
Venda de carros
/

Bandidos renderam funcionários e cliente do hora de negociação. O outro conseguiu fugir fa- segue acelerada
Banco Itaú, no Centro de Massaranduba, ao meio zendo o caixa do banco de refém, mas no fim da

, Março devê moviméntar ainda mais

dia de,. ontem. O gerente conseguiu acionar a po- tarde de ontem acabou sendo preso em uma casa
o setor, já que mês marco o último
chance poro o consumidor aproveitar

lícia enquanto a dupla procurava o dinheiro. Um abandonada. O funcionário do banco foi liberta -

o reduçõo do IPI.
dos assaltantes foi preso depois de quase uma do logo em seguida. Página 5
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Assaltante se rendeu depois de extensa negociação com a polícia. Crime movimentou corporação da região

Malwee se solta
e go.leia o Pamnó
Equipe mostrou mais entrosamento
e conquistou placar folgado de 6 o

2. Jaraguaenses enfrentam hoje os

anfitriões do Superliga.
Página 18

Ponte é liberada
p.ara motociclistas'
Pedestres e ciclistas também podem
utilizar estruturo no Jaraguá 99, carros
só terõo passagem no próximo semana .

. Página 6
,

PSO·B continua
na Prefeitura'
Partido indicou dois nomes poro o

Secretario de Saúde, que o prefeito
Cecília Konell deve nomear ainda hoje.

Págin,a 5
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE 'VISTA

Conae 2010: solução para a educação?
ELSON QUIL CARDOZO, PROFESSOR E

, COORDENADOR DE PESQUISA E EXTENSÃO
DO IF-se CAMPUS JARÁGUÁ DO SUL

Desde o final do século passado, mais
precisamente em 1996 quando foi promul-

. gada a lei 9394, o Brasil não vislumbrava
a oportunidade de discutir a educação
com tanta veemência quanto agora. Com
o intuito de construir um 'Sistema Nacio
nal Articulado de Educação e elaborar um
Plano Nacional de Educação estabelecen
do 'suas Diretrizes e Estratégias de Ação',
acontece de 28' de março alo de'abril, em
Brasília, a Conae 2010 (Conferência Nacio
nal de Educação). Apoiado em seis eixos

principais: papel do Estado na garantia
do direito à educação de qualidade; qua
lidade da educação, gestão democrática e

avaliação; democratização do acesso, per-

manência e sucesso escolar; formação e

valorização dos profissionais da educação;
financiamento da educação e controle so

cial; justiça social, educação e trabalho, o
documento base enviado peloMEC foi dis
cutido em 292 Conferências Municipais' e
29 Conferências Regionais. Este contingen
te de homens e mulheres produziu 1,2 mil
emendas ao documento referência para a

ConferenciaEstadual, das quais, 715 foram
aprovadas para a Conferência Nacional e

que serão a base para aelaboração do novo
Plano Nacional de Educação.

Cerca de 3 mil pessoas' entre estudan
tes, pais, profissionais da educação, gesto
res, agentes públicos e sociedade represen
tarão, na Conferência Nacional, cerca de
5,5 milmunicípios brasileiros.

Jaraguá do Sul e região estarão repre-

DO LEITOR

A mulher. ,breves reflexões
Sentar numa poltrona, relaxar e assistir a um bom

filme costuma ser uma agradável opção de lazer e en

tretenimento, seja esse um programa a dois, em família
, ou entre amigos. Gosto de pensar nos filmes, também,
como uma fonte de cultura e oportunidade de reflexão.

Estamos nos aproximando do dia 8 de março, dia In
ternacional da Mulher. Pensando sobre a origem dessa

data, recordei de dois filmes que assisti ("Marleye Eu" e o
'Anna e o Rei") e que me oportunizaram desfrutar demui
tas emoções, saudáveis observações e gratas reflexões.

Neles, pude observar o sentido de colocação da mu
lher corno mãe, amiga e companheira fiel,' a qual mes
mo diante de conflitos e tensões emocionais, registra-se
corno marcante e digna de confiança e respeito. As ati
tudes tornadas frente aos problemas, conjugais, pessoais
e profissionais, bem corno as palavras emitidas, impreg
nadas de valor, denotam constantes esforços para ele
var sua condição frente ao matrimônio. O conceito de
família é ressaltado corno um verdadeiro alicerce onde
se forjam as bases da unidade humana, sendo algo que
buscam preservar e cultuar.

Isso me fez refletir sobre amulher na sociedade atual
e na cultura vigente. Por que há tantos contrastes? Por

que suas aptidões, conhecimentos e habilidades encon
tram-se mais voltadas ao material, ao físico ou profis
sional do que ao cultivo de suas qualidades internas? O

que houve com o valor e importância de sua mater mis- '

são? Que valores estão sendo cultivados? Será que o que
é normal para a época é normal para avida? Qual o tem
po dedicado para a formação moral e ética dos' filhos?
Corno resgatar a qualidade desse tempo em família?

A Logosofia ensina que "para a mulher, os atrati
vos da alma podem ser muito mais poderosos do que
o do físico. O cultivo mental e espiritual deve cons

tituir urna necessidade primordial como a que sente

por embelezar sua pessoa".
-

Certamente que amulher tem enfrentado muitos de
safios ealcançado muitas vitórias. Mas penso que a épo- .

ca atual oferece-nos mais um: buscar um equilíbrio que
nos permita atender as necessidades de nosso tempo e

cumprir com as altas prerrogativas de nossa natureza.

ROSANA MAGALHÃES PAHL, JilS:Sf,S,I'f:N"fE SOCIAl, E *)OCENTf.
NJiI, fUN[}AI,'fAo tOG(�S(:)��U;;j.� " cou. jt�nfl�(�IJi� [)It/J Sln.

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 corta paro o

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

sentadas na Conae 2010 por quatro de

legados eleitos na conferência estadual:

professora Janete Codoi e professor Elson
Quil Cardozo do IFSC (Instituto Federal
de Santa Catarina) campus Jaraguá do Sul, .

professora .Silmara Streit de Campos da Fa
culdade de Tecnologia Senac de [araguá do
Sul e um representante da Confetam (Con
federação dos Trabalhadores no. Serviço
Público Municipal), professor Luiz Cézar
Schomer, Cabe à população em geral, e aos
que contribuíram desde as conferências
municipais acompanhar (http://conae.mec.
gov.br) a efetivação das propostas sugeridas

.

para que possamos vislumbrar um sistema
educacional de boa qualidade para nossos

estudantes, que privilegie a excelência da

educação pública e gratuita, direito consti
tucional e dever do estado.

r
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o PP' de Iàraguã do Sul vai indicar os ex-vereadores pieter
Janssen eVitórioAltaü'Lazzaris. ara serem os candidatos do. ar- .

.

tido a deputadoestadual e federal pelo Vale do Itapocu. O que
não está definido é qual dos dois' concorrerá a vaga à Assembleia

. Legislativa e à Câmara Federal. O presidente local e também se

cretário geral tia sigla na região, Ademir Izidoro, lembra que os

nomes dependerão da aprovação dos diretórios de toda a região
que, segundo ele, estão firmes rio propósito de lançar candida
turas unifieadas pelas sete cidades. "O Felipe ainda é pré-candi
dato", continuou Iziâoro, referindo-se ao prefeito de Schroeder.

Convenção
A definição dos nomes de

Ianssen e Lazzaris ocorreu na

noite de quarta-feira, em reunião
com participação de 50 filiados,
que discutiu também a formação
de chapa para composição do di
retório, que em 2008 caiu para a

condição de comissão provisória.
A convenção acontece no começo
de abril. Ademir Izidoro é candi
dato à presidente. Após a eleição,
o partido define cronograma de
reuniões nos bairros.

Encontrão
Também em abril, no dia 13,

o PP realiza um encontro em

Schroeder, quando são esperados
300 filiados e lideranças estaduais
como o casal Esperidião e Ângela
Amin, pré-candidata a governa
dora. Na ocasião, o partido deve
bater o martelo sobre as candi
daturas. Em 2006, Dieter Ianssen
concorreu a deputado estadual,
recebendo 15.884 votos. Lazzaris
era pré-candidato à Câmara Fe-

deral, mas acabou declinando.

Assumiu 1
A Prefeitura de Corupá assu

miu ontem os serviços. de dis

tribuição, abastecimento e tra

tamento de água e, Com isso, os
desafios de ampliar a rede e aca

bar com a falta de água nos locais
altos e distantes da cidade. O con- ,

trato de 30 anos com a Casan en
cerrou em setembro do ano pas
sado. O secretário de Saúde Alceu
Moretti foi nomeado o responsá
vel pelo trabalho temporariamen
te. Mas, na próxima semana, o

titular deve ser definido.

pet��gei?o��1 região
se reúnem hoje a partir das
19 horas, na Câmara de Vere-
'adores de Iaragua, na busca
de um consenso em torno das

pré-candidaturas a -deputado
estadual e federal pelo Vale do

Itapocu. A intenção do partido'
é iniciar o debate para que até
o fim do mês os nomes estejam
definidos. Para a Câmara Fede-
ral, estão cotados os advogados
-Airton Sudbrack e Dionei da
Silva, ex-deputado estadual. À
Assembleia, os pré-candidatos
são os vereadores Moacir Zam
boni, de Schroeder, e Justino da
Luz, de Jaraguá do Sul.

Assumiu2
A Prefeitura terceirizou o ser

viço técnico aos profissionais
da empresa Serrana, pelo valor
mensal de R$ 80 mil. De acordo
com o secretário, a empresa ini
cíou ontem o levantamento da

qualidade da água na estação de
tratamento. Dentre as primeiras
ações está resolução dos proble
mas de vazamento de água. "Na
cidade, ,50% da água tratada é

desperdiçada", destaca. O núme
ro de ligações mil'deve subir de

três mil para 3,5 mil.

Parque fabril
o projeto para construção de

um Parque Industrial na BR-280,
próximo ao bairro Corticeira, foi
apresentado na tarde de ontem

por executivos da Menegotti
Máquinas e Equipamentos ao

prefeito Nilson B láardt (PMDB)
e engenheiros da Prefeitura.
Com um investimento de R$ 20

milhões, a empresa construirá
oito unidades fabris,' um total
de 40 mil metros quadrados de
área construída. A previsão para
o início do funcionamento é ju
,nho de 2011. Porém, a' empresa
só estará operando com toda
sua capacidade em 2014, totali
zando 900 empregos gerados.

Dois anos
Como já divulgado pela colu

na, a assessoria de Comunicação
,

da Prefeitura informa que a pre
feita Cecília Konell (DEM) assi
nou, na última terça-feira, o de
creto 7.078/201Q, que prorroga o

prazo de validade do concurso

público n° 002/2007. A prorroga
ção é por dois anos, porque a in

tenção dos 60 dias, inicialmente,
não pôde ser viabilizada. O de
creto entrou em vigor na data
de sua publicação, com efeitos a

partir de Iode março.

CÉSAR JUNKES
I
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para secretana
JARAGUÁ DO SUL

Aliados nas últimas quatro
eleições municipais, DEM e

PSDB continuam juntos na Pre
feitura. A decisão do vice-pre
feito Irineu Pasold (PSDB) de
renunciar ao cargo de secretário
de Saúde não afetará as rela

ções entre os tucanos e a prefei
ta Cecília Konell·(DEM). Quem
garante é o próprio Pasold, que
teve uma reunião particular
com a prefeita ontem à tarde.

O tucano conta que Cecília
assegurou que deseja manter

o PSDB como aliado na Prefei
tura. Para isso, pediu para que
ó vice, também presidente dos
tucanos, indicasse nomes para

. substituí-lo na Secretaria' de
Saúde. O .anúncio do novo se-

cretário deve sair hoje. Prefeita Cecília Konell deve anunciar ainda hoje o novo titular tucano

,
"Nós indicamos duas pes-

soas para o .cargo e á prefeita
pediu para conversar com eles.'
Não vamos divulgar os nomes
até ela decidir. Eu deixei bem
claro que o meu problema foi.
com o Ivo Konell. Com a Cecí
lia, continua tudo bem. Vamos
ajudar para que tenhamos uma
boa gestão na, área da saúde'.',
afirma Pasold, lembrando que
os demais secretários tucanos

continuam nos cargos.

Partido apoiou a decisõo de
Pasold na reuniõo de quarta
JARAGUÁ DO SUL

A decisão do vice-prefeito Iri
neu Pasold (PSDB) de renunciar
'ao cargo de secretário de saúde
foi debatido quarta-feira à noi
te em uma reunião do partido
convocada pelo próprio Pasold,
presidente da sigla. Segundo ele,
afirma que a maioria dos filiados
- cerca de 50 estiveram partici-
param - apoiaram a decisão de
deixar a secretaria.

"Eu expliquei para eles que
não poderia continuar na Secre
taria de Saúde, pois era impossí-
vel continuar negociando com o

Ivo Konell (secretário de Admi
nistração e de Finanças). O par-

,
tido deu apoio à minha decisão,
independente' de como será a

relação entre DEM e PSDB daqui
por diante", explica.

Além da renúncia dele, a

exoneração do dentista Sérgio
Luiz Pacheco do cargo de dire
tor de Atendimento H Especia
lidades da Secretaria de Saúde ,

também foi abordada no assun-

N
to. Pacheco foi exonerado após

�
-

,�
o
a:
LLJ
ã:

ter participado de manifestação
contra a demolição do Ginásio
Arthur Müller, um projeto da
administração municipal.

"Com a saída dele, o número
de indicados do partido que são
comissionados na Prefeitura caiu
de 18 para 17 pessoas", disse Pa

sold, informando que as nome

ações da prefeita para cargos de
confiança superaram (JS 200. E

que, segundo o acordo flIrnado
em 2008, 38% destas vagas de
veriam ficar com os tucanos, de
acordo com os votos obtidos na

Câmara de Vereadores. "Isto não
foi cumprido", garante.

Pacheco 'foi procurado pela
reportagem de O Correio do
Povo, mas não foi encontrado.
Semana passada, o tucano afir
mou que iria preparar sua defesa

para se pronunciar sobre a saída
da Prefeitura. Pasold reafirmou,
'ainda, que a reunião de quarta
feira reforçou o desejo do PSDB
de continuar o projeto criado nas

eleições de 2008, mas que ele

precisa ser cumprido.
PIERO RAGAZZI

Segundo presidente, sobraram dentro da Prefeitura 17 indicados pelo PSDB

Um enconnc tão especial quanto ser mulher.
8 de março, Dia Internacional da Mulher.

PSDB permanece

Partido indicou dois nomes

Participe do evento que va! homenagear todas as mulheres e levar mais informação, beleza, cultura e saúde até você. Das 9 às 11 h30 e das 13 às 17 horas haverá aferição de
pressão arterial, orientações sobre a saúde da mulher, corte de cabelo, penteados, massoterapia, maquiagem, oficinas de decoupage em madeira e em vidro, ofic1na de

fuxico e de cusíomizaçãode camisetas (levar uma camiseta), distribuição de brindes e material informativo. Paramais informações acessewww.jaraguadosul.tom.bl
'.

�
<

Data: 8 de mai�ô ��,-feira�\" Horário: da.� 9 às 18 noras ,'local: Antiga Estação Ferroviária (em frente.á Fundação Cultural de Jaraguá do Sul)
.

'.
-.

apoio:

IIliiMll
A INDUSTRIA /10 CONHECIMENTO

realização:

'REfERIRA BE'
JAIAGUA DO SUL
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ÚLTIMO MÊS SEM IPI

Tem "cheiro" de carro novo no ar!
Concessionárias batem recordes e apostam em crescimento ainda maior

JARAGuÁ DO SUL

o mês de março é a última

oportunidade para entrar em um

carro com cheirinho de novo,

aproveitando os descontos da

isenção do IPI (Imposto sobre
Produto .Industríalízado). O in-

,

centivo do governo federal segue,
at� o dia 31 de março. Na região,
as concessionárias esperam que
o período seja de boas vendas, '�
expectativa é de que março seja
'o melhor mês -do .ano. No ano

passado, março foi bom, quan
do já tínhamos a redução do IPI.
Mas setembro foi o melhor mês
de 2009. Nossas vendas aumen

taram em até 60%", comenta o

gerente de vendas de uma con

cessionana Renault, Roberto
Billy Theilacker, Segundo ele, os
descontos com.a redução do IPI,
hoje, podem chegar a 4%. Com

prando um. carro popular 1.0,
que custa em média R$ 35 mil,
o cliente consegue economizar
cerca de'R$ 1,2 mil. '

:. ''''' _" -,

Na _s�';'Cfu.rice�ssionária da

Volkswage1't�'sêg'ifntÍ'b o diretor
Edinelson Góes, as perspecti
vas também são positivas. Para
atrair ainda mais a clientela, a

marca oferece bônus de até R$
2 mil, financiamento em até 72

vezes e IPVA grátis.
, Na revenda Fiat, os descon

tos variam. de 2 a 7% depen
dendo do modelo do veículo.
Em uma das lojas, espera-se
um aumento de to a 15% nas

vendas de março. "O mercado
começou a aquecer 'depois, do
carnaval. É uni bom período
para "comprar, porque hoje te
mos carro zero com parcelas a

preços de carro usado", destaca
o gerente comercial da revenda
Fiat, Maicon André Pereira. '

O mesmo clima de otimis- •

mo está na loja da Ford. "O nos-

'so consumidor está otimista,
está comprador. Esperamos um
aumento de 6,8% nas vendas
deste mês", afirma o gerente co
mercial, Marcelino Mannes.

, E além do incentivo que dei
xou o carro zero mais barato,
as facilidades na forma de pa
gamento também são atrativos

para a compra. '�s montadoras
estão sinalizando outros incen
tivos. E os financiamentos es

tão mais acessíveis corri taxas
de juros baixas. Está muito bom
para quem quer comp�ar carro
novo neste mês. Nós esperamos
um aumento de até 30% nas ven

das", acrescenta a diretora co

mercial, Maria Cristina Ernrnen

dõrfer, da revenda Chevrolet.

DEBORA VOLPI

FOTOS CÉSAR JUNKES

-
,

Descontos poro o corro zero podem variar de 3,5 o 7% dependendo do modelo

REDUÇÃO INICIOU
,,,,'

EM 2008
O incentivo fiscal de redu- expansão de 8,24% no nú

zir o IPI foi adotado inicial- mero de emplacamentos de
<s

mente em dezembro de 2008 veículos em todo o país, com
para todos os veículos, para 692.228 novas unidades no

estancar a crise financeira in- mercado. Já para 'o ano, a en

ternacional, que derrubou as tidade aposta em crescimento
, vendas do setor. Desde então, -de 10% nas vendas.
a medida tem sido prorrogada. Hoje, carros de até mil ci-

Na última terça-feira, o lindradas, a álcool ou gasoli
ministro da Fazenda, Guido na, estão com as alíquotas do

Mantega, afirmou que as ven- IPI zeradas, mas a partir de
das no país devem aumentar abril pagarão 7% de imposto.
para 310 mil unidades em Nos veículos de 1.001 a 2 mil

março. Se a projeção se confir- cilindradas paga-se hoje IPI

mar, o setor baterá o recorde de 6,5%, ante 13% do imposto
registrado em março de 2009, em abril.

do uma população de 139 mil quando foram vendidas 271,4 ' Nos motores de 1.001 a 2,

pessoas. Proporcionalmente, mil unidades de veículos (au- mil cilindradas, a álcool ou flex, ,

tomóveis, comerciais leves, o IPI hoje é de 5,5%, mas subirá
caminhões e ônibus]. para 11%, é de 1% em picapes

Na soma do 10 bimestre, a de até mil cilindradas (ante 8%
Fenabrave (Federação Nacio- em abril) e 4% para picapes de '

nal da Distribuição de Veícu- 1.001 a 2 mil cilindradas, ante
los Automotores) já apurou 8% de IPI no mês que vem.

Somente no mês de fevereiro 522 carros foram emplacados no cidade

Mais de 80 mil veículos nas ruas
Somente no mês de feverei

ro, 522 carros foram emplaca
dos no município de Jaraguá
do Sul. A frota que em janeiro
de 2010 era de 81,6 mil veí
culos, hoje já conta com 82,1
mil. A média é de 0,59 carros

por habitantes se considera-

'o número já é maior que na

maior cidade do Estado. Em

Joinville, a média é de 0,53 ve

ículos por habitantes. O muni

cípio vizinho conta com uma

frota de 266.141 veículos:
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Ponte no Jaraguá 99 está libe'rada
Mas, por enquanto, só pedestres, ciclistas e motociclistas podem passar .

, CESAR JUNKES
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INFRAESTRUTURA

JARAGUÁ DO SUL

OS moradores da rua Al
vim Meier, no bairro Jaraguá
99, já podem voltar a utilizar
a ponte que liga os dois lados
da via. Depois de mais de um

ano e meio de pendências en

volvendo a construção, final
mente, ela está próxima da

liberação total. Ontem, por
exemplo, pedestres, ciclistas
e motociclistas eram autoriza
dos a trafegar sobre a platafor
ma, apesar de diversos operá
rios da empresa Salver ainda
transitarem pelo local.

Conforme o mestre de
obras da construtora, Dalvino

Espíndola, a interrupção pros
segue para veículos maiores.
Isso porque, o concreto depo
sitado na cobertura da ponte
precisa secar completamente.
Para tal, são necessários mais

alguns dias. Ele acredita que
condutores de automóveis de

pequeno porte possam esque
cer o desvio a partir da sexta

feira, 12. Posteriormente, é a

vez dos caminhões.

Hoje, segundo Espíndo
la, os trabalhadores devem
cimentar as laterais e, na

segunda-feira, finalizar o

serviço. A ponte tem 30 me

tros de comprimento e 11,5
de largura. A obra inteira
necessitou de cerca de 230
metros cúbicos de concreto .

. Ela iniciou em 2008, porém,
foi interrompida logo em se

guida devido a problemas no

projeto e também junto à do
cumentação enviada ao Ba
desc (Agência de Fomento do

.

Estado de Santa Catarina).

KELLY ERDMANN

Ajadefi deixo de gerenciar o
estacionamento do São José

JARAGUÁ DO SUL

Esperar o ônibus e torcer

para conseguir um assento
.

vago faz parte da rotina da
auxiliar de serviços gerais,
Noemi Michelsen, 45 anos.

Por volta das 8h15, ela uti
liza diariamente a linha que
faz o trajeto Amizade/Centro
para ir ao trabalho. "Nun
ca tem lugar para sentar. Já
aconteceu de o ônibus não

parar porque não tinha mais

espaço. Essa semana uma

mulher teve a mão presa na

porta do ônibus porque es

tava em pé, no último degrau
da porta", reclama.

A estudante [uçanã Girar
di, 22 anos, que realiza dia
riamente o mesmo itinerário Passageira diz que a lotação é diária e ocorre em horários de pico
confirma a dificuldade e diz

que em horários de pico, como
saídas de empresas e de uni

versidades, fica impossível
encontrar lugar nos ônibus.
"Deveriam colocar mais linhas
nos horários de pico. Pelo pre
ço que a gente paga, o serviço

Cf) poderia ser melhor. Os ônibus
� são antigos e estão sempre 10-
� tados", acrescenta Noemi.
«
Cf)

'}j ------------

Associação deixaria o espaço no dia 1°, mas comunicado oficial não veio DEBORA VOLPI

JARAGUÁ DOSUL

Se você precisar do estacio
namento do Hospital e Mater
nidade São José nas próximas
semanas não fique espantado
caso encontre mudanças . .É que
a Ajadefi (Associação Jaragua
ense dos Deficientes Físicos) se
prepara para deixar a adminis

tração do espaço.
De acordo com o presiden

te da entidade, Valdecir Titon,
a instituição já teria feito uma

concorrência pública e escolhido
a próxima empresa responsável
pelo local. Ela seria de Curitiba, no
Paraná. No entanto, a previsão de
substituir os operadores no dia 10
de março acabou não sendo con

fumada e um novo prazo não f�
divulgado até o momento.

A Ajadefi coordena o estacio
namento há 14 anos. Com ele,
fatura entre cerca de R$ 25 mil
mensais, dinheiro revertido para
o pagamento de funcionários e

na aquisição de aparelhos aos

associados. Além do São José, o
grupo também dirige as vagas do

Hospital Jaraguá. A Associação
gerencia outros três locais na ci
dade em troca da remuneração
dos funcionários contratados.

A reportagem do OCP entrou

em contato com a diretoria do
São José. Entretanto, o adminis
trador, Maurício Souto Maior;'
preferiu não se pronunciar sobre
o assunto, pelo menos, por en

quanto. Já o presidente do con

selho deliberativo, Paulo Mattos,
não foi encontrado.

"GERAl----------

Liberação da ponte para carros e caminhões só vai acontecer quando concreto estiver completamente seco

Usuários reclamam de ônibus lotados
Horários de saídas de empresas e faculdades são os mais críticos

CÉSAR JUNKES
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PM frustra tentativa
de assalto a banco
Dupla fez reféns em agência do banco Itaú
MASSARANDUBA·

Uma tentativa de assalto a

banco com reféns em Massa

randuba, na manhã de ontem,
terminou com os dois. bandidos
presos. A PolíciaMilitar da cida
de foi a primeira a chegar ao lo
cal e solicitou apoio das polícias
de Guaramirim e Jaraguá do Sul

para solucionar o caso.

Eram llh44 da manhã e o
'

atendimento no banco Itaú, lo
calizado na rua 11 de Novembro,
no Centro de Massaranduba,
acontecia normalmente. Dentro
da agência estavam cerca de 20

clientes, quando dois homens

chegaram de moto, entraram

pela porta da frente e anuncia
ram o assalto.

Apenas urn deles estava ar

mado, o outro pegou a arma do

vigia após rendê-lo. Os crimino
sos obrigaram os clientes a deitar
no chão e os ameaçavam com as

armas. Em urn momento de dis

tração da dupla, o gerente 'con

seguiu' chamar a polícia. Como
o quartel fica a menos de urna

quadra da
. agência, as viaturas

chegaram rapidamente e cerca

ram o local.
Assustado com a presença

dos policiais, um dos bandidos
tentou sair por uma janela la
teral do banco, mas não con

seguiu. Ele voltou para dentro
da agência e disparou três tiros

para fora, erri direção às viatu

ras' mas os disparos atingiram a

parede de um prédio.
O assaltante pegou

-

o gerente
como refém e saiu do banco com
a arma apontada para a cabeça
dele. Ele entrou com a vítima,
que foi abandonada alguns qui
lômetros depois, em um veículo.

Depois o carro' foi encontrado
abandonado e o bandido se es

condeu em urn matagal.
Enquanto isso, o assaltante

que ficou dentro da agência li
berou os reféns e se entregou aos

policiais. A negociação durou
cerca de urna hora. Ele se iden
tificou como Cérllnhos Hertal, de
39 anos. Seu parceiro, e naquele
momento fugitivo, se chama Otá- .

via GarciaMachado, de 28 anos.

A PM fez várias buscas perto
do local onde Otávio havia se es-

Negociação com um dos assaltantes levou uma hora, o outro fugiu

PM de Massaranduba chegou rápido ao banco e pediu reforços

condido e não o encontrou. Mais

tarde .moradores da região liga
ram para a Delegacia de Guara
mirim e falaram que urn homem
estranho estava escondido em

. urna casa abandonada.
Uma viatura foi até o local

e prendeu Otávio Garcia Ma
chado. Até o fechamento desta

edição, os assaltantes estavam
sendo ouvidos pela polícia na

Delegacia de Guaramirim.

CRISTIANE ALVES

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 201'o

Conferência de Defesa Civil
leva propostas para Brasília

Texto A Conferência de
Defesa Civil, que aconteceu

ontem em. Florianópolis, ele
geu dois delegados de Jara
guá do Sul para representar
a região da Amvali (Associa-

.

ção dos Municípios do Vale
do Itapocu) na Conferência
Nacional da Defesa Civil e

Assistência Humanitária que
vai acoritecer em Brasília, nos
dias 24 e 25 de março.

Agostinho Zimmermann e

Ronis Bosse são os jaraguaen
ses eleitos. Eles vão levar para
capital do Brasil proposta para
a criação de um Ministério da
Defesa Civil, criação de um

fundo para a Defesa Civil e de

um curso para a formação téc
nica de agentes.

De acordo com o coorde
nador da Defesa Civil, Jair
Alquini, as conferências são,
oportunidades para melhorar
os serviços prestados à comu
nidade em casos de catástrofe.
"Se aceitas as nossas propos
tas, a população estará sendo
melhor atendida caso aconte

ça mais algum tipo de amea-
.

ça natural", comenta Alquini.
O coordenador ainda ressalta

que a formação técnica e espe
cífica para agentes é uma das

propostas mais importantes
que serão defendidas pelos
delegados.

CÉSAR JUNKES
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Alquini diz que formação técnica de agentes é uma das principais propostas

Carro se choca com trem de carga
Na tarde de ontem, por volta das 16h, um corro, Renault Megane, com placo de Gua

mmirim, se chocou com um trem, provocondo congestionamento nas ruas do centro de
Guaramirim. O trem de corga ficou cerco de trinta minutos parado até o guincho recolher o
corro. De acordo com informações da Polícia Civi'!, a motorista parou bem próxima ao trilho
do trem achando que tinha espaço suficiente. O maquinista avistou o automóvel, mas não
teve tempo de pamr e o choque foi inevitável. A condutom do veículo, Elisabeth Guersel,
teve ferimentos leves no braço direito e se recupem em cosa.

-,

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA O CULTO DE 7° DIA

Cf)
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A Família Enlutada de

Alwin Manske
Ainda-consternada com o seu falecimento, agradece as

man�festações de pesar, o carinho e o conforto recebido

por amigos e familiares e em especial ao Dr. LLJiz Bonilau

re, e convida para o culto em memória a realizar-se no dia

07/03/10, às 9 horas na Igreja Luterana do Centro.

A família Enlutada .
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___.....___ O ANO É 1

,

28 MIL VEICULOS PELAS
RUAS DA CIDADE

Na semana de 5 a 11 de março de 1988" o
jornal "O Correio do Povo" trazia uma nota fa-
'lando sobre a última contagem de carros no mu

nicípio, com números fornecidos pela Delegacia
Regional. Em Jaraguá do Sul, estavam registrados
28.107 veículos, dos 'quais 19.955 eram automó
veis, 5.919 eram motocicletas e o número de ca

minhões havia ficado em'2.223.
A matéria também trazia os registros das

cidades vizinhas. Em Guaramirim, havia na

época 2.532 veículos, sendo que 1.463 eram

automóveis, 582 eram motocicletas, além de
477 caminhões. Massaranduba tinha 2.671 ve

ículos registrado.s, em Corupá 'eram 980, e em

Schroeder, 772 veículos.
,

De acordo com dados atualizados, hoje exis
tem mais de 82 rriil vef'culos registrados em Jara
guá do Sul.

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA. ASSOCIAÇÕES

'FESTA DE REI,COM BAILE
A Sociedade Esportiva e Recreativa Alian

ça promove neste sábadoa tradicional, Festa de
Rei com Baile.' Os festejos iniciarão às 14h com

- a concentração na sede social e posterior busca
às 14h30 da Majestade Waldemar Krause, sob o

comando de Gerson Hornburg. O baile terá iní
cio às 22h30 e será animado pela Banda Real,
do Paraná. Aniversariantes do-mês de março não
pagam ingresso! A sede fica na Rodovia se 416,
Km 18, bairro Rio Cerro II. Outras informações
pelos telefones (47) 3376-1024 e (47) 9935-8724.

"FESTA DE REI E RAINHA
A Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande

da Luz promove neste sábado, 6 de março, a'
tradicional Festa de Rei e Rainha com Baile. Os
festejos iniciarão às 18h com a concentração na

sede social e posterior busca às 19h, das Majes
tades Rodolfo Krueger e Elidia Krueger, sob o co

mando de Gisela Kreutzfeld. O baile terá início
às 22h e será animado pela Banda Canarinho.
A sede fica na Estrada Ribeirão Grande da Luz,
s/no, no bairro Rio da Luz I. Mais informações
pelos telefones (47) 3055-8739 e (47)9923'-8327.

VOCÊ SABIA?
A rua Rudolfo Hufenüssler,

que fica no Centro da cidade,
foi assim denominada pela Lei
n° 21 de 1957. O homenageado,
que nasceu no dia 15 de feve
reiro de 1895 em Würtenberg,
na Alemanha, foi o fundador
das "Indústrias Reunidas Jara-

" guá S.A.".,Casado com a alemã
Hildegard Sinz Hufenüssler, é
pai de Dietrich e Rodolfo Fran
CISCO.

Rudolf (ou Rudolfo), forma
do como farmacêutico' e quí
mico, veio para o Brasil com, o
intuito de produzir essências e

óleos essenciais, além de ini- ,

ciar a plantação em escala in
dustrial de frutas cítricas. Junto
com a esposa, foi idealizador
da empresa Duas Rodas Indus
trial Ltda.. Fundada em 1925,
a então "Rudolph Hufenüss
ler Fábrica de Essências" foi a

primeira produtora de óleos
essenciais do Brasil - hoje, é
uma das maiores produtoras de
ingredientes para a indústria de
alimentos da América Latina.

Na 'época em que Rudol
fo começou sua produção de
essências, a falta de confiança
no produto nacional tomava a

comercialização dos produtos
muito difícil. O sucesso da fir
ma, porém, levou-a a ser trans
formada em sociedade anôni
ma em 1938. No ano seguinte,
a empresa faria apresentações
na Feira' Internacional de New
York, conseguindo posterior
mente conquistar até mesmo o

mercado europeu.
Apesar do falecimento de

Rudolf em março de 1955, a,

empresa continuou desenvol
vendo-se 'sob ai administração
de Hildegard e os dois filhos.

CÉSAR JUNKES
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Ruo no centro de Jaraguá homenageio idealizador
-'

do "Duas'Rodas Industrial LIdo."

Veja regulamento no site www.ocorreiodopovo.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 � Baependi - Jaraguá do Sul - se
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Peugeot usa e rec,?menda lubr.ificantes TOTAL.

(:,r.�Uf'O
STRASBOURG=

20�
Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274�1900

R. Reinaldo, 414
Itajaí (47) 3344-7000
Bru,sque (47) 3355-4500

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

-I·�·PROC NVE

I I I ,.. � .. '

..

� I :��fs���CE

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Março'Comemore os 200 anos de Peugeoté uma campanha da Peugeotdo Brasil.Toda línha'Peugeot 307 com taxa 0% lERO dejuros no financiamento na seguinte condição.
(50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 12 meses sem juros l, existem outras condtções de financiamento disponíveis nas Concessionárias Strasbourg. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l
Flex,Airbàg duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/l0, ar-condidonado, direção hidráulica, vidros 'e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 47.990,00 à vista com frete induso - com + RS 2.900,00 ( Pacote Pack
l, rodas de liga leve 16", faróis de neblina, CD·mp3 com comando na direção e teto solai elétrico. O PREÇO DE R$ 47.990,00 t EXC�USIVAMENTE PARA O MODELO P.EUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6l FlEX -

•

ANO/MODELO.:09/l0 EM ESTOQUE NA CONCESSIONÁRIA. Peugeot 207 HB XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10110, Aircondicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para
venda à vista a partirde RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: lO/lO, Air condidonado, dlreção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço
público sugerido para venda à vista a partir de RS 37.790,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado.
financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes:Peugebt 207,HB XR l.4L Flex,5 portas, pintura sólida, anc/modelo 10110 - 02 unidades;Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, ano/modelo.:l0f10,
05 portas, pintura sólida;frete índusc- 08 unidades.Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09{10, 05 portas, pintura sólida, frete Indusc- 01 unidade. Prazo de vigência da promoção
de 03/03/2010 à 31/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais.xonsulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes,
ligue para 0800·7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

.
,

PEUGEOT
De Segunda a 'Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br MOTION &' EMOTION
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CRÔNICA

CI:IARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Uma lição de vida
Anos se passam, sem nada

.

mudar. Então a vida muda, de
repente. O que parece ser impen
'sável ao longo dos anos acontece.
Sem aviso. Este imprevisível é o

que dá a nossa vida uma caracte
rística. As coisas mudam. Situa":

.

ções mudam. Sociedades mudam.
E mesmo pessoas mudam. Claro,
nós seres humanos somos resis
tentes às mudanças. Sempre dese
jamos o "tranquilo", o "garantido".
Essa resistência em mudar deixa
de nos fazer acionar os conflitos
emocionais que existem dentro de I

nós. Ironicamente, o universo das .,

mudanças é irreversível.
Quando podemos imaginar que

um padre deixará de ser padre para
sair pelo mundo abordo de uma bi
cicleta? O Valdo, ou Valdo da bike
como é carinhosamente conhecido,
é de [oinville, Valdo deixou para
trás uma vida sacerdotal de mais
de 30 anos, trabalhando no Brasil,
Itália e Moçambique. Nas oportu
nidades que tive ouvindo Valdo, de
monstrava que enquanto padre tinha
suas perguntas internas; possuía per
guntas sobre o mundo que vivia. Foi
'então que na metade do ano passa
do' partiu para a sua maior experi
ência em duas rodas: dar urnavolta
ao mundo de bicicleta.

Esta semana chorei: quando
abri minha: caixa de e-mails notei

f' ,

notícias do falecimento de Val-
do. Foi encontrado morto dentro de
sua barraca numa região de deser
to no norte do México. Morreu por,
causas naturais. Ouvir o Valdo da
bike era uma experiência incrível.
Enquanto falava de suas pedala
das Estado afora, Brasil afora, pare
cia ummenino. Seus olhos brilha
vam numa inténsidade que jamais
poderia imaginar que aquele ho
mem tinha mais de 65 anos. Valdo
é uma lição para muitos que espe
rmp. contanto nos dedos sua chegada
aos 40 para se aposentar ficando na

porta de casa observando a movi
mentação na casa do vizinho. Ou ou- ,

tros, achando que a vida chega ao

fim aos 60, visitando o cemitério,
analisando o provável espaço onde
será enterrado. E criticando o alto
volume de sepultamentos de todos
os dias, que vão roubando a sombra
da figueira. _

Valdo, que você continue com

suas pedaladas por entre as nuvens.

/

VARIEDADES---------

NOVELAS

CAMA DE GATO
Glória visito Roberto e ele ronto o que ajudou Verôniro
o foze[ A vilã fecho o vendo do Aromas e da mansão
com Batista, um representante do cempmdo; Todos
ficam aliviados por Déboro não ter perdido o bebê.
Roberto inicio seu depoimento rontro Verônica. Ve
rônica entrego os chaves do mOlisão poro Batista e

vai poro o aeroporto. Verônica chego 00 aeroporto e

foz o check-in. O delegado Solviono chego à mansão
e descobre que chegou tarde: ,Verônica entrego suo

passagem poro o funcionário do companhia_aéreo.

TEMPOS MODERNOS.
Volvênio aviso que Fronk foi contaminado por um

vírus e Leal fica furioso. Ditto converso com Jonnis e

diz que está diSposto o ficar caso o filho peço poro
elo não ir emboro. Volvênio se esforço poro excluir o
vírus de Frank e Deodoro aparece poro impedir que
isso ocont�ço. Hélio lamento não conseguir provar '

o paternidade de Nelinho. Ramón finge comemoro r ,

o partido' de Ditta, mos em pouco tempo revelo-se
completamente orrosodo. Leal possa oficialmente
seu reino o Goretti e elo apresento Albano como seu

principal executivo.

VIVER A VIDA
Myrno rompra um vestido poro soir com Jorge. Mi- ,

guel, Neto e Ricardo convidam Luciano, Mio oe Isobel
poro jonto[ Paulo fica triste 00 sober que não será
mais o padrinho de José. Ellen folo·Sobre o ressen

timento que tem de Ricardo. Camilo comento com os

méd�casosobre o entrevisto que elo dará poro luCiano
publicar em seu blog. Gorcio elogio Doro e Rofoelo.
Luciano fica feliz 00 chegar no restouronte e ver que
ele possui rompo para cadeirontes. Mio e Neto se bei
jam. Jorge e Mymo chegam 00 restouronte e veem

Miguel e Luciano.
'.

PODER PARALELO
Desfecho do tromo: Paulo é o Guri e Tony fica.com
Ugio. O nome do Guri, o assassino, foi finalmente re- '

velado. Ele é Paulo Gorzio, o advogado e conselheiro
de Tony. Ele tinha uma comporso, o frio e ambicioso
Neide. A secretário tinha caso com Armando, sogro de
Bruno, que também acabou se tornando amonte dela.
A descoberto foi feito quando dois encapuzodos ten
torom motor Tony e Fernando. Tony consegue acertar
o primeiro assassino, que é Neide e morre no hora.
Depois, ele descobre o verdade sobre Paulo.

BELA A FEIA
_ ícaro e Sheylo nomorom e Haroldo mone de ciúmes.
Belo choro ao relembror' momentos felizes com suo

família no proio. Diogo alerto Cíntia de que se elo não
votar em Rodrigo, o caS!_lmento deles não irá oconte
cer Luddy fico irritado 00 ver os pois voltarem poro
caso tão ropidomente. Ariosto conto poro Mogdolena

.

que seu amigo produtor de HolI}WOOd está no Brosil.
Belo relembro qúondo Olga pediu que se sepollJSlie de.
Rodrigo. Rodrigo vai até o roso de Cíntia, que não está.
Rodrigo diz que não tem certeza se Cíntia votará nele.

JARA6UÁ.DO SUL
• Cine Breithoupt 1
� Invictus Le ) 16h30, 19h: 21 h30 - todos os díns)
(14h - sex, sob, dom, quo, qui)

• Cine Breithoupt 2
• Avotor (Leg) (18h - todos os dias)
• Um 91hor do Paraíso (Leg) (21 h20 - todos os diaS)
(15h30 - sex, sob, dom, quo, qui)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 15h50 - sex, sob, dom, quo, qui)
• Premonição 4 (leg)
(17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1

,

• O lobisomem (leg)(15h, 17h, 19h, 21 h -: todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Alvin e QS' Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)

.

• O Fada do Dente (Dub)(16h40, 18h40 - todos os dlns)
• Avotor (Dub) (20h40 - todos os dlos)
• Cine Muell-er 1
• Simplesmente Complicado (leg)
(t4h, 16h45, 19h30, 22h - todos os dias)'

• Cine Mueller 2 .

• Percy Jackson: O ladrão de Reios (leg)
(13h40r 16h15, 18h45 -todos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (leg)
(21 h20 - todos g� �ias) .

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

Escravizando
os humanos

Os Cylons -se revoltorom e evoluírom
e, ogoro, se porecem conosco. O plane
deles é simples: destruir os humonos,
roço que os escrovizou. Contudo, qunndo
o otoque devostodor deixo sobreviventes,
é horo de improvisor e fozer de tudo poro .

concluir o pio no.

Quem lnspírou
Lewis Carroll

Aos sete anos. .Alice liddell encnn
tou o tímido professor de motemático
Chorles Dodson, que tinho Lewis Corroll
como pseudônimo. Foi poro elo que Cor
roll contou o histório de umo menino que
coiu dentro do buroco do' coelho, e foi
Alice quem o convenceu o escrever o que
se tornorio umo dos mois importontes
obros do literoturo mundiol.
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Adriane Galisteu
casa comJódicel
Adriane Galisteu é Alexandre lódice

.

têm planos que devem ser postos em

prática ainda antes do nascimento
de Vittorio: casamento. Segundo o

jornal "O Dia", o casal planeja uma

cerimônia bem íntima apenes com fa
miliares e nmiqos. "Vamos casar sim.
Estamos conversando. A prioridade é
o neném, mas os pais do Alexandre e

minha mãe dão muita importância ao
.

casamento", afirmou Adriane.

Débora morre
após dar à luz
A história de Pedro e Débora, em
"Cama de Gato", tomou um caminho
inesperado. A garota vai morrer após
dar à luz sua filha, Alice. Hipertenso,
ela passa mal depois de achar um

.

bilhete romântico que Duda colocou
na mochila de Pedro, e acaba sendo
internada com urgência. O bebê é
saudável, apesar de nascer antes da
hora, mas Débora não resiste, para
desespero de todos.

Winits e Reis já
estão separados
Danielle Winits e Cássio Reis confir
maram que estão separados. Amigos
disseram para o jornal "Extra" que a

atriz já saiu de casa com o filho, Noah,
e que os papéis do divórcio estariam
sendo preparados para ser assinados.
Danielle teria usado fotos em que
Cássio aparece conversando próximo
a uma moço como pretexto para a

separação. Há rumores de que ela
estaria "encantada" por um colega.

,.

SUDOKU

�a
fofura

é o Toby!
Ele é o

companheiro
dos leitores
Jacqueline
e Rudevico

Le�
SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

Sol pel,a manhã com mais nuvens e chuva à
tarde, estendendo-se pela noite e madrugada
seguinte devido ao calor.SOLUÇÃO _

� Fases da lua

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

"'» 7/3' • 12/3. 23/3 O 30/3
,,,. Jaraguá do Sul e Região

HOJE SÁBADO' DOMINGO SEGUNDA
MíN: 19°C MíN: 18°C MíN: 17°C MíN: 15°C
MÁX: 29°C MÁX: 31°C MÁX: 30°C MÁX: 31°C
S'ol com chuva Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva

'G� ÁRIES

4",1' (20/3 o 20/4)
., Suo atração por

,

� l assuntos que exijam
, sigilo pode aumen-
tar. No campo afetivo, pode pintar
uma surpresa desagradável, é

.

.melher ficar na suq. Desconecte
se de pessoas negativas e que só
saibam cobrar. Recarregue suas

,
'baterias urgentemente!

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

.

Seu futuro está
em jogo! Aceite

,

as mudanças com
otimismo e defina prioridades,
ainda que o amor fique um pouco
de lado. Uma injeção de ânimo e

autoconfiança vem do céu para
você! Quem quer progredir não
pode desanimar.

!\.. lEÃO

�� (22/7 a 22/8)
:: ') A sua vida domés-

...., \.I--; tica e profissional
pode passar por

mudanças. É hora de rever suas
atitudes. Só não vale idealizar o
por: não se iluda!, Cuide mais de
seus segredos e evite a indiscrição
com quem não conhece bem. Não

, seja ingênuo.

#
LlBRf\
(23/9 a 22/10)
Atividades que

, favoreçam sua

autonomia contam
com o apoio dos astros. Já, no
amor, baixe suas expectativas: há
sinal de frustração! Lute por suas
ideias, mas fique alerta a mano

bras que possam desviar você do
seu foco principal.

SAGITÁRIO
'(22/11 021/12)
Terá sucesso ao

( se envolver mais
com os assuntos de

trabalho. Não convém pensar em
compromisso afetivo agora. A fase
pede para curtir ao máximo os .

momentos de diversão. Com sua

experiência de vida e seus vâlores,
tudo será superado.

tiP '"
CÂNCER

,._ _� (21/6 a 21n)
;�.. ..-;!� Quanto mais se
: l envolver com o seu

trabalho, maiores
serão as chances de expandir
suas atividades. No amor, a
sintonia vai ser shaw; Suas
palavras estão se tornando mais
convincentes, aposte nelas e em

seu conhecimento acumulado.

o CORREIO DO 'POVO mSEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 201 O �

ANIVERSÁRIOS

5/3
Angelo do Silva
Arno Boumann
'Brendo L. Calisto
Cletson Hein
Éderson Soares
ElisQbete Dumke

'

Elisabeth A. Koch
Enedir Orsi
Ervino Jordan
Gabriel Mohr
Heinz OIdenburg
Inês Bridarolli
Irma B. 'Eberhart

1',
•

Ivete Hess
Janaino Leitholdt
Joõo R. Ávila
Jose Henke
Julio Cezar .

, Lucas K. Ferreira
Márcia H. Heinzen
Marcieli Picolli
Marli S. Hass
Merlim C. Cieply'
Rogério J. Raduenz
Romilda Bruch
Roseni M. J. Reckziegel'
Rosita B. Gi'ovanell�
Sandro Schmitz

DIVIRTA-SE

Um dia. ruim '

Um sujeito chega ao bar e quebra
tudo. Depoisde muito estrago, vai até
um homem sentado 'quieto em um

canto e bebe todo o líquido de seu

copo, dizendo:
- Que foi, hein? Vai fazer o quê?
Ao que o outro responde:
- Pô, assim não dá! Sacanagem! Olha
cara, meu dia não tá bom, levantei
passando mal, subi vinte íonces de
escada, bati o carro, perdi o emprego,
peguei minha, mulher com o amante e

decidi me sulcidut agora você vem e

bebe todo meu copo de venéno! . -,

AQUÁRIO
(21/1 0'18/2)
Tarefas que envol
vam criatividade
serão vantajo-

sas. Já, na vida amorosa, uma

avaliação errada pode gerar uma
profunda decepção. Contenha a

inclinação de se confundir com a

pessoa amada, pois você pod� ser

cativante sem isso.

ESCOPPIÃO
(23/10 a 21/11).
Teste novos cami
nhos. ,Dedique-se a

uma atividade que
traga mais alegria.

Clima de prazer e diversão a dois:
afaste as mágoas! Não se prenda
a velhos esquemas e procure
variar também no modo como
executa suas tarefas diárias.

CAPRICÓRNIO '

•'
-

t (22/12 a 20/1)
",.[. Será fácil .

, corresponder às ex
,

pectativas alheias.
No amor, pode bater insegurança:
invista nos interesses em comum

'-

com seu por. O céu dá sinal verde
para se relacionar bem com as

pessoes em geral. Dentro de si,
paz e compreensão.

\
PEIXES

..
\

(19/2 019/3)
�iiII A autoconfiança
Y-'� e a habilidade de

. manobrar os fatos
a seu favor estão em destaque. In-

-

vista na capacidade de se renovar

diante de situações inesperadas.
Cuide mais de você, capriche no

visual, sinta-se poderoso poro
amar de verdade.

'11f.
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Contatos recebem

-

• boas influências. No
amor, se o convívio

a dois anda ruim, o desejo de
liberdade poderá falar mais

, alto: calma. Ligue-se em suas

emoções e saiba respeitá-Ias.
Amores em baixa, nada de
entrar na onda do ciúme!

-TOURO
_

(21/4 a 20/5) ,

'

Sua vida social
, e as relaçõesde tra

balho estarão mais
dinâmicas. Você.fará o maior
sucesso nas paqueras. Se) não se

iluda! Procure ter pensamentos e

atitudes positivos, assim poderá
entender melhor o que ncoatece
à sua volta'.
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ECONOMIA-----

Donini na ADVB
Empresários, autoridades políticas e convidados participaram ontem da posse de Maria Carolina Unhares na presidên
cia da ADVB/SC. Sócia das empresas NEO-Labor Gestão de Pessoas e Kombo Tecnologia e vice-presidente da Associação
Comercial e Industrial de Florianópolis, a empresária substitui o lajeano Carlos Amaral Netto, na gestão 2010/2011. Os
empresários, Giuliano Donini (Marisol), Guto Dalçoquio (Empresas Dalçoquio), Glauco Côrte Filho (SC Parcerias) assumiram
a vice-presidência para auxiliat Maria Carolina Unhares a traçar as estratégias e alcançar os objetivos da nova equipe.

A NOVA TOP LEZ A LEZ
.
A coleção Inverno 2010 da Lez a Lez já está
na mídia. Quem faz a estreia, vestindo a gri
fe catarinense na campanha, é a top Barbara
Berger. Ela foi clicada por Gui Paganini, no

Estúdio Burtl, em São Paulo. Desse trabalho
participaram, também, alguns dos melhores

. profissionais de produção de moda na atua
lidade. Tudo sob a coordenação e criação da
Seven, agência da Lez a Lez desde a concepção
da marca, há três anos. Barbara Berger pode
ser vista a partir deste mês em anúncios nas

principais revistas de moda do país.· .

SESI OFERECE· SERViÇOS
Esta importante entidade oferece serviços de
educação, saúde e responsabilidade corporativa
com valores subsidiados para as indústrias co

tarinenses com o objetivo de promover Q qua
lidade de vida dos trabalhadores e de seus
dependentes. A Educação de Jovens e Adultos,
serviço que visa à elevação do escolaridade
dos trabalhadores, agora é oferecida gratuita
mente para indústrias de todo o Estado. Cerca

. de RS 10 milhões serão aplicados e a expecta
tiva é atender 12,5 mil trabalhadores por ano.

ARQUIVO OCP/CÉSAR JUNKES

GRENDENE DIVULGA RESULTADOS
A Grendene - indústria de calçados com sede no Rio Grande
do Sul anunciou receita de RS 1.819,0 milhões em 2009 que é
15,4% maior que a receita do .nne anterior. Também o lucro Ií

qu.ido teve crescimento de 17,6%, batendo em RS 272,2 milhões.
Como se pode observar, um 'ótimo resultado.

AVANÇO

Indústria nacional cresce 16%
, IBGE registra maior alta no setor desde 1995, números são de janeiro

A produção industrial ini
ciou o ano com sinais positi
vos e registrou alta de 16% em

janeiro de 2010 ante janeiro
de 2009, na série com ajuste
sazonal, segundo divulgou o

IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). De
acordo com a pesquisa,. é o

melhor resultado para o mês
de janeiro desde 1995, quando
o avanço foi de 16,9%, segundo
salientou o economista da coor

denação de indústria do insti
tuto, André Macedo. O resul
tado ficou dentro do intervalo
das estimativas de analistas,
que iam de 14,1% a 18,6%,
com mediana de 16,30%.

Na comparação com dezem
bro de 2009, a produção da in
dústria aumentou 1,1%. Neste

confronto, as estimativas varia
vam dé uma alta de 0,2% a 1,8%,
com mediana de 1,1%. O cresci
mento de janeiro nesta base de

comparação veio após dois me

ses de queda que representaram
um período de acomodação do
setor. No acumulado dos últimos
12 meses até janeiro deste ano, a

produção ainda apresenta resul
tado negativo de 5%.

MÉDIA
O índice de média móvel

trimestral da produção indus

trial, considerado o principal
indicador de tendência, ficou
estável (0,0%) no trimestre en

cerrado em janeiro. deste ano

ante o trimestre terminado em

dezembro do ano passado. O
resultado mostra uma desace-

.

leração em relação ao resultado
trimestral do índice de média
móvel apurado em dezembro
de 2009, de 0,6%.

.

A produção de bens de capi
tal, que sinaliza o desempenho
dos investimentos, registrou

.

queda de 0,1% em janeiro de
2010 ante dezembro de 2009. O
resultado interrompe uma tra

jetória de nove resultados po
sitivos consecutivos para essa

categoria, em base mensal. Na

comparação com janeiro do ano

passado, a produção de bens
de capital aumentou 12,8%.
Bens intermediários tiveram
alta de 2,0% ante mês anterior,
e 20,2% ante igual período do
ano anterior;

.

AGÊNCIA ESTADO

, ,

, SAIBA MAIS SOBR'E MERCADO DE CAP,ITAIS
'�conteée neste 'sóbado - dia 6 - às10h na Grafipel, uma palestro
introdutória abordando a Análise Gráfica de ativos financeiros. Os
interessados em se aprofundarem no tema poderão se inscrever no
curso que vai de 16 a 18/3.

s

REVISTA EXAME
Esta te'vista-focada em negócios em sua úl1im� edição - núme,ro 962
'- traz 'Uma reportagem com o título "Os átomos são os novOs bits"

.

que merece 'ser lido por tedos os empreendedores. No slte www.exa
me.com.br pode ser degustada uma porte do matéria ..

TRIP BEM RECEBIDA
A TRIP passou o operar os linhas Navegantes -Joinville - Guarulhos -,

com uma frequência diário, retornando no final do dia - e Porto
Alegre - Criciúma - Joinville -,yuorulhos no início dá tarde com

retorno no dia seguinte. Esta empresa regional está'em expan-
são, operando aviões turboélice ATR-42 com 45 lugares. Trota-se
de um avião robusto, adequado para pouso em aeroportos menos

preparados e seu custo de hora voado é bem mais barato que a

dos jatos. Mesmo com a natural restrição de muitos pessoas em

r�.lação aos turboélices, os índices de ocupação nos primeiros voos

oranl, rnuito.lons. .

"
" .il

o PREÇO DO AÇO PREOCUPA '. ..'

;

Em janeiro deste ano, a produção de aço no Brasil foi 66,6% maior
que em janeiro de 2009. Isto é reflexo do retomada do produção
poro abastecer o mercado interno. Embora no mercado internacio
nal os preços ainda não apresentavam reação, o Vale negocio subs
tanciais aume.ntos de preço em função do recuperação do demanda,
príndpulmente na China. Ao que tudo indico, o indústria do. região
tem motivos poro se preocupar.

Ikarsten@netuno.com.br

LOTERIA
EMISSÃO DE NOTAS'

FISCAIS ELETRÔNICAS
Software gratuíto, só

R$ 100,00 /mês
para até 50 NF-e,emitidas

J'
"

CONCURSO N° 04429
Ihrêli'lkl 1ic.!1!11E!:11fl 'lJI�lkHí dl/Jl !)rrí!miiífl UI�;)
lü Ej,:�,J65 25f1000,.€JO·

1!r1 .2 'll 2. r 000.00
·3° 39nO·33 14, ..300/00

i,$;J.4,.i5 12.JJOO,lW!
.15,0'1'1 10JJ6,O,OO

IIIJI!fI!,JIi''ffí!IIH!HIJJm'l''1!!lmqljHl1nHliH"",!I//I'Ir,qIUI!""Jf�'f/'{�WI1j,iflI!Uii{fj'llrp�lmli�lgllmdnmlgu/�w,qUifi/i.�mJ3fflfll!#ffl J!!� Ilml �U�illitln�flhIZ!I�!mlliiíllnml�)I;!iJb:i�wfll!,W/�í�IfflJli�"ijfmllllmlfuUhHliUlllll/I,
CONCURSO N° 1158

www.dimnfe.com.br
Fone: (47) 3371-1514

CONCURSO N° 1015

INDICADORES

02 .- 0",;1; � .. 'i 1 .. - 11 - 'lO
:2 4, '.-. 3'� -,.. �i!fi. ,--

. __ , !d!t ,
...... t56 '.0 "1 �� - 13

:s 1 .". S�2: ._. 9,;t� _m ilUil .� Of.ji

0,057%

985,95
'

4.MARÇO.2010
MARÇO.2010

DÓLAR TURISMO (EM RS)
t OÓLAR PA'RALELO (EM RS)
i'1
EURO (EM RS)

'1 e,.. n ',�'
"ii I {,!/JIi' '.;;",'" ..:..

1,7100

1,8800

-

-1,8500" -1,72%

1,9800 .4,44-%

-2,4305 " -0,9%
•.

2,4284
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PRÉ-ELEiÇÕES

Sarney diz que não
•

quer assumir cargo
Sem Lula, ele assumiria a presidência

José Sarney (PMDB-AP}
declarou que não' deve assu

mir o cargo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, caso ele

consiga se licenciar. em agosto
e setembro para poder se de
dicar à campanha de Dilma
Rousseff (Casa Civil) ao Palá
cio do Planalto. A intenção do

presidente seria evitar proble
mas com a Justiça Eleitoral,
garantindo uma posição livre

para participar ativamente da

campanha presidencial.
Já que o vice-presidente

José Alencar. (PRB) e o presi
dente da Câmara, Michel Te-:
mer (PMDB-SP), pretendem
disputar as eleições em outu
bro e não poderiam assumir Q
cargo, José .Sarney (PMDB-AP)
ficaria com a responsabilida
de. Alencar deve disputar uma
vagà no' Senado ou o. governo
dé�" Minas' Gerais, enquanto
Mi�hel-.Temer é o nome esco
lhido pelo PMDB para ser in
dicado à vice-presidência na

chapa de Dilma.
Pela Constituição, Sarney

é o terceiro na linha sucessó
ria. Depois dele; cabe ao pre
sidente do Supremo Tribunal
Federal, Gilmar Mendes, as

sumir o comando do país . No

entanto, o presidente do Se
nado descartou a possibilida
de de assumir a Presidência
na ausência de Lula. Sarney
declarou que essa possibi
lidade "não existe", até por
que, como ex-presidente, não
pretende assumir, interina
mente o cargo.

PT prepara
chapa em SP

O PT tem pronto o composição de suo
novo chapo poro o eleição em São Pau
lo. Quase certo de que Ciro vai recusar o
convite poro sair· candidato no maior
colégio eleitoral do país, o senador
Aloizio Mercadonte (SP) é quem deve
disputar o governo paulista. A candi
dato 00 Senado seré Morto Suplicy.

José Sarney descart�u o possibilidade 'de assumir o presidência do país

"Quem foi presidente da

República vai lutar para ser

presidente interino? Isso é

procurar cabelo em casca de
ovo", afirmou. Ele não teria
sido procurado por Lula para
conversar sobre a possibilida-

de, e ressaltou que a atitude
não teria fundamento. "Se o

presidente não se licenciou

para ·a candidatura dele [em
2006], por que vai se licenciar
para a candidatura de uma ou-'
tra pessoa?", questionou.

Reconstrução
levará 3 anos

IVIP/RJ aciona
casal Garotinho

-

A reconstrução do Chile após o

terremoto e o tsunami ocorridos no sá
bado, levará pelo menos três anos, es
timou o .presidente Michelle Bachelet
ontem. Segundo elo, o país precisará
de ajudo internacional. O terremoto
de 8,8 grous no escola Richter deixou
pelo menos 801 mortos.

.

O Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro entrou com uma ação civil
público por ato de improbidade admi
nistrativo contra os ex-governadores do
Estado Anthony e Rosjnha Garotinho. A
investigação durou dois anos e foi rea
lizado pelos Promotorias de Justiça de
Tutelo Coletivo do Cidadania.

o CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

A Ajadefi; Associação Jaraguaense dos Deficientes Físi

cos, em seu CNPJ:01.379.124/0001-92, convoca seus asso
ciados para reunião extraordinária que acontecerá no dia 23

.

de março, às 18h em primeira chamada e 18:30h em segun
da chamada. Local: Câmara de Vereadores Municipal, Aveni
da Getúlio Vargas,621 - Centro - Jaraguá do Sul-SC.

O assunto em pauta segue a ordem de:
- Destituição dos associados da entidade em descum

primentos com as obrigações legais; .

- Aprovação do novo estatuto da ajadefi;

À diretoria.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBIlCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACA11\RINA

Tabelionato do Município eComareade JaraguádoSul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

. AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
.Iavrado e registrado 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 fartem) residente(s)
ou dorniciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica 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: 139271 Sacado: ABM GRAFlCAE PLOTAGENS lIDA CNPJ: 08.969.564/000
Cedente: TOPGRAPHICSCOMERCIAL lIDAME CNPJ: 09.493.306/000
Número doTítulo: mO/OI Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 21/02/2010 Valor: 428,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138975 Sacado:ANSElMO CERUTTJ MINIMERCADOME CNPJ: 07.660.984/000
Cedente: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVIllE lIDA CNPJ: 84.698.927/000
Número doTítulo: 1280581 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANRISUL-BANCODOESTADODO RIO GRANDEDOSULDataVencimento: 10/02/2010 Valor: 99,94
Iíquídação após a intimação:R$l0,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138976 Sacado: ANSElMO CERUTTJ MINIMERCADOME CNPJ: 07.660.984/000
Cedente: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVIIiE IJ'DA CNPJ: 84.698.927/000
Número doTítulo: 1270599 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANRISUL-BANCODO ESTADODO RIOGRANDEDO SULDataVencimento: 09/02/2010 Valor: 122,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 '

Protocolo: 139270 Sacado:ARNAwo SEILER CPF: 056.007.359-36
Cedente:ALMIRANTE AUTOMOVElS B LEPP CNPJ: 00.531.984/000
Número doTítulo: MEB5005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO nsnSA DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 120,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139198 Sacado:CwroNNUNESGONCALVES CPF: 005.335.900-35
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECONE CREDITO CNPJ: 03.960.819fOOO
Número doTítulo: 12112 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante; BRADESCO DataVencimento: 20/0112010 Valor: 105,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139089 Sacado: D10 IMOVElS lIDA CNPJ: 83.540.187/000
Cedente: FORMASDAAGUA I C RESERVlIDA CNPJ: 06.296.174/000

.

Número doTítulo: 4033-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 411,81
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138641 Sacado: J . .Y.M.GRAFlCAE EDITORA IJ'DA CNPJ: 04.199.611/000
Cedente: SUZANO PAPEL E CELULOSE
Núrhero do Título: 0575586/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ffi\ÚSA DataVencimento: 14/02/2010 Valor: 274,20
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139142 Sacado: JGSMERCEARIAIJ'DA CNPJ: 08.097.549/000
Cedente: NILO TOZZO &ClAlIDA CNPJ: 01.956.134/000
Número doTítulo: 5598-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 589,62
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139201 Sacado: JUIlAMONTIBElLER CPF: 008.555.469-30
Cedente: SICOOB-SCBtuCREDI COOPECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: 10961 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/0112010 Valor: 140,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 138858 Sacado: lANCHONETEAHORADO RECREIO IJ'DA CNPJ: 05.049.962/000
Cedente:INTELBRAS S/A INDTELELEBRA CNPJ: 82.901.000/000
Número do Título:DM04715801 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANKBRASILSA BANCOMUlTIPW DataVencimento: 16/02/2010 Valor: 885,39
Liquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139044 Sacado: NATIJU COMERCIO CONFECCOES IJ'DA CNPJ: 07.726.796/000
Cedente: RAVANEIlD INDUSTRlA E COMERCIO lIDA CNPJ: 94.357.373/000
Número doTítulo: 1234-1/3/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 07/02/2010 Valor: 572,04
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

..,. ------------------------�---------------------------------------------::_---------------------------------------------------------------------

Protocolo: 139213 Sacado: NICODEMOSTOMICH - ME
.

CNPJ: 00.474.400/000
Cedente: MARISOL INDDOVESTUARlO lIDA CNPJ: 02.045.487/000
Número doTítulo: 453612i03 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/02/2010 Valor: 675,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 139007 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO lIDA CNPJ: 08.310.0011000
Cedente: PITOU UD lIDA CNPJ: 04.770.9501000
Número doTítulo: 139185C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ffi\Ú SA . DataVencimento: 01102/2010 Valor: 1.157,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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o ator e cantor Fiuk conversa com fãs e filma os ensaios da banda deler a Horí

Ao V'JVO E A CORES

•

WI er

Reprodução de internet

Tico Santa Cruz transmitiu ao vivo no Twitter dele o S/lOW com os Raimundos

c'

•

ara ver 'e ouvir
Artistas têm usado a Twitcam para transmitir shows" ensaios e divulgar o trabalho

Apenas teclar já nã-o . milhares de pessoas em

basta mais.
\

Muitos minutos - explica o

artistas têm aproveitado cantorTico Santa Cruz.
'uma ferramenta bem O músico, vocalista
interessante do Twitter do Oetonautas, e que
para divulgar o trabalho recentemente assumiu
ou mesmo ficar ainda os vocais dos Raimun-
mais próximos.dos fãs: a dos, já transmitiu ao

Twitcam. O nome já é vivo pelo twitter dele
bastante explicativo. (@ti c o s ta c r u z) os

A ferramenta cria um ensaios e até dois shows
link de vídeo direto da da nova banda. '

câmera do computador
do usuário. Desta forma,
os sequidore s não

apenas lêem as tuitadas
no microblog, mas

também assistem' e

o�vem o que o outro

tem para falar. Ou, no

caso dos músicos, cantar.
-Já uso esse recurso

há 'Seis meses. Ele ajuda
na divulgação do
trabalho. A velocidade
em que a informação é
disseminada é muito
alta. Você atinge

- Montamos uma

estrutura de transmissão

profissional. Com várias
câmeras e qualidade de

DVO-explica.
A cantora Jullie, que

está com a música "Tudo
pode mudar" na

"Malhação", vai fazer
uma apresentação
especialmente· para
transmitir no microblog
dela (@jullieofrcial). O

show é amanhã, às 20h.
- A Twitcam aproxi

mamuito o artista dos fãs.

É um contato imediato.
No show, entre uma

música e outra, vou bater
um papo com o público
no Twitter - adianta
Jullie, que vai cantar

canções do CD. "Hey" e

covers de artistas como

LadyGaga.

.Clima é bem informal

o cantor Fabio Penna

(@fabiopenna) faz
versões voz' e violão de

canções autorais para os

seus seguidores, num

clima bem informal.
'-Eu faço de surpresa.

Dá na minha cabeça e eu

vou lá etoco. E as pessoas
entram, tuitam avisando

. às outras e a informação
vai se espalhando -

conta Fabio.
O ator e músico Fiuk

(@fiuk) também está

sempre com sua webcam

ligada. Além de transmi
tir ao vivo os ensaios da
banda dele, a Hori, o filho
do Fabio Junior conversa
com seus seguidores.
Mas a Twitcam não é só

coisa para artista. Basta
ter uma conta no Twitter
e uma webcam ...

, ,

COMO INSTALAR A TWITCAM

Passo ii passo
Os únicos requisitos são: uma webcam, uma conta no Twitter
e o Adobe Flash Player instalado em seu computador. Para se

cadastrar é preciso ir ao síte twitcam.com. Entre usando o

seu login do microblog. Em seguida, clique em "Broadcast
l.ive" para criar seu vídeo, O Flash Player será acionado e vai

pedir permissão para acessar sua webcam e microtone. .

Aceite. Depois disso, inicie a transmissão clicando em

"Broadcast & Iweet". Aí, é só dar uma tuitada convocando
seus amigos e seguidores.
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INFO EXTRA'

EViTE O SUFOCO NO FIM DO MÊ,S!

Dinheiro na mão é vendaval
Site ajuda você a controlar o orçamento. E o que émelhor: as dicas são de graça!

/

Microsoft Money) eNem todo mundo minhaseconomias.co financeiras. Ao notar

consegue terminar o m.br) e seus criadores XLS (do Excel). Ou . que os problemas
mês sem entrar rio são Marcelo Kimura, seja, os dados dessas pessoas eram
vermelho e, muitas Paulo Sain e Décio financeiros do mais ou. menos os

/

vezes, bastaria um Kimura. A ideia é usuários não ficam mesmos, decidiram
.. gerenciamento amenizar as "presos" no site. isolar as questões,
melhor das finanças preocupações do mais recorrentes e

para evitar esse usuário com dinheiro, As categorias dos
. construir um conjunto

sufoco. Três ajudando-o a tomar lançamentos de de ferramentas online

empreendedores, decisões financeiras despesa e receita são mais eficazes. e
enqenheiros certas e fazendo a totalmente accessiveis do que as

formados pelo ITA e grana esticar tanto configuráveis, o qu� já disponíveis,
com formação em quanto possível, permite adequar o
finanças, criaram uma permitindo também sistema às
estrutura, com site, planejar o futuro. necessidades de cada

blog e cursos, focada
' .

usuano.

em educação O site é gratuito e

financeira voltada permite operar em O site .nasceu depois
para o público de tempo real via web, que seus criadores
baixa "renda, ou então em modo passaram algum
sobretudo jovens. offline, exportando e tempo atendendoa

importando planilhas pedidos de socorro de .

O sistema se chama do site em formatos amigos e familiares
MinhasEconomias ( OFX, OFC (do falecido em dificuldades

eoel
-

CONSULTE·NOS PARA OUTRAS

FORMAS DE PAGAMENTO!i:; Notebooks

Notebook Acer Ernachines E627-5436
PROCESSADOR ATHLON 1.6GHZ
Memória 2GB
HD 160 GB
Tela 15.6--
Gravador DVD
Leitor de cartões
Teclado Numérico Lateral

R$ 1.599,00 à vista
ou em 6 x de R$ 293,00 (cheque)

(imagem meramente ilustrativa)

Notebook ACER ASPIRE 5738 ..6294

Core 2 Duo 2.2 Ghz
Memória 3 GB
HD 320 GB
Gravador de OVO
Rede sem fio
WebCam
Tela 15.6"

,

Teclado Numérico Lateral

R$ ,2.399,00 à vísta
ou em 6 x de R$ 439,00 (cheque)

(imagem meramente Ilustrativa)

Notebook ACER 4540-1047
AMO Athlon X2 2.2 GHZ
Memória 4GB
HD 320GB
TELA 14" LED

.

Vídeo ATI Radeon 256MB DEDICADA
DVO-RW
HDMI
WEBCAM

'R$ 2.199,00 à vista
ou em 6 x de R$ 404,00,00 (cheque)-'''''S<'''''�''

(imagem meramente ilustrativa}

Netbook Acer One 250-'1165
Atom Processor (1.66GHz)
Memória 1GB
HO 160GB
Wi-Fi
Webcam
Tela 10,1 "

Windows XP
Dispohí've' nas cores azul e preta

R$ 1.149,00 à vista
ou em 6 x de R$ 211,00,00 (cheque)

•'
... ,

,·,i'

(imagem meramente ilustrativa)

Ofertas válidas até 12103/2010 ou enquanto durarem os estoques! .

-.
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Por Elijane Jung u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.br

VARIEDADES---------

Universo TPM
CÚTI-CÚTI

Eu já havia visto as tatuagens que as modelos da Chanel
exibiram em um dos últimos desfiles. São tatuagens fal
sas, imitações de pulseiras, colares, braceletes e ainda
reprodução dos detalhes de uma meia calça. Era para
ser apenas uma graça num dos criativos desfiles da grife,
mas o sucesso do adereço foi tanto, que as Tatoos Bijoux
começaram a ser comercializadas agora em março, por
enquanto, apenas nas lojas da marca. Para sentir na pele
(literalmente) a novidade, basta desembolsar 50 euros e

comprar a caixinha que vem com 50 unidades. Será que
a novidade chega por aqui?

EU SOU: uma pessoa decidida, amiga, sincera
(até demais) e que odeia a falsidade. NAMINHA
BOLSA NÃO FALTA: protetor solar. QUERIA QUE
OMUNDO: abrisse os olhos para os sinais da na
tureza. DESEJO QUASE SECRETO: cursar a fa
culdade de Gastronomia. NÃO VIVO SEM: famí
lia, namorado e amigos. APlAUSOS PARA; Ajapra
- Associação Jaraguaense de Proteção aosAnimais,
pelo ótimo trabalho que faz. VAIAS PARA; política
da nossa cidade. DESNECESSÁRIO É: a inveja.
UM FILME: Amor além da vida.UM LUGAR PARA
COMER: casa da minha mãe. O QUE BEBER: no
momento um suco geladinho. O QUE FALTA NOS

� HOMENS: sensibilidade. O QUE SOBRA NAS MU
I IHERES: compreensão. SONHO DE CONSUMO: já

realizei, uma casa linda! UMA DIVA: Audrey Hep
burn. NATPM EU: viro uma fera!! rs.A FÓRMULA
DOAMOR É: Confiança + respeito.

• A O número de pessoas
que diz conhecer pelo menos
uma mulher vítima de vio
lência doméstica aumentou
55% entre 2006 e 2009. Todos
temos a obrigação de contri
buir com a diminuição dessa
taxa. Denunciando anonima
mente, através do 180.

BISCOITO DA SORTE
Às vezes improviso é melhor que planejamento,.

'DIVÃCOM
JANAINAROZZA·· .:-----------

ÉIVA"DAS
IIBRABA"

Alguns homens pensam que a gente é

,

besta ou o que? Eles chegam, se acon

chegam, se mostram gentis, prestati
vos e enlouquecidamente apaixonados,
para depois te dar um pé na bunda sem

dó nem piedade, e correr para os braços
de uma ex? Faça-me o favor! Tem que ser

muita forte para não pensar em vingança.
'

Ah sim! Mas o cara volta depois de alguns
dias dizendo que está arrependido e que
fez a escolha errada. E aí, o que a gente faz?
Manda brincar de roleta russa sozinho. E
com seis balas ... Francamente!

II

RECOMENDAÇÃO.

• Espero que os "meninos"
passem o fim de semana

refletindo sobre o presente
perfeito para a mulher da
sua vida, na segunda feira.
Tá, eu estou pedindo de
mais. Mas. será que eles po
dem tirar cinco minutinhos
para prestar atenção no que
a gente.gosta?

• No ônibus, a,mulher con
tando para a amiga: "vou tirar
férias!" A outra toda empol
gada (para ser solidária) per
guntou quais eram os planos.
"Ah, ficar em casa né? O Var
dézio vai trabalhar". (Juro, eu
'anotei, na horalíú Vardézio!

'

Que coisa hein!

E se hoje a noite der na te
lha de tomar uma cervejinha
com os amigos, esqueça um

pouco do marido, do namo

rado, ou mesmo do filho. Li

gue 'e avise que vai dar aquela
desbaratinada. Você 'merece.

Mas nada de voltar com o dia
raiando, ok?

Hoje é o Dia da Música
Clássica, o que não significa
que você deva colocar Cho
pin ou Mozart no último vo

lume e abrir todas as janelas
da casa para que a vizinhança
ouça também.

Porque além do talento do
George Israel, a voz da Paula
Toller é pura perfeição. Letra
da música "Por que eu não
desisto de você": ...Eu não de
sisto de você, você precisa en
tender, que eu nãome inspiro '

sem você. Sem você eu não

memsprro...

Essa edição do Big Brother trouxe três gays (pelo menos '

devidamente confessos) e calhou de eu assistir dia desses
um filme, cujo nome não me atraiu, mas sim o fato de ter
SigourneyWeaver no elenco. O filme "Orações para Bo

bby" (Originalmente "Prayers for Bobby", de 2(09) não é
uma obra de arte. Mas é uma história verídica que con-

fronta o fanatismo religioso com a homossexualidade.
Para quem ainda se pergunta o que faria se descobrisse ter
um filho (a) homossexual, para quem excomunga a opção
sexual dos outros, para os que não entenderam ainda que
não amamos quem nos mandam amar, mas aqueles que
nos cativam... Ficaminha dica: assistam e reflitaml
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NÃO PERCAM!

"

Neste sábado todo mundo tem progra
mação obrigatório. O Correio do Povo
vai ser o assunto em todos os rodinhas.
Quem não conferir vai ficar sem ter o

que folar. Com grandes novidades, o

jornal mais antigo em circulação no Es
tado promete surpreender. A minha c,olu-

, no também está inserido no mudança
e vai ficar ainda melhor. Quem não é
assinante vai ter que correr até uma

banco poro gorontir o seu. Além disso,
tem a ediçõo de março do revisto Blush!,
com o temo qualidade de vida.

I'

-', ',.

.,."lg.<Ji!:;"
:} r ,

" Comecei uma dieta,
cortei a bebida e

comidas pesadas e,
em catorze dias,

perdi duas semanas. "
C. S. LEWIS

NAS RODAS
• A queridono R�se Holanda Po
cker aviso: "Quem estiver pensan
do em viajar poro Miami, esqueço
o casaco! O tempo por aqui onda
louco. Um dia um calor terrível
e, no outro, um frio de mchnr".
Apontou?

• O pessoal do CCAA vai estar no
Macarronada Beneficente do Moa,
dia 13 de' março, no Pavilhão A do
Schutzen: no progromo entreter o

:�1g,2jO,todo com balões, como elástico
'�e:o�tit,ros boduloques.

, ,

• A irreverente Clico Voigt, vem

com tudo no suo segundo colu
na "Hetrodemésticu" no revisto
Nosso, que estará nos bancos no

próximo semana. Confiro!

Lilian e Beto Toronto em noite de parabéns pro você

LINGUA DE SOGRA
Amado por gordos e magros de todos
os faixas etários, Marina Pires ganhou
festa de aniversário, nesta quorto
feiro, organizado pela neto Cassio Pi
res Vasconcelos, em suo belo coso, em

Joroguá. Creio: poro o suo legião dé
amigos-admiradores, 'Marina é uma

gronde reterêncle, com seus 20 anos
,

"'9 .e�pí.rjfQ+.:e 10 no vigor. Sem folar

d()sua�ele de bebê. "Cheers'�! ,'-"

SALOON,
Hoje no Choperio Solooo tem "Sexto
House". Noite especial com muito

glomour e gente bonito. Presença
de Erick Jonsen, Eduardo Moretti, VS
Mogic Sox e Nondo Oliveiro e VS Rony
Costa. Todos unidos poro mostror o

que tem de melhor do house musíc.
Elos free até os 23h30. Vai perder?

BUXIXO
Recebi do Sr Marcelino Sondy, do
empresa Roger, Locadora de Veí

culos, um e-mail soltando o verbo
contro um diretor de um órgão
de comunicação do nosso região.
O nome mais carinhoso que ele
empregou 00 forasteiro foi "pica
reto". Infelizmente o coluna não

pode dor nomes aos bois. Mos fico
aqui oi o registro.

ONDE COMER BEM .

,

EMJARAGUA'
,No Estação Armazém. Saborear o

delicioso Hockepeter, o novo proto
inserido no cnsn mais badalado do
urbe sorriso.

o em.presário Cesar Pradi e suo Alessandra, durante encontro social

-

Dr.u Márcio Vieira e o· filho Leonardo com o duplo Zézé.Di Camargo
.
e Luciano, durante o recente Cruzeiro "É o Amor"

-

I'

COPA DIPIL
Patrocinado pelo grupo Dipil, do meu

amigo Alberto Correio, no domingo (07),
acontece em Mossorondubo' o abertura
do 7° Copo Dipil de Futsol Menor. Evento
que esse ano bote reccrde de inscrições
com mais de 53 equipes.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o amigo Marcos
Túlio do Costa, o Liminho. Lá em Itojoí,
ele lê o coluna on line todos os dias
poro ficar por dentro dos notícias de

.

nosso região.Voleu mesmo!',

DICA DE HOJE
Reunir a família e curtir
os delrclus do Pizzaria
Domini, no praça de

alimentação do Angeloni.
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ESPORTE-�---------,-------

linha de Fundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Segunda fase
Se a primeira fase já foi disputada, as coisas prome

tem esquentar na segunda etapa do Torneio de Verão
de Schroeder. Três jogos hoje já darão um gostinho no

'.

torcedor que comparecer no Ginásio Alfredo Pasold.
O primeiro jogo será entre o Noite a Fora, que fez uma
primeira fase tranquila, e oVitória, que se classificou no

"apagar das luzes". Logo depois tem Loes (melhor cam
panha) contra a Kiferro do artilheiro da competição Da
niel (oito gols). Para fechar, Baumann e KayapósJSmurfs
Lanches prometem equilíbrio, já que estão com campa
nhas bem parecidas. A rodada inicia às 19h15.

CURIOSIDADES OLíMPICAS

o ATLETA'MAIS VELHO A CONQUISTAR UMA MEDALHA
OLfMPICA FOI OSCAR SWAHN. ELE LEVOU AMEDALHA DE

I

PRATA NOS·JOGOS DE ANTUÉRPIA, EM 1920, NA PROVA
DE ALVO MÓVEL. O ATLETA ESTAVA COM 72 ANOS E I

\
COMPETIU AO LADO DO FILHO, ALFRED.

DOIS TOQUES
TÊNIS DE MESA·Priscila Salvador
foi campeã no feminino da Copa
Itajaiense. Já Kamila Rebello ficou em
segundo na infanto e Adriel Braz, vice
na absoluto.

DIVULGNBETO COSTA/CBFS

COPA DIPll·Neste domingo, às 9h,
começa a CopaDipil de futsalMenor
em Massaranduba. São 53 equipes
em cinco categorias.

***

CARATÊ.A Câmara de Guaramirim ***

aprovou repasse de R$15 mil para 0_. LIBERADO·O Avaí cedeu o meia Odair
Estadual de Caratê, marcado para o para o Sport Recife. Como o contrato

dia 13 de março no Ginásio dele vai até maio, o jogador não deve
Rodolfo Jahn. mais voltar ao Leão da ilha.

Falcão fez dois na primeira goleada da Malwee na temporada

time respondeu com três gols: Tiago,
aos 13min3i, Falcão, aos 14minOl e
Chico faltando cinco segundos para
encerrar o primeiro tempo.

A equipe jaraguaense voltou
do intervalo mais tranquila e sou

be administrar o placar constru
ído na etapa inicial. Falcão mar

cou o segundo deie no jogo, aos

2min29, e Bebeto fez seu primei
ro golcom a camisa da Malwee,
aos oito minutos. O Paraná ainda

.
descontou com um' gol estranho
de Villa, aos 12min54.

No final da partida, em entrevis
ta .ao SporTV; Falcão comentou que
o resultado do jogo foi um reflexo da

postura da equipe em quadra; dife
rente da que teve no jogo de estreia.
"O time estava mais solto;correndo
mais, e a goleada foi por causa dis
so. Amanhã (hoje) poderemos jogar
mais aliviados", observou.

GENIELLI RODRIGUES

Malwee vence e fica perto da semifinal
Equipe goleia o Paraná por 6x2 e precisa de apenas um empate contraBetim .

SUPERLlGA

BETIM

A dificuldade na estreia da Su

perliga diante do Fortaleza, na quar
ta-feira, passou longe de se repetir
na tarde de ontem contra o Paraná.
A Malwee/Cimed mostrou supe
rioridade e goleou o adversário por'
6x2. Agora, a equipe jaraguaense
precisa apenas de um empate dian
te dos donos da casa, o Betim, hoje,.
às 20h30, para passar às semifinais
da Superliga na liderança da chave .:

/
Os jaraguaenses sentiram um

pouco de dificuldade em se achar no
início da partida e levaram um susto
aos Zrninüê, quandoGerson abriu o,

. .

placar, tocando na saída do goleiro'
Tiago. A reação da Malwee começou
com Lucas, aos 6min51, em um chute
de fora da área, no canto esquerdo.

Depois disso foi correria para am

bos os lados com jogadas pouco tra
balhadas e sem paciência. No pedido
de tempo, o técnico Fernando Ferretti
solicitou mais organização tática e o

'li, 'I:'
.

I'
,

'.12° 'RODADA"
.

. �,RESOLT�DÓSI' " ;
•.

'

Paraná 2x6 Molweé:
Omuaramo 3x2 Ananindeua ,

Minas 4xl Fesurv
Betim 2x4 Fortaleza
,

• HOJE 3° RODADA
• RESULTADOS
1·6.h - Ananindeua x Fesurv
,17h30 -"-' fortalezax. POfQnÕ'"

,

.� 9h '- Minas x Úrnuaróma
I

• 20h30 .: Betim x MeJlwee

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
Coi. Time P

"1: Malwee :: �
6

.2 .. , Fortaleza , .. ; 3
3° .•L .. Paraná :· : 3

..40 ; B·eUm : : •• : ' ..N.' O··

CHAVE B
CoI. Time- P
1° Umuarama 6
20 Minas 6
3° Ananindeua 0
4° Fesurv � ; O
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Juve deixa escapar
ponto em Floripa
Time chegou a dominai; mas não o suficiente

.

Parecia que seria mais uma

goleada. Mas não foi. Parecia

que o Juventus conquistaria
pelo menos um ponto fora de
casa. Mas não' conseguiu. A
derrota por 3x1 para o Avaí foi
a nona no Campeonato .Catari
nense e o Moleque Travesso se

gue amargando a lanterna.
Em dez minutos, o Avaí já

vencia por 2xO. Aos seis, Patrick
levantou da esquerda e Leonar
do, livre, cabeceou para as redes.
O Leão da Ilha seguia dominan
do e, em uma jogada de linha de

_

fundo, Medina completou para
fazer' o segundo. As melhores
chances tricolores na primeira
etapa foram de bola parada. Gas
paretto, aos 11, e Vanderson, aos
17 e 26 minutos, obrigaram Zé
Carlos a fazer boas defesas.

Os donos da casa deixaram e Juventus, do volanteAmaml (E), nõõ teve pernas para buscar o empate
o [uventus continuou em cima
na etapa: final. E conseguiu des

..contar aos dezminutos, com Car
los Saa de cabeça. Aos 14, José
Esdras tirou Júlio César e Pará,
colocando Ari e Fabiano. Mes
mo com o Avaí oferecendo pou
co perigo e dando espaço para o

[uventus jogar, os jaraguaenses
não conseguiam chegar com efi
ciência. Como sequer criava boas
chances, acabou sofrendo o gol

. em um contra-ataque puxado
por,Roberto, aos 48 minutos.

CLASSIFICAÇÃO GERAL - RETURNO

CoI. Time P J V E D GP GC SGApr PG 1" RODADA
RESULTADOS

10 MetropOlitano ',:3 _

1 1 o 2,'": 100;&/0 '15 Imbituba 2x2 Figueirense

20 Avaí 3 1 1 O 2 100,0010 18
Juventus 2x4 Metropolitano
Brusque Ox2 Avaí

30 Rgu_eiretlpe 11' 1" ;G 1 O 333% " 14 Chapecoense OxO AtI. de Ibirama
'.. ,

J.;t;. � Criciúma 1xl Joinville
40 Imbituba 1 1 O 1 O 33,3% 15

�3,3% li
2" RODADA

,50 Cridú(lila
..

1 � O 1 O AMANHÃ
19h30 - Joinville x Imbituba

e Joinville 1 1 O 1 O 1 1 O 33,3% 19 21h50 - Metropolitano x

70 Ati. de Ibirama 1 1 O 1·" O 0 O O
'

33,3%. 17- Chapecoense
21h50 - Figueirense x Brusque

80 Chapecoense 1 1 O 1 O O O O 33,3% 8 QUINTA-FEIRA (4/3)

,�2
"', 19h30 - AtI. de Ibirama x

9P ; Jwventus O :t, O O, 1 2 4, 0,21'10 2 Criciúma
"

21h50 - Avaíx Juventus
100 Brusque O 1 O O 1 O 2 -2 0,0% 9

P: Pontos, J: Jogos, V:Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols pró, GC: Gols, contra,
SG: Saldo de gols, Apr: Aproveitamento e PG: Pontos Ganhos

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL 10/2010
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços para transporte especial de pessoas, des
tinados aos CI=NTROS DE REFERÊ�CIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,
em veículo, com capacidade-para transportar no mínimo 16 (dezesseis) passa
geiros sentados, (incluído o motorista), para prestarem serviços até o dia 09 de
dezembro de 2010, em conformidade com o anexo I-Descrição dos serviços
e Anexo 111- Minuta do Contrato, que são parte integrante deste Edital. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00horas do
dia 19 de março de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul,' sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDE-NCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09: 15ho
ras .do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Con
tratos. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 33.840,00 (trinta e três
mil, oitocentos e quarenta reais) OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital

poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bair
ro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.brINFORMAÇÕES: Informações e escla

recimentospoderão ser obtidos na Secretaria de Desenvolvimento Social, Fa
mília e Habitação, no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8243; pelo Fax

(47)2106-8208 ou ainda pelos e-mailssidneLsocial@jaraguadosul.com.br ou
sergio.social@jaraguadosul.com.br Jaraguá do Sul (SC), 02 de março de 2010.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

• CAMPEONATO GAÚCHO
• ia RODADA RETURNO
RESULTADOS

Ypiranga 3x2 Esportivo
São José 2x1 São Luiz

Caxias 1x0 Ulbra
CLASSI FICAÇÃO
GRUPO A: Juventude 3, Novo Hamburgo 3, Grêmio 3,
Ypiranga 3, Esportivo 0, Inter-SM 0, Porto Alegre O e

AvenidaO.
GRUPO B: Internacional3, Pelotas 3, São José 3, Caxias
3, Ulbra 0, São luiz 0, Veranópolis O e Santa Cruz O.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 12" RODADA I

RESULTADOS

Cprinthians 1x1 Botafogo
Ituano 1xl Ponte Preta
Paulista 2x3 Santos

CLASSIFICAÇÃO: Santos 31, Santo André 27, Botafogo
SP 22, São Paulo 21, São Caetano 20, Corlnthlans
20, Portuguesa 18, Ponte Preta 18, Prudente 18,
Palmeiras 16, Ituano 16', Mogi Mirim 14, Oeste 14,
Mirassol 14, Bragantino 13, Rio Claro 10, Rio Branco
10, Paulista 8, Monte Azul 8 e Sertãozinho 8.

• CAMPEONATO CARIOCA
• RESULTADOS
América 3x1 Americano

Friburguense 1x2 Otaria

Tigres-RJ Ox3 Fluminense

Botatogo 2xl Duque de Caxias

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Fluminense 6, Flamengo 6, Boavista 6,
Olaria 6, Volta Redonda 3, Bangu 3, Duque de Caxias
3 e Americano O.

GRUPO B: Vasco 6, Botatogo 6, América 3, Madureira
0, Macaé 0, Tigres 0, Friburguense O e Resende O.

'0 CORREIO DO POVO [pJSEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2010
.

Correio do Povo
no futebol amador

Depois de patrocinar o Juventus no Campeonato Catarine,nse,
agora chegou a vez de O Correio do Povo apoiar futebol amador
jaroguaense. Em acordo fechado na último semana, o jornal acer
tou a compro do "naming rights" do Campeonato do Primeira Divisão,
que o partir de agora possa a se chamar "Taça O Correio do Povo". De
quebra, o jornal ampliará a cobertura do competição' promovido pelo
ligo Jaraguaense de Futebol, se aproximando ainda mais da comuni
dade. Em brere, mais novidades sobre o parceria.
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AUTOMOBILISMO

ESPORTE----------

MOTORES VO[ AM
Primeira etapa do Catarinense de Terra começa amanhã em São Bento do Sul

.

DIVULGAÇÃO/INGO HOFMANN

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
Um dos campeonatos de

velocidade na terra mais dis

putados do Brasil começa
amanhã. A 31 a edição do Ca
tarinense de Automobilismo

de Terra terá dez etapas e a

rodada de abertura será no

Autódromo Rio Represo, em

São Bento do Sul. Na disputa
estão oito pilotos da região,
sendo sete de Jaraguá do Sul e
um de Guaramirim.

Dirceu Raussis, campeão
da Marcas A em 2009, preten
de repetir o feito em 2010. Na
mesma categoria estão' Ale
xandra Spezia e Elinor Elert,
que tentam evitar o bicampe
onato de Raussis.

Na Marcas B, a novidade é
Thomaz Schwartz. O vence

dor da Marcas N em 2008 su

biu uma categoria e entra na

nova disputa para conseguir
mais um título no automobi
lismo catarinense. Rui Prus

se, de Guaramirim, também

tenta o pódio na B.
O irmão de Thomas, Alan

Schwartz, inicia sua caminha
da no Estadual. Até ano pas
sdo ele participava apenas da

Copa Santa Catarina (compe
tição paralela), mas esse ano o

piloto pretende ganhar desta
que na elite do automobilismo
catarinense. Edson Herzog é
outro jaraguaense que corre

pela Marcas N. A maior trans

formação entre os pilotos da

região é a que Alessandro Co
elho promoveu. O ex-piloto
da Marcas A vai competir no
Stock Car Omega.

Os
.

treinos livres InICIam

amanhã, às 9h30. O aqueci-'
menta é no domingo e tem

início marcado para as 9h30.
A largada será às llh30.·Os

.

. ingressos podem ser adquiri
dos na hora no valor de R$ 15

(sexta a domingo, com direito
a camping) e R$ 10 (domingo).

GENIELLI RODRIGUES

Dias: 1 e 2. de maio
Local: Joaçaba

• 4a E 5a ETAPAS
, Dias: 29 e 30 de maio
Local: Chapecó

• 6a ETAPA
Dias: 17 e 18 de julho
Local: São Bento do Sul

• 7a ETAPA

Dias: 14 e 15.de agosto
Local: Joaçaba' .

• 8a ETAPA .

Dias: 11 e 12 de setembro
Loca I: Lontras

• 9a ETAPA

t'

"",.� .,-
......

Em 2009, o piloto Dirceu Raussis, foi campeão �a categoria Marcos A '

1 real
e entrada
e o 12 parcelo
s6depoisdo
mundiaJ.

*1, ,

lJ'rodo JQeA��

NovoFox

VHf/l.ot,42t FLEX
-.oro 15°

-'faml n:tóscara

ne9rS!
-Limpador, I�vador

e d.es.emba�ador
do vidro lraseif.o

'Dire,ão hidr.(lulic�
,
•Novo desigll
•Noya Poin_el

0,

...No:vo Acabqtnento-

CORJJe:xturos ejfeclclos
!tas portos

Novo GOL 1.0 IIP

�H't/:rotql FLI:X

� Para.,cboquss

'no cor do. veículo

s dntos de se9u"an�o

c:om Ilsgulagem as olh,,�CI

• Porta-ma�s revestido

d.. "arpete

.Banco do motoristp�
YH;r/Total fLEX ii cintos de se9uràn�â

cf reguJogem de altura

·Tampa Tras8'ira com siste"'à
de amortecimento e chave.

• Ba!tco ao motor,;sla

www.vw.ccm.or. Promoção 1 Real: veiculo de referência - (1) Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo la/la, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$30,490,00, Voyage 1,0 total 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$30,990,00, Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Total Flex, cód. 5U91 E4, IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Financiamento do veiculo Gol, código

5Ul1C4, 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.rn e 19,08% a.a

Sujeito a aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen.Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET, Crédito sujeito a aprovação, Condições sujeitas a alterações

sem aviso prévio, Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados, Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas, Sujei-

to a aprovaçâo cadastral. Condições válidas até 05/03/2010
'

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 32'74 6000
www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. IANCOVOLKSWAGeN
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