. •

,

. Bolo·de Couve-FloI Berinjela Recheada

•

-��_.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

: Ingredientes:
• 5 berinjelas médias;
: ,200 gramas de tomates maduros;
ti 1 dente de alho;
: 5 a 6 colheres (SOP9) de miolo de pão esmigalhado;
• 1 maço pequenos de salsinha picada;· ' '

• 50 gramas de anchovas em conserva picadas;'
: 2 colheres (sopa) de alcaparras em conserva;
• 2 a 3 ramos de orégano fresco picados;
: 70 gramas de azeitonas pretas pequenas sem caroço;
• azeite de oliva;
•

• sal e pimenta-do-reino a .gosto,
•

•

• Preparo:
: Corte4 berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e contorne a polpa de

'

• cada uma das metades com uma faca a cerca de 1 cm da casca. Com a ajuda de

: uma colher, retire a polpa e pique em cubos pequenos. Pique também em cubos
• pequenos a berinjela restante.
•

• Em seguida, tempere tudo com sal e deixe descansar.

: Reserve as metades das 4 berinjelas das quais retirou a polpa.
,

• Retire a pele e as sementes dos tomates. Corte metade da polpa dos tomates

: em pedaços bem pequenos. O restante pique em cubos e reserve em tigela
• separada.

' ,

· '

• Numa frigideira funda, aqueça '3 colheres (sopa) de azeite de oliva e refogue o
• alho picado. Lave rapidamente a polpa picada, enxugue e junte na frigideira.•

• Misture por alguns instantes até que amoleça um pouco, adicione a polpa de

: tomate picada em pedaços pequenos e, reserve a metade que foi picada em

• cubos.

: Acerte o sal, polvilhe pimenta-do-reino e termine' o cozimento. Transfira o refogado
• para uma tigela, acrescente o miolo de pão, a salsinha picada, as anchovas
•

• picadas, as alcaparras, o orégano e as azeitonas. Misture bem.
' ,

: Lave rapidamente as metades da berinjela e enxugue-as com papel-toalha.
• Retire uma fatia fina da base, de modo que as metades fiquem estáveis, ou seja
: sem cair para os lados. Distribua o recheio e termine com os cubos de tomates
• reservados.

: Unte levemente com azeite uma assadeira de bordas baixas e disponha as
.

.

• berinjelas recheadas. Distribua por cima raminhos de orégano e regue com um
.' -

• fio de azeite.
'

: Leve ao forno médio (180°), que não deverá estar muito quente e asse durante
• 35 a 40 minutos. No final, a berinjela deverá estar levemente dourada na parte
: externa e macia por dentro. Retire do forno e deixe descansar durante alguns
• minutos antes de servir.
·

'

Ingredientes: 1 couve-flor média cozida; sal e pimenta-da-reino a gosto;
4 o�os separados; 4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina derretida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gravidez pede
,

.

cuidados especiais
Gestantes precisam tomar cuidados com certos produtos usados na pele

As gestantes precisam
ter cuidado redobrado com

as mudanças provocadas
na pele devido à "dança"
de hormônios que ocorre

durante a gravidez. As mais
comuns são as manchas

escuras, chamadas pelos,
médicos de melasmas e

as tão indesejáveis estrias.
Além destes problemas
comuns nas gestantes, há
a questão de segurança de
uso de produtos; poucos
são aqueles que podem ser

usados livremente.' Para evitar

inconvenientes, a Sociedade
Brasileira de Dermatologia
recomenda muita atenção

,

aos rótulos das embalagens
dos 'cosméticos, .para verificar
'se algum componente da
fórmula tem restrição a, ,

gestantes. Além disso, o uso

de tinturas de cabelo também
deve ser restrito nesta fase,
pois não há dados científicos

que garanta a segurança de
uso em gestantes.

�

O aumento dos
hormônios femininos, em
particular a progesterona,
influencia indiretamente
os reguladores da síntese
da melanina (pigmentação
da pele) e a síntese de

colágeno (distensão da pele),
,

predispondo ao aparecimento
de estrias e manchas.
Os melasmas, também
conhecidos como "manchas
de grávida" são bastante

comuns, sobretudo nas mais
morenas ou mais expostas

I

ao sol. A prevenção com
,

protetores solares e a redução
da exposição solar é válida,
mas não atua 100%, pois há
um componente genético.
O uso de clareadores ou

procedimentos como o

peeling somente devem ser

reatizados após o parto, ou a

critério médico.
Os cosméttcos podem

ajudar também na prevenção
do aparecimento de estrias,
pois auxiliam' na redução -

ao dano docolágeno e

promovem a hidratação
da pele. No entanto, estes
produtos atuam parcialmente,
,já que a estria na gestação
é multlfatorial e tem como

causadores a predisposição
genética" Çl idade mais jovem,
a presença de hormônios e o

ganho de peso..
Outra preocupação

é quanto ao cuidado do

uso de cosméticos pelas
gestantes, pois sabe-se que
muitas vezes as substâncias

presentes nas fórmulas

podem ser absorvidas pelo
. corpo e cair na corrente

sanguínea. Os riscos dos
cosméticos pa ra gestantes
é baixo, desde que sejam
seguidas as recomendações
do rótulo, que comunica
qualquer restrição à gestação
e a forma correta de uso.

Assim não haverá risco para a

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - M,aquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
-, Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

MATRíCULA$ ABERTAS:
FAÇAASUA ESCOLHA!'

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

Durante a

gravidez cuide
da hidratação
da pele,
principalmente
da pele dos

seios e da

bar�iga

segurança da mãe ou do feto,
No entanto, atenção extra

deve ser dada aos alertas que
"produtosde uso profissional",
(como tinturas e alisantes);
são contraindicados por não
haver estudos científicos que
comprovem sua segurança
em humanos. Produtos para
'tratamento de celulite, acrie,
manchas, também não são
recomendados nesse período,
pois a eficácia certamente

será prejudicada. Reações
alérgicas, entretanto, podem
ocorrer como em qualquer
pessoa, por este motivo o

'uso de novos produtos, ou
de 'muitos produtos, deve

r ser avaliado e sempre sob a

orientação do médico.

.

.' 1 '

Tratamentos completos pata sua qua�lidade audit,iva
ii;
j';

. �
I"i

Venda de aparelhos aud�Ivos
AsSistência técnica �

_ FI_
Confecçao de moldes e ��mpoes

, Montagem de aparelhos�audltlvos
ê

Venda de acessórios �
'I

-

CEN:fRO AVOI1NO'jARJ\G\,ij,,'
www.caj.com.br

EKILíBRIO
Farmácia de Manipulação

M�dicamentos, em gf.f,'a�
'Ma.uifiUI.,rpÇão df:l fónm.ili�S medicas,

fito terallil�{lS I�

i;l/JJslnét.itl:t.l;' mallijlula.dilt;

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3371-8298
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EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até SO NF-e emitidas'

www.dimnfe.com.br
I Fone: 47 3371-1514 I
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A responsabilidade de influenciar o progresso das

nações democráticas é de todos os componentes da sua
organização sócio-econômica, mas commaior prepon
derância daqueles que são os representantes legitima
dos pelo voto, formadores do que conhecemos como

governo. Não varrias perder tempo em discutir sobre

aquilo que 'não é democrático, porque normalmente
é sonho de um único homem, 0 ditador, que histori
camente se sentem tentados a serem elevados ao grau
de divindades, sacrificando os antagonistas e defenso
res das liberdades essenciais nas sociedades, para que
propicie cidadania digna aos seus componentes.

Não importa se o eleito é um ex-guerrilheiro, como
eleito no Uruguai, mas que jamais se corra o riscode

.

um "chavismo" à moda "leninista, stalinista ou cas

trista" que cometerá cada vez mais delitos, acobertado
por aqueles que se beneficiam do sistema. Uma coisa é

certa, cedo ou tarde eles caem na forma de uma contra

revolução, havendo a retomada do poder pelas forças
democráticas, pois mesmo sob uma cortina de ferro, a
verdade aparece.

Quem derrubou a cortina de ferro da ex-União so
viética? O poder da informação. Não há como impedir
a comunicação da mais nova força mundial que surge
com a internet, ou seja, as redes sociais. Não precisa
mos mais aguardar os editoriais; de viés governista ou
não, que no mesmo instante dos fatos, a rede já estará

A força das redes sociais
operando trazendo a verdade à tona, na forma escrita,
de vídeo, de blog, etc. O caso do terremoto do Chile foi
um exemplo. Não foi preciso esperar pelos telejornais
noturnos pára vermos os fatos ocorridos, bastou ligar .

o computador e acessar a rede que
tudo estava lá. Estar conectado pas
sá. a ser um componente essencial
na vida das pessoas, e sua ausência
causará o surgiinento dos 'famintos
por rede", que buscarão de todas as'

maneiras. suprir esta necessidade.
Por mais que os governos tentem

suprimir a rede, ela conseguirá fazer
furos que racharão as represas do po
der que tentam. calar as mídias que
ainda podem ser controladas a força
ou por leis anacrônicas, que mostra
rão todas as mazelas de qualquer tipo de poder instalado.

Que a rede estará à disposição de todos, não é mais

questão de mérito, apenas de tempo'. Mas também. isto
traz oportunidades para os aproveitadores de plantão.
A questão do ressurgimento da Telebrás, com a conver

sa de ter uma rede de fibra ótica espalhada pelo Brasil
. que poderia levar "banda-larga" para cidadãos brasi
leiros a baixo custo, oportunizou interferências na for
ma de "lobby" pelo ex-todo poderoso do governo Lula,
José Dirceu, que tanto quanto no tempo do famigerado

,

mensalão, estão as mídias dizendo que já faturou mui
to dinheiro com essa sujeira toda.

Para pagar tanto, alguém deve ganhar muito. Essas
pessoas somente perambulam pelos corredores do go

. verno porque nunca foram punidasI

exemplarmente, além do que, ainda
possuem o poder de atormentar e

meter medo nos que resolvem opt-ar
pelo enfrentarnento, urna vez que ain
da têm um cordão umbilical ligado
ao Planalto. Enquanto no Brasil não
eliminarmos. a famigerada' oportu
nidade que se dá aos representantes
públicos acusados de crimes contra

.

o erário público, ou pUf se benefi
ciarem de seus cargos para construir
"trens de

. alegria", de simplesmente
abrirem mão de seus mandatos para não perderem os

direitos políticos, teremosque aguentar a vergonha de
vermos estes mesmos espertos retornando em outros

pleitos, uma vez que a memória da população é curta.
Os jornais estão repletos de escândalos políticos, já se

tornando insuportável lerrnos sobre todas essas mara-
.

cutaias. Vamos continuar contribuindo cada vez mais
e recebendo cada vez menos, até o dia em que nos der
mos conta que o verdadeiro governo somos nós. Nun
ca é tarde para acordar, mas é necessário acordar. .

Por mais que os governos
tentem suprimir o rede, ela
conseguirá fazer furos que

mchurüe os represas do poder
que tentam colar os mídias

* Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

COMÉRCIO

Cresce consumo de produtos básicos
Comportamento tem. relação com aumento real da renda do brasileiro

Apesar do clima'. de crise
. que dominou a economia, o

consumo de produtos bási
cos surpreendeu ao aumentar
em 2009. Não só se expandiu
como até se sofisticou, com a

entrada na lista do brasileiro
de mais itens na cesta básica
e de produtos mais caros: É o

que mostra a pesquisa anual .

da Kantar Worldpanel (ex-La
tin Panel),

. Quem mais ajudou a ace

lerar o crescimento foram as

classes D e E, que em relação
a 2008 gastaram 21% mais en-

.

tre a cesta de produtos básicos
e não básicos. O consumo de
produtos básicos .(como itens

alimentícios, bebidas e artigos
de limpeza) e de não básicos
(leite à base de soja e água mi-.

. neral, por exemplo) cresceu,
na média entre todas as clas
ses, 15% na comparação entre
os anos de 2008 e 2009. No
mesmo período, a inflação foi

de 4,31% e a alta do PIB (Pro- .

consumidor. De acordo com a

pesquisa, de 11· categorias que
fazem parte da cesta de hígíe
ne, 6 delas tiveram crescimento
de participação das marcas pre
mium, que custam pelo menos
10% amais que amédia,

duto Interno Bruto) é estima-
'da entre 0,1% e 0,2%. "

Esse comportamento tem

a ver com o aumento real da .

renda do brasileiro, que ga
nhou força nos últimos anos,

especialmente da base da pi
râmide. Como reflexo, houve
crescimento principalmente
na cesta de alimentos, que re

gistrou um aumento de 17%,
com a inclusão de produtos
mais sofisticados.·

.

Segundo o levantamento, as

classes D e E também são as que
mais se beneficiaram da trajetó
ria da economia no ano passado,
encostando na classe C no nú
mero de categorias que aparecem
no carrinho de compras. No ano

passado, entraram na lista das
classes D e E itens como tempe-

. ro pronto, leite em pó, cremes

e loções. As marcas mais caras

também têm ampliado a parti
cipação na cesta de compras do

I

.

AGÊNCIA ESTADO

LOTERIA

CONCURSO N° 223

CONCURSO N° 840
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DIVULGAÇÃO

Produtos mais sofisticados foram incluídos na cesta das classes mais baixas

INDICADORES
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MANOBRA

o governador afastado do.
Distrito Federal, José Roberto
Arruda (sem partido), pedirá
licença do cargo até o fim das

investigações. A carta estada
em posse da Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal desde
ontem. A atitude tem a inten

ção de mostrar ao STF.(Supre
mo Tribunal Federal) que ele
não deve voltar ao cargo, mes
mo que ganhe a liberdade.

Essamanobra era ventilada
desde a semana passada como
forma de sensibilizar os mi
nistros do STF (Supremo Tri

bunal Federal), que devem

julgar hoje o hábeas corpus
apresentado pela defesa do

governador afastado. Arruda
está preso desde _o dia 11 de
fevereiro.

A principal 'discussão

entre os ministros é se José
Roberto Arruda poderá atra

palhar as investigações caso

esteja em liberdade. O novo

pedido de licença tem o obje
tivo de mostrar que o gover
nador não será uma ameaça
às investigações, já que esta

rá fora do comando do gover-
-

no distrital.

Quando foi preso, Arruda

já havia pedido licença do car

go, mas este só tinha validade

enquanto ele estivesse detido.
A nova carta deve mantê-lo
afastado até o fim do ano, ape
sar de o foro privilegiado do

cargo ser mantido. Dessa for
ma, ele continua com direito
a uma sala especial enquanto
estiver preso e poderá ser jul
gado pelo STJ (Superior Tri
bunal de Justiça).

NACIONAl----------

/'

Atitude de Arruda quer mostrar que ele nõo obst�uirá as investigações

� �. ��p i5 OE so .t17'6N$
NO seu CA-RRO E Pt.1!t40A- UM f>RXNae"*
el-Cl.usx"o NA- REDE�lEt

Relator da
CPI renunciaArruda pede licença do cargo

Intenção é sensibilizarministros que julgam hábeas corpus
I,

O deputado Raimundo
Ribeiro (PSDB), relator da
CPI da Corrupção da Câma
ra Legislativa do Distrito Fe

deral, renunciou ontem ao

cargo depois que a CP! per
deu também seu presidente,
o deputado Alírio Neto (,PPS).
Ele era o responsável por con

.

duzir as investigações da co

missão sobre o esquema de

corrupção no governo do DF.
Ele afirmou que é mais

"elegante" deixar que o novo

presidente escolha o relator,
já que ele havia sido indica
do para o cargo pelo ex - pre
sidente. Sem Ribeiro, a CPI

completa dois meses de ati
vidades sem avanços nas. in

vestigações, já que nenhum
dos supostos envolvidos no

esquema de corrupção fo
ram ouvidos. Duas reuniões
estão marcadas para a próxi-
-ma semana, com o. objetivo
de escolher o novo presiden

.. te da comissão.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Rede Chevrolet oferece para você a

Clínica de S�rviços Especial para Mulheres, mais uma forma de cuidar das nossas clientes.

Agende já e localize sua concessionária de preferência no site:
www.novoservicochevrolet.com.br

DESCONTOS SOB MEDIDA .

. PARA MULHERES.

Check-up de 30 Itens grátis exclusívo para veículos Chevrolet. Inspeção visual, não Inclui a troca de peças ou execução
de serviços e não substitui o plano de manutenção preventiva recomendado no manual do proprietário. * O brinde

(1 sacola com 1 sabonete líquido) é válido somente para a realização do check-up. Os brindes não são cumulativos.

Promoção válida nas concessionárias Chevrolet participantes de 1/3 a 14/3/10 ou enquanto durarem os estoques.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-�--------SOCIAL o CORREIO DO POVO [DQUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2010

BODEGA·
A Bodega Richter, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, movimenta

_

no próximo dia oito de março uma eleqnnte e hnrmenizndn tarde de espu
mantes erdusivcmente para elas. O evento contará com a presença do som

melier da adega, Alessandro' Richter e dachocolatiêre lilian Kreutzfeld ..

CRICIÚMA'
CONSTRUÇÕES:
Concretizando seu projeto de vida

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
Na Confraria do Churrasco. Um dos me

lhores rodízios de petiscos da regiõo.

Troféus e Medalhas
3275-4044

o médico Dr. Roberto e suo

esposo Morilete, e o casal Alberto
e Denize Correio em noite poro lá
de movimentado

BASTIDORES,
. Perguntinha básica que rolou na

segunda-feira, segundo fofoquei
ros de plnntüo. no plenário da
Câmara de Vereadores de Jaraguá:
Quem tomou vacina contra traiçõo
na frente da oposiçõo? Um vereador,

. que está em cima do muro, fez a

sugestõo: "Vamos consultar o Insti
tuto Butantan no Rio' de Janeiro!".
Nõo foi preciso redigir requeri
mento. E a vida segue!

SUBWAV
NIVER DO EDER

. A dupla Rodrigo e André da Subway
será a capa da revista do site Moo

Quem o esqueceu está em tempo de
. Gonçalves, que estará nas bancas na.

desculpar-se: o grande goleiro Eder próxima semana. Eles falam das no-
Scipietz, da Peugeot, foi o mais feste- vidades jín casa e da nova filial que
jado aniversariante da cidade, ontem. nascerá em breve.
E vai adorar saber que foi lembrado.

BUXIXO
Como nõo tenho provas, nõo vou co-

.

locar o nome dá médica, pois estarei

sujeito a um processo. Nõo é? Mas se
gundo um e-mail que recebi ontem
essa profissional faz pouco caso de
seus pacientes. Atende conversan

do no MSN e nõo anota como seria
de, praxe os procedimentos na sua

agenda. Prefere apontar em bilheti
nhos. E o que é pior, a sua consulta
nõo dura mais que quinze minutos. É
Vap e vupt! Volto ao assunto.

:�.
-

Suelen Lescovitz e lati Falcão em

recente noite de porobén.s poro você

Curtir a boa música no

Prensadão Beira Rio e aproveitar
·0 deliciosa picanha da casa.

' .

.....

8UELTEA

,

NAS RODAS
• O novo parzinho da urbe sorriso
está firme! A linda gata Aguida
Abreu e Jorginho Farias estõo na

morando e se amando muftoooo!
O casal estava no camarote nos

embalas da london, nq domingo.

• Mauro Borges e a sempre a bonita
. Eliane Castanhel estõo mais unidos
do que nunca. Em junho, eles trocam
alianças na mõo direita.

• Amanhõ, o craque de bola e 'o

pai mais fresco de Jaraguá, Rodrigo
Mendonça, da Imobiliária Jardim, é

, o grande aniversariante do dia. I

LlDER' DA CAjEGO
.....•............ , .......•..........•..

aPR$de49.990'OO'

"

Jaraguá do Sul Joinville Ita;af Blumenau Florianópolis - Estreito . Florianópolis - Beira Mar
Tel: 47.3274.4100 Te!: 47.3145.4100 Tel: 47.3247.4100 TeI47.3231.4100 Tel: 48.3281.4100 Tel: 48.3952.4100
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Julimar Pivatto

SUPERLlGA
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CÉSAR JU('JHES
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" Ramon
Ele de novo. Antes mesmo do

campeonato acabar, deixou o Iuven
tus. Segundo o empresário, ele já es
tava com a cabeça em outro lugar e a
coisa piorou depois que ele perdeu
o pênalti no domingo. Aí já mudo
minha opinião. Se. ele não estava
bem, porque não pediu para outro
jogador bater o pênalti? E logo no
momento mais crucial do jogo para
o Juventus? Mas não adiantamais la
mentar. Que cada um siga seu cami
nho, já que hoje o Tricolor tem uma

pedreira daquelas pela frente.

Homenagem
A atleta de vôlei, Rafaela Bittencourt

(à esquerda), fez uma bela homenagem à
treinadora Tatiana Altini. A ideia da con

'decoração veio depois que a jaraguaense
acertou a transferência para Nova Trento.
Rafaela, campeã brasileira com a Seleção
Catarinense, está agora em uma das me
lhores vitrines do vôlei feminino do país. E
mostra que um grande atleta nunca esque
ce as raízes. Fica aqui o desejo de boa sorte
e que possa ter gás para subir em muitos
pódios, já que talento elamostrou que tem.

DIVULGAÇÃO

MEMÓRIA

A PRIMEIRA VEZ

QUE OS UNIFORMES FORAM
NUMERADOS FOI NA COPA DE

1954, NA SUíÇA. A INTENÇÃO
ERA FACILITAR O TRABALHO DA
TEVÊ QUE TRANSMITIU DIRETO A

COMPETiÇÃO. A ESTREIA
FOI O CONFRONTO DE ABERTURA

EM QUE A IUGOSLÁVIA
VENCEU A ITÁLIA POR 1 XO.

DOIS TOQUES
CONVOCADO· Com a contusão
de Frede, o ala/pivô Valdin, da
Malwee/Cimed, foi chamado
para a disputa do Sul
Americano. A apresentação
será dia 10 de mar�o.

***

CAXIAS· O Caxias de Joinville
foi reativado e será comandado
por Pingo, ex-técnico do
[uventus, ao lado do também
ex-jogador Bandoch.

***

BLUSH!·A revista Blush! deste
mês, que sai neste sábado,

.

tem como tema "Qualidade de
vida" e, por isso, o esporte não'
poderia ter ficado de fora.

***

ESTRELAS· Entre os atletas e

ex-atletas entrevistados estão
Cornélia Caglioni, Isabel
Taranto, Emílio da Silva Neto e

.Maria Helena Eggert.

Malwee sofre, mas vence or 2x1
Fortaleza dá trabalho ao time jaraguaense, que sente fa ta de ritmo de jogoBETIM

.A Malwee/Cimed conse

guiu a primeira vitória do ano
na noite de ontem. Mas para
quem pensou que passar pelo
Fortaleza seria uma tarefa fácil
se enganou. O time do Ceará
deu trabalho e valorizou a vitó
ria por 2xl do time jaraguaen
se. Hoje o jogo promete ser um

pouco mais tranquilo, uma vez

que a tensão da estreia já pas
sou. Os comandados de Fernan
do Ferretti enfrentam o Paraná,
às 16h, em Betim (MG), pela
segunda rodada da competição.

O primeiro gol do ano de
morou a" sair. Somente aos

9miri41 'Lenísio balançou as

redes com um chute certeiro
no canto esquerdo do goleiro
Facó. E foi só isso no primeiro
tempo, já que ambas as equi-
pes estavam bem posiciona
das e marcando forte.

A,Malwee ampliou o pla
car no início da segunda eta
pa. Leco, 'aos lmin22, chutou
forte, a bola desviou no joga
dor do Fortaleza, enganou o

. goleiro e entrou, marcando
2xO pata a Malwee. Quando
a equipe catarinense já esta
va administrando o jogo, os

cearenses descontaram com

Viola, aos 17min50, com um
"

chute rasteiro 'e cruzado.
Apesar de o time não es

tar no ritmo de jogo ideal,
por ser início de temporadar:
Ferretti considerou como boa
a estreia da Malwee. "O time
criou muitas oportunidades,
não aproveitou algumas e, em
razão disso, levou sufoco no
final. Mas gostei do posicio
namento de todo o plantel",
elogiou o comandante.

GENIELLI RODRIGUES Malwee comemora o gol de Lenisle, primeiro a balançar a rede no ano

SUPERLIGA
• la RODADA
• RESULTADOS
Fesurv Ox4 Umuorama
Minas '5x2 Ananind'euo
,Betim 2113 Paraná
Motwee 2x1 Fottale2a

• HOJE
16h - Paraná x Malwe,e .

17h30 - Umuarama ,)I Anan.indeua
19h.- Minas x Fesurv
20h30 - Betim x Fortaleza,.

'lf· ,

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
CoI. 'Time'

. P
·'lO Malwee �.3
2° 'Parantí

·

: ' ::.3
ff:

.

3° 'Betim : , .. �.: O
Ô 4° Fortaleza :.. 0 .<
�
o
u

�
UJ
ID

b"
'..:
Ü'
..:

s
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Catarinense tem rodada polêmica
Flamengo e Vasco vencem, São Paulo empata e Verdão tropeça
DA REDAÇÃO

A rodada do Campeonato
Catarinense de ontem teve de
tudo: empate heróico do [oin
ville sobre o Imbituba, vitória
e liderança isolada do Metro

politano e goleada do Figuei
rense sobre o Brusque.

Jec e Imbituba tiveram
uma partida cheia de expul
sões e lances polêmicos. O.
Joinville conseguiu empatar'
depois de estar, perdendo
por 2xO, em casa. O Imbitu
ba marcou com Diego Pitbull
e Cleberson, de pênalti. Os

gols do Jec foram marcados
por Ricardinho e Cris, ambos
também de pênalti.

.

DIVULGAÇÃOjVIPCOMM
O duelo dos Verdões termi

nou em 3x2 para o Metrô. O
time de Blumenau abriu o pla
car com Leandrinho. Cristia
no ampliou ainda no primeiro
tempo. O time do Oeste des
contou com Bruno Cazarine.

Trípodi fez o terceiro para os

donos da casa. Bruno marcou

mais uma vez no final.
O Figueirense bateu o

Brusque por 5x3. Os gols do

alvinegro foram anotados por
Willian, Roberto Firmino, João
Felipe e Jean Carioca. No lado
do Brusque Viola e Rogélio
descontaram.

Pelo Campeonato Carioca,
o Vasco bateu o Bangu por

2xO, gols de Dodô e Fernan
do .. O Flamengo venceu o

Madureira pelo mesmo pla
car e anotaram no jogo Fer-'
nando e Vagner Lave.

No Campeonato Paulista
o São Paulo não saiu -do OxO

contra o Oeste e o Palmeiras
teve mais um tropeço dentro
de casa. O Verdão foi' derrota
do pelo Santo André por 3xl.
O Ramalhão marcou com,

Nunes e duas vezes com Ro

driguinho. O Alviverde des
contou com Robert. Depois
de mais um tropeço o goleiro
Marcos, ídolo do time, fa
lou que está pensando em se

aposentar.

... ,

LOKS - UM ESQUADRAO CLASSE ''A'' - FINAL
ACERVO PESSOAL

Esquadrõo do LOKS em 2001: em pé Djalma Nazário, Marco Marcatto, Valério
Gorges, Cesar Golzer (Gaúcho), Moo Gonçalves,'Miro Maba, Beto Toronto, Martin
Werninghaus e Beto Fiscal; agachados Nene WoU, Jacson Siega, Reinoldo Murara,
Cesar Pradi, Hernani Gonçalves, Neomar Seiber e Ismar Lombardi

.

GRUPO-BCC
Mais um enigmo o ser interpretado. Se-

'

rio uma espécie de BM & F (Bolso de Valores,
Mercadorias- e Futuro) versão jaraguaense?

. Ou um subgrupo do facção criminoso PCC (Pri
meiro Comando do Copito!)? Não, puro espe
culação, trato-se de uma éxtensão do "LOKS",
que os quintos-feiras se reúne no Centro de
Treinamento Falcão 12 poro jogar uma pela
do, degustar uma boa comido e tomar cerveja.
BCC significo: bolo, comidn.e cerveja.

,

E UM TIME MAIS ROBUSTO
Somam-se aos jogadores do LOKS

uma novo listo de craques poro compo
rem o SCC: Sildo, Dido, Juvenal, Zerbin,
Mabinha, Paulinho! Celso Nagel e Ed-

,

son Floripa. Todos igualmente são ex

jogadores de futebol, profissionais ou

cmndores, e exibem um "perfil atlético"
semelhante 00 du Ronaldo Fenômeno,
jogador do Corinthians.

Vagner Love marcou um dos gols do vitória do Flamengo sobre o Madureira

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Tricolor tem jogo difícil fora de casa e um empate já é bom negócio
;JARAGUÁ DO SUL

o Juventus tem hoje mais
uma batalha na guerra contra
o rebaixamento no Campe-.
anato Catarinense. Talvez a

mais difícil delas .. A equipe
enfrenta um dos times mais

....-,

bem preparados do campe-
onato, o Avaí, às 21h50, na

Ressacada. Mesmo sabendo
da dificuldade,.a palavra de
ordem do técnico José Esdras
é somar pontos.

O treinador confirma o

favoritismo do adversário
.
e declara que um empate,
na situação que o time se

encontra, é um bom negó
cio. "Vamos fazer o melhor

possível, explorar os erros

deles. Eles têm que tomar a

iniciativa do jogo porque são'
favoritos e jogam em casa,

. com isso poderemos explorar
os contra-ataques", previu o

treinador, que foi ontem para
.
em Florianópolis, assistir ao

confronto entre Figueirense

e Brusque, este último adver
sário da próxima rodada.

Sobre o lado psicológico
dos jogadores, Esdras disse

que o calendário não permite
muita reflexão a respeito. "Não
tem tempo para sentir, temos

apenas que reagir", contou. O
treinador terá o' desfalque de

Janderson, que levou o terceiro
cartão amarelo no jogo contra o

Metropolitano. A e.scalação ain
da é ummistério. O técnico dis
se que vai promover mudanças'

,

no time titular, mas não quis
adiantar quais .

Já oAvaí não terá Rudnei,
também suspenso e no lugar
dele o técnico Péricles Cha
musca deve colocar Batista.
Outra mudança é a entrada do
'zagueiro Emerson Nunes no

lugar de Emerson, que tam

bém está suspenso. No ataque,
Leonardo volta de suspensão
no lugar deIandson,

GENIELLI RODRIGUES

PIERO RAGAZZI

No turno, Juve fez uma das melhores apresentações no Campeonato Estadual

• 'Paro-choques

no çQr do veicQlõ

www.vw.com.br. Promoção 1 Real: veiculo de referência - (1) Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10110, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,OO. Voyage 1.0 Jotal Flex, 4
portas, ano modelo 10/10, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.600,00. Estoque:. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5U91E4, com preço promocional à vista a

partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Total Flex, cód. 5U91E4. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Financiamento do veiculo Gol, código
5U11C4, valor a vista R$ 27.290,00; com 60 parcelas no valor R$ 486,00, com entrada obrigatória de 40%, o valor de TC - R$ 690,00 não esta incluso no valor de financiamento. Taxa de 1,59%, a.m e 19,08% a.a

Sujeito a aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen.Oespesas 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. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. AIg'Uns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas. Sujei
to a aprovação cadastral. Condições válidas até 04/03/2010

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000www.autOelite.com.br Grupo Aufõ EUt. 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGIN
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