
a
Gerd Reinhold Stortz

fabrica peças de madeira
e encanta crianças
com brinquedo do

tempo do vovô.

Flores alegram o'arnbíente, Saiba onde e
em que época preparar o jardim de casa.

"

a
•

aralns ura
ou

. -�

. .44

ISSaO
.

Representação protocolada por Raulino Raulino, que pede cassação e

perda dos direitos políticos da prefeita, foi recebida por oito'votos contra
dois. Por sorteio, PMDB ficou com duas das vagas e o PT com a terceira.

Página 4

CÉSAR JUNKES
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Derrota para o Imbituba hoje em casa e vitória do Brusque contra o Atlético de Ibirama pode selar o rebaixamento do Juventus.

/

FUGA NO PRESío O
Mais quatro
detentos são

.

recapturados
Polícia Militar continua as

buscas para localizar mais
14 forag idos. Um dos
presos encontràdos ontem
é Carlinhos Erthal, 39 anos,
apontado como um dos

'

I íderes da fuga ocorrida na

noite de dorninqo.
Página23 .

AB STECI TO .

.

Falta de água
leva prefeito

.

até a Càpital
Prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke,
vai até Florianópolis
formalizar o fim do
contrato com a Casan.

Página 10
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(47) 3373-98 1
www. fameg.edlLbr �
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2 História
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'1603
O fim da dinastia

Tudor na Inglaterra
A morte da rainha Elisabeth I da In

glaterra, no dia 24 de março de 1603, dava
.
um fim à dinastia Tudor. Por não ter dei
xado herdeiros diretos, ela é sucedida pôr
James VI da Escócia, que sobe ao trono

I com o nome de James I e inicia assim a

dinastia dos Stuart. O poder da família em
todos os seus domínios seria rompido em
1714, com amorte deAna I.

.

Os Tudor haviam subido ao trono no

fim da "Guerra dasRosas", em 1485, e gover
naram a Inglaterra em um período relativa
mente pacífico. Apesar dos conflitos inter
nos quemarcaram o reinado, foiumaépoca

· promissora para a.economia e o comércio
do país. O principal marco aconteceu �n

quanto Henrique VIII, pai de Elisabeth I,
·

estava no trono - fundando a Igreja Angli
cana, o monarca impulsionava o início dos
movimentos protestantes no país.

Elisabeth I, também conhecida como
a/RainhaVirgem, subiu ao trono em 1558.

Seu reinado, conhecido como a Era Dou

rada, foium períodomarcadopelaprodu
:ção artística crescente e pelos primeiros

· passos na fundação do que seria o Impé
no Britânico. 'Iemperamental e decidida,
'Elísabeth concedeu

.

apenas oito títulos
, importantes durante seu govemo e criou
conflitos religiosos ao. anular o controle

· papal sobre a Igreja da Inglaterra..
.

'Apartir de 1570, após ser excomungada,
passou a perseguir seus inimigos religiosos.

'

Mantendo-se solteiraportada aVida, ela ga
rantiu sua independência, boas condições
de go�emo e popúlaridade entre seu povo.
No fim de seu reinado, a Inglaterra havia se

tornado uma das potências europeias.

OO'VIDA,
'Idade da cidade
Em 1930, a edição de 16 de

agosto trazia um artigo com
o título "Quantos anos tem. �

Jaraguá?". Segundo o texto, na

época a' idade da cidade ainda
era desconhecida. A coluna
se propunha a encontrar essa

resposta, a partir de entrevistas
com os "mais velhos".

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 24 de março de 2010

Uma crônica domédico Paulo Kraemer (1856
-1930) conta sobre sua prisão durante a revolu

ção federalista de 1893, que chegou às terras de

Joinville. Apesar de já ter ouvido os boatos sobre
uma "tropa de maragatos", comandada por Gu
mercindo Saraiva, que se havia instalado na cí

dade, Paulo resolveu mudar-se para Joinville em
função de seus negócios.

Percebendo que as histórias erammesmo re

ais, tentou sair da cidade logo no dia seguinte - o

problema é que entrar eramais fácil do que sair.
Ao invés disso, foi preso sob a acusação de "es

pião", e acabou conhecendo todos os chefes da

revolução. Na ocasião, foi levado à'presença de
Gumercindo e libertado logo depois.

No caminho para casa, foi abordado nova

mente por um policial e acabou ficando recluso
na "casa da guarda". o- real motivo de sua pri
são, ele só descobriria dias mais tarde: segundo

. a crônica, quem pediu a prisão foi a mulher do
delegado Grossenbacher, que havia dado ordens
para prenderKraemer depois.de ouvir boatos so-
bre a substituição de seumarido,

.

.

As prisões de
Paulo Kraemer

1'882

Tuberculose
, O bacteriologista alemão Robert
Koch . anunciou ter isolado o bacilo
da tuberculose no dia 24 de março de
1882. Apesar de não ter sido eficaz, um
"remédio" que foi apresentado por ele
em 1890 tornaria possível a criação de
um teste pré-sintomático da doença. A
descoberta do bacilo renderia a Koch o
Nobel de Medicina em 1905.

,
',I

A fotoqrefia mostra a 'casa
.comerclal Ruckér,·em Hansa
Humboldt (hoj� (orupá), na

.

'época em que ainda
.

\ pertenda 'a JQinville.

/1.

. ,',
'I ".-_.

1

OS. estrangeiro
-1.
I

' .. : .�,�

. Cometa Hyakutake
Neste mesmo, dia, em 1996, o co

meta Hyakutake tornou-se Visível a
olho nu. Descoberto pelo 'astrônomo,

,

amador Yuji Hyakutake em janeiro
daquele mesmo ano, o cometa foi UIp.
dos que passaram mais perto da Ter:
ra nos últimos 200 anos, além de ter a

cauda mais longa até então conhecida
para um corpo celeste como este.

.

No di�24 demarço de 1949, o filme
britânico=Hamlet" foi a primeira pro
dução estrangeira a receber um Oscar.
Os prêmios foram nas categorias deme
lhor ator, melhor direção de .arte P&B,
figurino P&B e melhor filme. Baseado
na peça de Shakespeare, Hainlet foi o

.

primeiro ganhador em que um diretor
conduziu a si mesmo como ator.

CLUBE ATLÉTICO BAEP-ENDI

Arma de fogo
)1 -Asarmas de fogo surgiram provavelmente logo........�

após a.invenção da pólvora, no século IX (China). A
mistura de salitre, enxofre e carvão vegetal era usada
em tubos de bambu, e explodia em contato com o

fogo. As primeiras balas não ·passavam de pedras.

PIERO RAGAZZI

Apesar de as atividadesterem sido iniciadas três anos antes, foi só no dia 15 de novembro de 1939

que o Esporte Clube Brasil foi fundado. Quatro anos depois, na mesma época da criação do Grêmio
feminino "Olímpico Brasil", o nome da sociedade jámudara paraAssociaçãoAtlética Brasil. Filiou-se àr
LigaAtlética Norte Catarinense, com sede em Joinville, ainda em 1943. Apesar de não ter sido fechada
durante a Segunda GuerraMundial, foi obrigada amudar o nome paraAssociaçãoAtléticaBaependi.
O nome atual só passaria a ser usado a partir de 1947, quando aconteceria a fusão com o Clube '

Jaraguaense. No mesmo ano, começaria o treinamento para formar uma equipe de tiro -

somando-se a atividades como atletismo, basquete, vôlei, tênis e ginástica.
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PONTO DE VISTA

Voto· eficaz
deleg�ção de responsabilidades e atribuições
dentro de qualquer corpo administrativo, seja
público ou privado, é indubitavelmente vírtu
sa. As vantagens decorrentes de se seccionar

as competências, tal como ocorre na presente admi

nistração da subseção da OAB de Jaráguá do Sul, são a
de maximizar a participação dos membros, bem como

a de ampliar as possibilidades de êxito nos objetivos'
propostos. Em um universo demais de 400 advogados,
todospodem dar suaparcela de contribuição parao de
senvolvímento de atividades sociais ou coletivas.

É a partir dessa delegação que a Comissão de Cida
dania da OAB de Jaraguá do Sul estabe
lece uma premissa de trabalho para o

'triênio 2010/2012, qual seja, a do pensar
global e agir local, concretizada em duas

grandes vertentes.
. A primeira vertente é a do Voto Efi

caz, 'através da qual se procurará de
monstrar à comunidade o poder' do
'sufrágio para modificar a realidade e a

vida das pessoas, bem como Os critérios

que devem ser utilizados na seleção dos
candidatos. Discutir-se-á a responsabili
dade dos políticos eleitos e suas obriga
ções, mas, também, a responsabilidade
do eleitor e as consequências do seu iso
lado e ao mesmó tempo coletivo mais

importante ato de cidadania.
. A segunda vertente é a Campanha
de Conscientização Sobre a Corrupção
no Cotidiano, pois é sabido que a figura generalizada do
político corrupto nadamais é do que o extrato, o sumo, .

de-uma sociedade igualmente corrompidaemseus cos-

. tumes e instituições. Será a discussão das pequenas ati
tudes de cada cidadão, das decisõesmais simples como
jogar lixo no chão, não devolver o troco dado amais ou
furar uma fila, que interferem no contexto social; a dis
cussão de como o comportamento individual e pessoal
pode inferir na manutenção ou na mudança de uma

sociedade; ou de como a inércia também pode ser um
.

grande fator nos desmandos que se acompanham dia
riamente nos noticiários.

Somente a partir da conscientização da comunida-

"

de e, principalmente, das gerações vindouras é que se

pode obter suce�o na alteração de alguns paradigmas
individualistas e egocêntricos ainda vigentes, que tanto
vêm atrapalhando o progresso humano na atualidade.

Para esse trabalho, a OAB se propõe a atuar em

conjunto com as associações de moradores, escolas de'
ensino 'médio e superior, além de outras coletividades
organizadas de nossa região, as quais desde já são con

sideradasparceiras convidadas. Estas preocupações são
consequências de quem, pois, acredita na valorização e

importânciada relação comopróximo, no poderdo tra
balho voluntário e no objetivo final de contribuirpara o

aprimoramento do gênero humano.
É importante destacar, também, que

a OAB de Iaraguá do Sul abrange as vi
zinhas cidades de Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, para onde
os narrados trabalhos de conscientiza

ção devem seproliferar e cujas entidades
e organizações destas cidades também
são convidadas para estas parcerias. /

Já é possível sentir que a realida-:
de nacional vem sendo transformada

pelo contínuo trabalho social promo
vido por vários segmentos organiza
dos, mas a OAB pretende não somente
dar continuidade, e sim estabelecer
foco nas questõesmais prementes que
tenham reflexo local e mesmo global,
'pois afinal, como dizia o 'poeta, "se
as estrelas são inatingíveis, isso não é

motivo para não querê-las...
"

As eleições estadual e nacional estão próximas.Mui
to trabalho há para ser feito em exíguo período de tem
po e seguramente será realizado, por todos aqueles que
têm consciência de que não-basta apenas ser uma boa

pessoapara cumprir com o seu devermoral de cidadão.
Não, omundo não se restringe ao nosso ser e às nos

sas necessidades pessoais. Pelo contrário, todos temos
.

um compromisso a ser assumido junto a causas justas
e atuais, tais como as propostas pelaOAB de Jaraguá do

.

Sul,por exemplo. Não esperemos sentados pelos gover
nantes; honrar o compromisso de melhorar a realidade
do país depende de todos e de cadaum de nós.

É sabido
que a figura

generalizada' do
político corrupto
nada mais é do
que o extrato,
o sumo, de

uma sociedade
igualmente

corrompida em

seus costumes e

instituições

"

SERViÇO

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira •nelsonêocorreíodopovo.com.br

O CORRFJO DO PO\'Õ Editora-chefe:PatríciaMoraes·redacao@ocorreiodopovo.combr
-..,,;919 • 201 O

-

ProjetoGráfico eProgramaçãoVISUal:Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 3276-3258 -Assinaturas: 3055-7575
. Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 91.07-6932

Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902-1380 (Fim de Semana: 3376.1085
• 9902.1380 • 9136.0296) • Hoiemo de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguã do Sul- SC - Site: www.ocorreiodopovo.com.br

-,

IMAGEM DO DIA

Após O término dó relacionamento,
não é só a aliança que vai embora.

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

* telefone (* não serão publicados).

ATRAÇÕES
Schroeder recebe.
força-tarefa sábado
Schroeder terá um sábado diferente, no

dia 27. A SDR (Secretaria de Desenvolvimen
to Regional) realiza na escola Professora Elisa
Cláudio de Aguiar, no bairro Schroeder I, a

Força-tarefa O evento terá atrações cultu

rais, lazer e prestação de serviços. As ati
vidades iniciam às 9h30 e seguem até às

15h30. No local, serão realizados testes de
acuidade visual, cadastramento para o Bol
sa Família, cortes de cabelo, verificação de

pressão arterial, entre outros serviços.

EDUCAÇÃO
Instituição oferece
cursos profissionais
A Cetelbras Educacional; prestadora de

serviços na área de cursos profissionalizan
tes, inaugurou sede em Jaraguá do Sul. A ins

tituição oferece a partir desse ano os cursos: .

Telemarketing, Recursos Humanos, Gestão
de pessoas, ExcelAvançado,Técnicas de aten-

. dimento e vendas, Informática, Manutenção
deMicrocomputadores,Web Design, Progra
mação, Administrativo pleno e Secretariado,
Graphic Design e Web Mastet Informações
pelo telefone (47) 3371-0080._

o RTUNID E

Inscrições para
curso na Dibrape-

Projeto Pescar da empresaDibrape Dis
tribuidora Brasileira de Petróleo, de Guara
mirim, está com inscrições abertas até dia
31 de março. O curso gratuito, com duração
de um ano, formará jovens em Operação
para o Comércio. As aulas acontecem no

salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, .

no bairro Corticeira, para jovens da comu
nidade entre 16 e 19 anos. A inscrição deve
ser feita pessoalmente na empresa. Infor

mações pelo telefone (47) 3373-8060.

VAGAS

Barra Velha tem
concurso públiCO

A Prefeitura de Barra Velha tem inscri

ções abertas para concurso público. As va
gas são para cargos na. administração mu

nicipal em geral e também na Fundação
Hospitalar de BarraVelha, e visam também
a formação de um cadastro reserva de ser

vidores. O prazo segue até dia 30 de março,
das '13 às 19 horas, na sede da Prefeitura
(Avenida Governador Celso Ramos, 200, no
Centro). O edital está disponível no site bar
ravelha.sc.govbr.

. ......
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I'C F GAD

Vereadores instauram
,

Comissão··Processante

" .

Vamos trabalhar
sério, sem politicagem
para uma conclusão
justa do caso, doa a

quem doer.
JAIME NEG.HERBON,

INTEGRANTE DA COMlssAo
PROCESSANTE'

'. ". 1Plenário recebeu denúncia por oito votos a dois, com abstenção do PSDB
A segunda versão da
representação foi

_

protocolada por Ronaldo
Raulino na manhã de ontem

_Nâmara
de Vereador�s r�

ebeu ontem a denuncia
-

o ex-secretário de Turís

o; Cultura.e Esporte, Ro
naldo Raulino, que pede a cassação
da prefeita Cecília Konell (DEM) e

a perda dos direitos políticos do se

cretário de Administração e de Fi
nanças, Ivo Konell e doprocurador .

geral do município, Valmir Elói. To
dos os integrantes do G8, incluindo
a presidente da Casa, Natália Petry
(PSB), votaram.a favor. Os vereado
res doDEM foram contra eAdernar
Wmter (PSB) absteve o voto.

A Comissão Processante que in-
.

vestigará a denúncia será presidida
por Lorival Demathê (PMDB) e terá
Justino daLuz (PT) como relator. Jai
me Negherbon (pMDB) completa o
grupo, escolhido por sorteio, como
determina o Regimento Interno da
Casa. A escolha dos cargos foi deci
dida entre os integrantes da comis
são. Relator da CEI da Schützenfest,
Justino garante que não ficará so

brecarregado Com a responsabilida
de emmais uma comissão. "Oman

dato de vereador é hoje a minha
única função. Tenho tempo parame
dedicai aos trabalhos", responde.
Presidente, Demathê explica que a

prioridade será analisar a legalida
de da denúncia. "Nossa primeira
reunião será amanhã (hoje), às 17h,
com a assessoria jurídica da Câma
ra. Temos cinco dias para notificar
os acusados", comenta.

A CP terá 90 dias para apresen
tar o relatório final e possui poderes
para cassar a prefeita. Os trabalhos
não podem ser prorrogados.

ERRO NO CPF
Para o líder do governo, Adernar

Possamai (DEM), a denúncia não

deveria ter sido acatada, pois há
erros no documento. Segundo ele,
o texto apresenta o CPF errado da.
prefeita Cecília Konell. "O número

que veio é do CNPJ da Prefeitura.
Queria atentar os vereadores disso,
mas só recebi a denúncia algumas
horas antes da votação, Não houve'
tempo", explica.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo,com,br

Definido entre os três integrantes, Demathê ficou com a presidência, Justino com a relatoria e Ne.gherbón como membro da comissão

ELÓi TERIA ATUADO PARALELAMENTE COMO ADVOGADO PARTICULAR DE KONELL
_-

Denúncia atinge também procurador
Além do secretário de Admi

nistração e de Finanças, Ivo KoneU
.

e da prefeita Cecília Konell, a de
núncia de Ronaldo Raulino atin

ge também o procurador geral do
município, Valmir Elói, acusado
de atuar como advogado pessoal
de Konell junto ao TRE.

Segundo o documento, Konell
foi condenado a pagar uma multa'
ao TCE (Tríbunal de Contas do Es

tado) em 1998, por despesas irre

gulares constatadas durante a sua

gestão como prefeito, entre 1989
e 1992. De acordo com o texto, em
outubro de 2000, o valor da multa
estava ernRâ 35.591,07.

No entanto, Konell teria proto
colado uma petição ao TRE, atra
vés do advogado ,e procuradorVal
mirElói, informando o pagamento'
débito no valor de R$ 9.394,26 via
Refis, nó dia 4 de dezembro do
ano passado ..

A denúncia afirma
que não houve comprovante da

atualização da multa, apesar de
o documento informar que o pa-

gamento foi integral.
Raulino afirma, ainda, que o

programa de recuperação fiscal não
poderia ser utilizado para quitação'
de uma multa imposta pelo TRE.
Além disso, que a expressão "multas
decorrentes de infração" teria sido
incluída propositadamente na lei
do Refis, para que Konell pudesse
fazer a adesão.A

PIERO RAGAZZI

Adesão supostamente
irregular de Ivo Konell

.

ao Refis gerou a

representação

Por fim, o documento acusa o

ex-prefeito, Cecília e Elói de impro
bidade administrativa. Konell por
enriquecimento ilícito ao utilizar
se de um benefício fiscal de forma
irregular; Elói por atuar corria ad
vogado pessoal e procurador geral
no - mesmo caso, beneficiando o

cliente; e Cecília por negligência, ao
permitir que o Refis fosse utilizado
de forma indevida. Raulino protocolou novamente a denúncia hoje pela manhã
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ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br
. � .

-

Carolina Tomaselli
No limite

Enquanto
o prefeito Mário Fernando

Reinke (PMDB) vai a Florianópolis
tentar resolver o problema da falta de .

água em Massaranduba, os vereado
res José Osnir Ronchi (PP) - foto, Pier Berri
(PMDB) e Mauro Brarriorski (DEM) recorre
ram ao Ministério Público. Em representa
ção protocolada ontem contra a Casan, eles
pedem a instauração imediata de ação civil

pública para que a companhia seja obrigada
a comprar novas bombas para captação de

água, ou providencie amanutenção adequa
da para garantir o abastecimento quando o

Ampliação
Ainda sobre água, 'emGuaramirim a Pre

feitura inaugura hoje a rede que abastecerá
as comunidades de Bananal e Figueirinha.
Cerca de 12Q famílias serão beneficiadas
com a extensão de dez quilômetros. O ato

acontece às 18 horas, na Igreja Católica da

Figueirinha, ocasião em que os interessados
em fazer a ligação serão orientados.

FALA Aí!
Polícia não é
babá de preso.

. FEDHA KONELl, EX-DELEGADA
f CHEFE DE GABINETE, SOBRE A

SITUAÇÃO DO PRESíDIO REGIONAL

sistema apresentar problema. Ou, ainda, ga- _

rantir o abastecimento com caminhão pipa,
sob pena de multa. O p.edido inclui, ainda;
que a estatal apresente laudo atestando a

qualidade da água fornecida.
No documento, os vereadores relatam as

ocorrências de falta de água, a exemplo do
dia 22, quando a cidade ficou completamen
te desabastecida, e também os reclames da

população sobre a má qualidade da mesma.
('A_ Casan vem adotando perversa política
empresarial de negligenciar abastecimento

.

- de água", afirma o texto.

Almoco
. �

Aliado do presidente Lula no plano na-

cional e, portanto, fechado na candidatura
de Dilma Rousseff, o PC do B completa 88

anos de fundação. A data será comemora

da'no próximo sábado pelo PC do B da ma

crorregião, sob a coordenação do vereador e

pré-candidato Jean Leutprecht. O almoço, a
partir das 12h30, será na SociedadeAmizade.

CÉSAR JUNKES

Repúdio
A executiva do PT de Iaraguá do Sul emitiu uma nota

em repúdio contra as declarações do secretário deAdmi
nistração e de Finanças, Ivo Konell, publicadas no último
dia 16, na seção do leitor. O partido classifica como infe
liz e grosseiro o artigo assinado pelo ex-prefeito, em que..
faz acusações contra o filiadoAirton Sudbrack.

Empreende' or
Secretário de Desenvolvimento Econômico de

.

Guaramirim, Jair Pereira, e representantes do Sebrae
se reúnem hoje à tarde com os vereadores na Câma

ra. Na pauta, possíveis alterações no projeto de lei que
cria a figura de Empreendedor Individual. Nas outras
cidades da região, a lei já foi regulamentada.

AnteCipou
Com a deliberação da cúpu

la estadual do DEM, o ex-vere
.

ador e presidente do diretório

municipal Carione Pavanello
. antecipa a saída da presidência
da Fesporte, que aconteceria,
mês que vem porque a lei elei
toraI exige. Cacá é pré-candida
to a deputado estadual. Como
único representante de Iaraguá

- do Sul no governo do Estado,
certamente está nos planos
dele prestar contas dos recur

sos que trouxe para a cidade à
frente da fundação.

CÉSAR JUNKES

MíDIA TV

A partir de agora, as principais notícias que chegam à casa dos leitores de
O Correio do Povo estarão acessíveis também aos usuários do transporte
coletivo.As transmissões serão feitas em ummonitor disponível nas
principais linhas do município, em uma parceira da Mídia TV com a

Viação Canarinho e O Correio do Povo. O projeto foi lançado ontem.de
manhã, naAcijs, na presença dos representantes daMídia TV Jackson
Jacobi, Valéria Iunckes e Davi de Borba, e do diretor de OCp, Nelson
Luiz Pereira. O gerente administrativo "da Canarinho, Antônio Carlos
Blunk, destacou as vantagens da inovação, que os presentes tiveram
oportunidade de conhecer em um passeio de ônibus.

PIERO RAGAZZI

Fone 473275-09091 Plantão 24h: 47 9975-0160 I www.rotabela.ind.brlrotabela@rotabela.ind.br
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CHARGE. J

OOiErrOR

Poupança garantida pelo
governo? ledo engano

E'
tenho um filho com pro
lemas de saúde há de

.

enove. .APesar de todos
s esforços para garantir a

'estabilidade emocional e encarar a
dor e o sofrimento diário que uma

doença pode trazer a
uma família, busca
mos de todas as for
mas nos prevenir fi
nanceiramente. Para

isso, todo o mês,
.

durante anos, dire-
. cíonamos. um de
terminado valor em
uma conta poupan
ça exclusiva para os

remédios, 'consultas,
tratamentos e qual
quer imprevisto que possa ocorrer
com nosso filho. Enquanto isso da
melhor forma possível, vamos se

guindo nossa vida normalmente.
Em 1996, eu assinei como ava

lista para um "amigo" e ele não pa
gou essa dívida, acerca disso nun
ca fui informado. Essa situação
veio à tona justamente no dia em

que precisei retirar uma quantia
da conta poupança para levarmeu
filho a Curitiba para iniciar mais
.um tratamento de cura.

Naquele . momento' descobri

que minha conta estava bloque
ada pela ]stiça em virtude dessa
dívida. O desespero tomou con

ta de mim e de minha esposa, e

nossa viagem à Curitiba foi feita
de dor e lágrimas.

Durante algumas semanas cor
remos atrás de alguma solução
para conseguirmos recursos para
iniciar esse tratamento, que não

é algo simples, mas sim um novo

método de radioterapia que ne

nhum plano de saúde cobre.

. Mas como Deus escutou nos:"

sas preces, trouxe uma. pessoa
iluminada para nos emprestar a

quantia de R$ 30 mil, aliviar um
pouco nosso desespero e salvar
mais uma vez a vida do nosso fi

lho.
Em todos �sses

meus 53 anos de
vida, posso afirmar
com convicção que
jamais deixei de pa
gar qualquer dívida
que tivesse feito. Fi
nanciei minha casa

por 15 anos e nun-
.

ca atrasei nenhuma

� mensalidade, e ago-
ra, minha vida ga

nhou uma reviravolta. Nunca dei
um cheque sem fundos para nin

guém, a partir daquele momento

os cheques que estavam em circu

lação começaram a voltar.
Por um descuidomeu, ao avali

zar e confiarem um "amigo", colo
quei em risco aminha idoneidade,_
e descobri, da pior forma possível
que não sou dono das minhas pró
prias contas bancárias. .Pois, o que
fizeram com elas foi uma "festa".
Sacaram o dinheiro das três contas

que eu dispunha no banco, colo
caram numa só e depois retiraram
todo o dinheiro como se fossem
donos das contas e do dinheiro.

A sua vida muda de uma for
ma tão brusca que somente a fé e

amor fazem você não perder a ca

beça e cometer qualquer loucura,
afinal, pensando bem, quem não
avalizaria para um amigo? Que �
claro, a partir daquele dia pode ser

seu grande inimigo.

Pois, O que
fizeram com elas
foi uma Ilfesta".
f'Sacaram o

dinheiro das três
contas que eu
dispunha
no banco
.

"

José Carlos GiraI/a, Empresário

ço realizado pela Casan deixava a desejar,
as Prefeituras optaram em não prorrogar o

contrato com a empresa.
É lamentável que o povo pague por um

serviço acreditando que ele seja de qualida
de, mas que na realidade aconteça justamen
te o contrário. Além de ser lesada por um
benefício que .não existe, a população fica
sujeita a uma série de doenças que podem
provocar danos irreversíveis à saúde'. I

A gestão municipaliza
(la da água parece ser um
bom caminho, desde que
os municípios disponham
de recursos para investir
em melhorias. É o caso
de Jaraguá. do Sul, que se

destaca por oferecer trata
mento a 99% da população

_ .

urbana. 'Mesmo assim, o

problema da distribuição nas regiões mais
altas nos períodos de calor mais forte ainda
é uma questão que precisa ser solucionada.
Para superar essa dificuldade, o Samae está
construindo lima Estação de Tratamento- de
Água no Garibaldi. A obra está orçada em R$
8 milhões ecomeça a funcionar em -2011.

.

A preocupação do Vale do Itapocu com a
.

melhor qualidade da água é um exemplo a
.

ser seguido no país, onde infelizmentea água
tratada não chega a 45% da população.

'

EorrORIAL
,

Agua

, .

A
falta de água e a qualidade ri� abas

tecimento é uma preocupaçao que
vem ganhando força no Vale do

Itapocu. O mais recente município
a questionar o serviço realizado pel� Casan

é Massaranduba. Amanhã, o prefeito Ma

rio Fernando Reinke vai para Floripnópolis
anunciar que, dentro de 30 dias, a Prefeitur.a
vai assumir o trabalho que era de responsabi
lidade da Casan há 3.0 anos.

Essa é uma tentativa de so

lucionar os problemas vividos'
diariamente pela população."
que durante grande I?arte do
dia não tem água para realizar
as tarefas domésticas. Essa si
tuação também levou Corupá
a assumir, no início dó mês, o
serviço de abastecimento, que
também foi realizado pela Ca-
san nos últimos 30 anos. Poucos dias de-·
pois, o prefeito Luiz Carlos Tamaníni de
cidiu decretar situação de emergência por
causa das falhas e irregularidades encontra
das no sistema.

Uma das descobertas da administração
foi de que metade da água captada chega- .

- va às torneiras sem receber qualquer tra
tamento. Em Guaramirim e Schroeder,. o

J
- •

serviço também foi municipalizado nos

últimos anos. Como a qualidade do servi-
.

NACIONAL

China e Google

(Qmoa
.

história já
·cansoude '

·mostrar,é
irresponsável
fazer tratados
com a ditadura
e a' censura,
ainda mais
em pleno .

século21.

A
China e o Google .protagonizam uma

'guerra' que tem tomado conta do
noticiário internacional. O c�so .co
meçou porque a empresa pnmeira

mente aceitou se submeter às regras impostas
para entrar no país. Mas como a história já
cansou de mostrar, é irresponsável fazer trata
dos com a ditadura e a censura,
ainda mais em pleno século 21.
Não dá para abrir exceção sem

pagar um preço, que nesse caso

foi bastante caro.

A empresa foi para China
de olho no imenso mercado,
são 400 milhões de interriau
tas,

.

uma fatia que interessa a

qualquer um. Mas, acabou que
/ limitou seus serviços, colocou.
filtro em tudo, não ganhou
nada e ainda perdeu muito em

abrir mão do seu manual de li-:
berdade.

Tentando encontrar uma al
ternativa, o Google decidiu ir

- para Hong Kong, onde apesa,r
dos avanços, também impera a

ditadura e as restrições ao mundo livre. A deci
são agora será rriuito dolorosa, porque sair do
mercado de buscas da China de-maneira defi-

nitiva pode representar um revés não só para
a estratégia mundial de negócios da empresa,
mas para uma ação que há muito é sinônimo
de oportunidade de crescimento, virtualmente
ilimitada..

O Google domina o mercado de busca nos

Estados Unidos e na maioria dos demais países,
mas fica em distante segundo lu-

.

gar no mercado -da China, onde
a Baidu, uma poderosa compa
nhia local financiada pelo gover-

.

no, lidera. Desde que o Google
anunciou a possibilidade de sair.
da China, as ações da Baid� su

biram em 44,5% e as do GOQgle
caíram mais de 6%.

O grande muro que os chi- :

neses construíram contra infor-
.

mações consideradas 'desfavo
ráveis' vai continuar existindo.
A população chinesa continu:
ará refém da desinformação. O

que conforta é que a tecnologia
se desenvolve tão rapidamente
que a cada dia surgem novas

maneiras de escapar da censu:
ra e se quiser continuar fechada, a China V�I
ter que investir bilhões para criar filtros maIS

eficientes.
.�

"
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Alei,
sancionada pelo pre

sidente Luiz Inácio Lula
da Silva na semana pas
sada, deve passar a valer

em 60 dias. O objetivo da mudan
ça é instruir os, novos'motoristas
sobre os cuidados ao dirigir à noite
e reduzir o alto Índice de acidentes
no período.

Mas na região, as, autoescolas
ainda não iniciaram amudança. Se
gundo o presidente da Associação
das Autoescolas doVale do Itapocu,
Robson Luis Ramos, os empresários
.aguardam orientação do Detran. uÉ

, uma lei federal, mas vamos aguar
dar o Detran de Santa Catarina se

manifestar sobre a obrigatoriedade.
Enquanto isso, continuamos com o

horário normal", declara..
,

'Ainda de acordo com Ramos, a
maioria das autoescolas -da região
conta com aulas noturnas, porém
é o aluno quem escolhe o horário
'mais adequado ,a sua .rotína, "Se a

aula noturna é obrigatória, acredi
to que fica ruim para os próprios,
alunos. Porque quem trabalha no

segundo turno ou faz' faculdade à
noite não poderia frequentar a au

toescola", sugere. Já sobre o preço
da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), Ramos adianta que ela não
deve sofrer reajuste. Na região, exis
tem 10 autoescolas credenciadas
pelo Detran.

DIREÇÃO NOTURNA

Hoje, quem frequenta a autoes

colaprecisacumprir45 horas de au
Ias teóricas e 20 horas práticas.Além
disso, os aprendizes são submeti
dos a testes tanto teóricos quanto

, práticos. 4'Na teoria, a gente aborda
direção defensiva. O aluno recebe

,

orientação sobre como dirigir à noi- ,

te e-sobre O uso da luz alta e baixa",
,

defende Ramos,
Para a aluna de autoescola, Ka

mila Klein, 20 anos, a mudança é
válida. "Acho necessária aula à noi
te. É um aprendizado a mais para
o aluno e a gente teria noções de
como usar a luz. O problema é que
o horário dificultaria um pouco. Eu,
por exemplo, estudo á noite e não

poderia fazer aula de autoescola
nesse período", opina.

Geral

tratação do aparelho e não de um
pacote de canais.

"A manutenção e instalação
só podem ser cobradasporeven-
'to. Quanto ao equipamento, a

prestadora poderá ofertá-lo por
meio de comodato, que é gratui
to, ou de venda, aluguel, ou outra
forma onerosa comercialmente
aceita,que deverá ser necessaria
mente negociada com oassinan
te", diz a nota oficial daAnateI.

Peixer orienta ainda que o

cliente deve sempre ficar aten
to ao texto do contrato antes

de assinar e contratar o serviço.
Cobranças indevidas podem
ser denunciadas ao órgão atra

vésdo 1512.
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,,'
Vamos aguardar
o Detra_n de ,

Santa Catarina se,

manifestar sobre a

obrigatoriedade.
ROBSON LUIS RAMOS,

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DAS AUTOESCOlAS DO

VALE DO ITAPOCU

"
PIERO RAGft..ZZI

Autoescolas da regiã� ainda não aderiram à obrigatoriedade de aulas noturnas, masjá disponibilizam esta opção para os alunos que desejarem

ANATEL ESC�ARECE C_OBRANÇA DO PONTO EXTRA PARA A TV

Taxa vale somente para equipamento
A Agência Nacional de Tele-

, comunicações (AnateI) publicou
nesta semana, no Diário Oficial
da União" uma súmula que au

toriza a cobrança de taxas pelo
"ponto adicional" o chamado

ponto extra, para clientes de tv
'

, I

por assinafura. Porém, a medi-
"

'da vale somente para o apare
lho utilizado. "A cobrança vale

,

somente para a venda, rnanu-:
tenção e instalação do apare
lho, o decodificador, em si,' 'e
não pelo ponto extra", esclarece
o diretor do Procon 'de Iaraguã
do Sul, Mário Sérgio Peixer Filho.'

. De acordo com a Anatel, o
objetivo é acabar com as dü-.
vidas sobre a inteipretação do
texto que proíbe a cobrança pelo
conteúdo dos canais no ponto
extra, mas admite tarifar QS ser-',
viços necessários para o funcio
namento do aparelho adicional.
O entendimento é de que, no

ponto extra, existe apenas a con-

DIREÇÃO
Autoescolas da região
ainda não se adaptaram
Empresas aguardam orientação do Detran para iniciar as aulas noturnas
Centros de formação de
condutores de todo o país
estão obrigados a oferecer
aulas de direção à noite.

WEGS.A.

COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.69510001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião
realizada em 23 de março de 2010, deliberou declarar, "ad referendum" da Assembléia Geral,
aos acionistas titulares de ações escriturais nesta mesma data de 23 de março de 2010,
juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,050588235 por ação, O pagamento terá início,
no dia 11 de agosto de 2010. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos
obrigatórios, confonne detennina o Estatuto Social da empresa, artigo 5°.
O pagamento será feito pelo valor líquido de R$ 0,043000000 por ação. j� deàuzido o Imposte
de Renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas
que comprovarem junto ao Banco Bradesco SA, instituição financeira áscrituraria das ações'
da WEG SA, sua condição de imune ou de desobrigadas da retençãopor disposição legal.
A pe:1ir de 24 de março de 2010 as' ações de emissão da WEG S.A. serão negociadas no

pregão da BM&FBovespa SA "ex-juros sobre capital próprio",
Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário infonnado
junto à instituição financeira escrituraria Banco Bradesco S.A., a partir da data de início de,
pagamento acima indicada. Aos acionistas que possuírem ações custodiadas na Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (CBlC), os juros sobre capital próprios serão creditados à
mesma, que os repassará aos acionistas titulares por intennédio das corretoras depositantes,
Os acionistas cujo cadastro não contenha a indieação de dados bancários para o pagamento
deverão se apresentar na agência de sua preferência do Banco Bradesco, munidos do
fonnulário "AVISO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇOES ESCRITURAIS"
recebido pelo correio e de documentos de identificação.
Infonnações mais detalhadas poderão ser obtidas no Banco BradescoSA, Departamento de
Ações e Custódia '- Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente
na sede da WEG SA, Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n." 3.300, CEP 89.256-900,
Jaraguá do Sul (SC) telefone (47) 3276-6973,

JARAGUÁ DO SUL (SC), 23 de março de 2010

AADMINISTRAÇÃO

NOVO
MERCADO

'

bel""" $i',Ir, lIJI'iitrll"H-L,
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Os próximos trêsmeses serão excelentes para garantir que asplantas cresçamfortes e sadias

Dtono
é,o tempo da colheita das

ores. E quando a natureza se

repara para o descanso no in
ema. Esses meses são excelen

tes para adubar a terra, preparando os

canteiros, vasos, jardineiras, pomar e a
horta pará fazer o plantio. Para que as

plantas cresçam fortes e sadias, é pre
ciso que recebam quantidades exatas
de calor, luz, umidade e ar.

No jardim
Semeiam-se as seguintes espécies: begônia,' boca-de-leão, era

vina, impatiens, beijinho, gazania, kalanchõe (ou flor-da-fortuna),
perpétua, petúnia, salvia, tagete, tagetão, verbena e mini-dália. No

final de maio, o tempo é propício para o plantio do copo ..de-leite e

do amor-perfeito. De acordo com Giseles da Rosa, sócia-administra
tiva da PIorada Floricultura, se você gosta de azaléias e hemerocalis,
pode aproveitar o outono ou outras estações. "São flores perenes, que. .

podem sei cultivadas em qualquer época do ano", ensina.

Forracões
. .� .

. De acordo com Giseles, outra opção para quem pretende embe-

lezar o jardim nessa época são as forrações, que são perenes. São

plantas que crescem predominantemente na horizontal (se alastram)
e normalmente não ultrapassam a altura de 30 centímetros. As forra

ções cobrem o solo e mantém sua umidade, só não podem ser pisote-
. adas como a grama. Entre as forrações indicadas estão a hemigrafis,
acalifa, aptenia, aspargo, bulbini,. bela-emília, erica branca e erica

rosa, azulzinha e lantana, entre outras ..

FOTOS DIVULGAÇÃO

Cuidados
. De acordo com Giseles,

< antes de fazer o plantio, é

irnpqrtante buscar adubos
drgânicos específicos para
cada espécie de planta.·
Também é. indicado apli
car um repelente natural

·para evitar pragas:
'. Paça uma boa limpeza'

110 jardim com uma tesoura
de pode bem afiada, Corte

.: fora os galhosmal formados,
.folhas secas e flores mur

chas. Evite também que as

ervas daninhas se espalhem,
. mantendo os canteiros em

ordem..'Diariamente, reco

lha as' fruta� bichadas caí
das no chão. O importante é

mant.er.o i,pOmar limpo para
impedir a proliferàção das

doenças 'e pragas.
,'�' ,

Vasos
Em vasos'ou jardineiras plan

te bulbos com mudas: ciclame,
crisântemo, gérbera, hera, co

leus, gerânio e agapanto.

No pomar
Plante laranjeira, limoei

ro, pessegueiro, jabuticabeira,
aceroleira, entre outras. Semeie
alface lisa, rosa, crespa ou ame

ricana, agrião, repolho, brócolis,
beterraba, rúcula, couve-flor, to
mate e berinjela.

Marcel HeinecKde Campos
CHEA08S20z..? 4799124880
Fernanda Longo
CREA077074·4 4791928750
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Praticidade nos móveis
A luminária no canto dá a sensação de que o ambiente é mais

amplo; Sofás de couro ecológico são bem práticos na hora de lim
par. Um pano úmido, água e sabão de coco deixam o móvel novi
nho em folha! Mesa de centro, baú ou pufe ? É você quem escolhe

'

'a função dessemóvel-curinga.

Menos é mais
Escolha bem os objetos que você irá colocar na estante. Libere

o espaço perto do televisor. Procure objetos que tenham aver com

o gosto da sua farru1ia, mas fuja de bibelôsmuito empetecados.

SALA DE ESTAR PERFEITA
Veja algumas dicas de decoração e garanta b-eleza e requinte ao ambiente

Pares perfeitos
Para tornar a sala mais mo

derna, escolha um sofá de cor

clara e poltronas de cores for
tes. Fuja dos tradicionais con

juntos de dois e três lugares.
Escolha modelos de' formatos
alternativos. Use tecidos com

padrões diferentes: se os sofás
forem lisos, escolha mantas e

almofadas estampadas.

-Contraste chique
Quadros escuros vão bem em

paredes claras - e vice-versa. Esse é.
o melhor jeito de destacá-los. Outra
dica é usar a iluminação direta e foca

da, bem em cima do quadro ou objeto
exposto. Quadro claro na parede clara?
Use a moldura no tom oposto: para
destacar a gravura ou pintura, invista
em umamoldura marrom ou preta.

VALLER 3055-2627
Decorações
Móveis sob medida I Plantas artificiàis
Desenvolvimento de pinturas e quadros
Acessórios em geral para sua casa

FOTOS DIVULGAÇÃO

As cortinas ideais
. A grande vantagem de usar cortinas Claras é iluminar

o ambiente. O tamanho da cortina deve ser proporcional .

ao espaço e à janela em que ela será instalada. Salas pe
quenas pedem cortinas menores. Se quiserbrincar com
cores e estampas, evite outros objetos chamativos por

.
perto. Invista em almofadas com o mesJIlo padrão.

"

) .

/

TV no lugar certo
Cuidado com o tamanho da Tv.

Um aparelho enorme, com 42-po
legadas (como o da foto), pede uma
distância de 3 metros até o sofá. A
estante (ou rack) também deve ser

proporcional à televisão da sala.

Afinal, o aparelho também funcio
na como um objeto decorativo.

Televisão
sem reflexo

Para evitar reflexos na TV; o

ideal é posicioná-la de costas para
a janela. Se for impossível, ponha
uma cortina de tecido grosso e

bloqueie a luz.

Fonte:www.mdemulher.com.br
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PLANEJAMENT

Saúdeanuncia desafios
Ampliar a rede e o o�çamento paramantero hospital são as principais ações.

PIERO RAGAZZI

Secretária Aline Mainardi diz que o trabalho será para estruturar os postos de saúde do município. Duas novas unidades serão construídas

GUARAMIRIM

Secretaria de Saúde
. anuncia desafios para os

próximos anos de governo.
f'

Intenção
é construir três no

vos postos e implantar mais
três equipes Estratégia de
Saúde da Família. Mais'de

R$ 300 mil estão garantidos
para erguer duas novas uni
dades de saúde nos bairros
Corticeira e Caixa da Água. Os
moradores da localidade Avaí
também devem ser benefícla
dos com um posto de saúde,
mas ainda falta o recurso. ,Or

çamento anual para o setor está

previsto em R$ 10,5 milhões.
Guaramirim conta com oito

postos- de saúde. Destes, ape
nas dois tem sede própria. Mas
o problema maior é que nenhu
ma das unidades se enquadra
dentro das exigências de estru

tura física da Vigilância Sanitá

ria, de acordo com a secretária
de Saúde Aline Mainardi.

O plano da gestão pública
também é anexar o posto de
saúde da área central junto ao

escritório da secretaria. Na pró
xima sexta-feira (26), os profis
sionais dos postos se reúnem
na Fameg (Faculdade Metro

politana de Guaramirim) para
_
discutir a elaboração do Plano

Municipal de Saúde. O objetivo

?

é fortalecer as bases das unida
des nos bairros da cidade.

HOSPITAL

O governo municipal também
tem o desafio de criar fontes de 're
cursos para pagar as contas do Hos

pital SantoAntônio deGuaramirim.
A preocupação do gestor da unida
de hospitalar, Ivo Rangheti, é com o

aumento dos gastos após o cumpri
mento do TAC (Termo de Ajuste de

-

Conduta), firmado entre Ministério
Público e Prefeitura para reparar ir
regularidades no serviço público.

Segundo o gestor, o orçamen
to dos cofres público é apertado. A
apreensão inicial é com o pagamen
to dos salários dos médicos que vão
ser chamados através de um con

curso, consequentemente elevando
os custos. liA Prefeitura não tem re

ceita paramanter o hospital".
'

A administração pública re

passa R$ 425 mil por mês. Outros
R$ 30 mil chegam pelo SUS, (Sis
tema Único de Saúde). "Este é
um quebra-cabeças enorme para
a Prefeitura", resumiu o gestor.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Bylaardt garante que hospital permanecerá sob a gestão da Pref�itura

"
A Casan passou

dos límltes, Vamos
assumir por bem

ou por mal.
PREFEITO MÁRIO
FERNANDO REINKE

, (

Falta de água
leva prefeito

-

até a Capital
MASSARANDUBA

o problema de falta de
,

água constante na cidade
de Massaranduba vai levar
o prefeito Mário Fernando
Reinke até' Florianópolis
amanhã, logo cedo. Além
de conversar com os res

ponsáveis pelos serviços
, da Casan (Companhia Ca
tarinense de Águas e Sane
amento), o administrador

- anunciará que dentro de
30 dias a Prefeitura deve
rá assumir o trabalho da
filial, realizado durante 30
anos no município. _

i'A Casan passou dos
limites. Chegamos a fi
car o dia todo sem água e

isso se repete com frequ
ência. Esta é a forma legcll
que encontrei para resol
ver este problema, Vamos

,

assumir por bem ou por
mal", declarou o prefeito,

,

em virtude das condições
precárias do serviço e des
ta situação grave que per
manece há quase um mês.

A Casan alega que a

distribuição de água para
todos os moradores de

pende da troca da fiação
elétrica e do aumento da

.

capacidade de energia
, para funcionar os motores
,

da estação.

"

-

Reinke vai a Florianópolis �

ànunciar que assumirá a

(asan dentro de 30 dias
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Reunião também serviu para os nucleados reivindicarem modificações

T NSIT

Mudanças são
apresentadas ..

,.
-

aempresários
Prefeitura agora tem aprovação
do Núcleo de Transportadoras
JARAGUÁ DO SUL

o trânsito voltou a ser tema
de reunião ontem.·Dessa
vez, o assunto norteou
o encontro do Núcleo de

Transportadoras da Acijs.

AexemPlo
do que aconte

ceu há algumas semanas
também no Centro Em

presariàl do município, o
secretário de Planejamento, Aristi
des Panstein, voltou a destacar as

obras que priorizam amelhoria do

tráfego na cidade. Em troca, rece

beu a aprovação da entidade aos

projetos apresentados.
Segundo ele, um dos estudos

está concentrado na implantação
de mão única, no trajeto Centro
- bairro, em toda a extensão da

Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca. O caminho inverso seria

feito pela rua 25 de Julho, que deve'
sofrer mudanças semelhantes.

NaWalter Marquardt, até a altura

da entrada àquela via, o sentido

também será unificado. A entrada

.

para Procópio Gomes, no entan-

to, dependerá de passagem pela
Sergio SabeI e Rinaldo Bogo. As
modificações ainda passam por,

apreciação. Caso sejam aprovadas,
a expectativa de Panstein é colocá
las em.prática ao longo de 2010.

Outraobraque fezparte das dis

cussões, ontem, foi a da ponte entre
aVIlaRau e oAmizade.Ao contrário

dos moradores da rua Arma Enke,
escolhida para dar acesso ao outro

lado do Rio Itapocu, o Núcleo se

colocou favorável à construção. "Se

alguém nos provar que ali não é o

lugar ideal, dou minha mão à pal
matória", garante o secretário. Con

forme Panstein, a localização bene
ficia cinco bairros de forma direta e

os residentes só não a aceitam por
causa do aumento expressivo na

movimentação.

• KeIy ErdnaIn
kely@OCOI�o.com.'"

Geral 11
I

Estudos para implantação de
estacionamento na fase tinal

JARAGUÁ DO SUL
A retomada do estaciona

'mento rotativo nas ruas centrais

do município está cada vez mais

próxima. A 'implantação, previs
ta ainda para este-ano, depende
de um estudo técnico coordena

do pela Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá do

Sul). A entidade -programa a fi

nalização do documento para as

- próximas semanas.
Conforme o diretor, Adolar

I Iark, algumas adequações foram
. necessárias já que o levantamen

to inicial foi feito a partir de in-

"
Esperamos que o
Executivo coloque
os projetos em

prática, precisamos
tornar o transporte

,

mais rápido.
JONATHAN GARCIA, DO NOClEO

DAS TRANSPORTADORAS

"
.

.

licitação abre
.

no mês de abril
A licitação para a escolha

da empresa responsável'pela
'

construção 'dos acessos à

ponte entre os baírros Cente-
. nário e Ilha da Figueira deve

ser aberta até o próximo mês.
A informação é do'secretário
Aristides Panstein. Segundo
ele, atualmente, os operários
fazem a pista de rolamento da
plataforma. Também em bre-

,

ve, os proprietários de terrenos
desapropriados nas imedia

ções,da Avenida PrefeitoWal-
.

demar Grubba começam a

receber as indenizações. Elas
somam R$ 5milhões.

formações ultrapassadas. Depois
de concluída essa etapa, falta a

confecção do edital para a licita

ção referente aos parquímetros.
Os equipamentos são responsá
veis pela contagem do tempo de

permanência de cada veículo nas
vagas cobertas pela rotatividade.
Por enquanto, a Codejas não di

vulgou o número de ruas e locais

a serem integrados ao sistema.
Segundo Iark, o comando

do processo cabe à Diretoria de

Trânsito da Prefeitura. Porém, a

operacionalização do estaciona
mento ficará com a companhia.

ARQUIVO OCP

Intenção é obrigar rotatividade nas vagas centrais ainda neste ano

Bombeiros voluntários têm
cadastro de reserva aberto

\

JARAGuA DO SUL
Quem se interessa pelo tra

balho dos bombeiros de Iara

guá do Sul e pretende ingressar
na atividade pode acessar o

cadastro de reserva da corpo

ração. Apesar de ter dois cursos
de formação em andamento, a
entidade permanece com a lista

aberta, principalmente, aos que
residem nas imediações do bair
ro Nereu Ramos. Isso porque,
falta efetivo na localidade.

Atualmente, são somente

quatro pessoas dividindo dois

turnos de função. Conforme o

coordenador do centro de ca

pacitação, Jackson Bassani, há a

expectativa de que seis voluntá

rios fiquem disponíveis ao servi
ço naquela sede até o fim deste
ano. Mesmo assim, a demanda

poderia sermaior.
Para frequentar as aulas, os

candidatos devem ter 18 anos

completos, residir no município
e serem aprovados nos testes de
aptidão física antecessores ao

início do curso. São 300 horas de _

estudo organizadas em parceria
com o Senac (ServiçoNacional de
AprendizagemComercial).

O custo mensal para os alu

nos é de' R$ 45, ou seja, 50% do

valor total. O restante será ban

cado pela corporação. Ela cede
. ainda fardamento, alimentação
e alojamento. Uma nova turma

deve ser aberta no segundo se

mestre de 2010. Para se inscre

ver basta entrarem contatopelo
telefone 2106-1013 ou pelo site

www.bvjs.com.br.
Pontedevedesafogar trânsito
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CLASSIC'1.0 4P 2010

à vista

Taxa de
0,49%
a.m.

Taxa de
0,49%
a.m.

a partir de a partir de

[]Rir"nID!,IRIlfA.��2OIJ9,.ilIIO/modeIo2OlO,(IIID"'plOinOdoooalàllÍ5(;)deR$24.990.romtaxapomodonaldeo.4g'!loa.m
ft:�55'l'á,<Rcn:1I[[.ellDFlã»indtJsos. (ET12.SIS"!ioaa, Esmque:1O lriItadesCeIIal.O ure, R6A.. 2pqQs.. FIeqJower. ano/fabricação2D09. ano/modelo
2I!DIIlII,a:mmm�JIlllIDliHlIlILiu"'ã-triisI;)deR$22..2JOt:.OI1ltaxa,,"iiiXÍUilillde0A9"iUIl.e12.55"'a.a.TrCelOFnãoioclusos.CET12.5Sl'a.a. Estoque:
JIlI)l!Jmiidl;nfes,lilIIimmIdleGilliBim..t!laIoem&lrnese5ClllDl!I1bi!diIap;lfÍirde�etaxade;.osde'lA]'lloiUll.-CET:2S2O""a.a.TCCIOFnãoincluso.
�_112 J!II!Ú1IlIeil!aspeilii(êies� il9JIltt.dasdernais p;IIQ!Ias..As� lllI1tiIdasda�em tiante. St!Iàorompostas rJeIo valor
1IlDIl,&bnllíe! 1I1Q' lIIIl!Diira "'vab das ",eAi_,flPS� t1IiIÍ5 o valor da presta>,;ão final pnMs1a em campo priiprio. Taxas Reduzidas Pela
�VJlIidInI� lId1aCela eOaslsk. PIiIm de fiI.........Eimam 6J.�de l!I1bi!diI em 12meses, rom taxa reduzida pela metade. de
1II\.�atmi1l.��am. -CET:�a.a. Condiçõesváiifasp;lRwi:uIosâ-roreto km piIia05�disponM!is l'1Il!i estnques das
1rt!l1I1lIli55f1DJl1á1ií;as;p;mtí�n30'tléfdasparalJ.�deVl!Nfalireladafãbria.taalistaseproduttJn!s rurais. Todos 05planasmeneio-
1!1IiB1ÜIlIS�5IIIjj!ibnsêlllJllNa�deoédtn.AsOlll!f'.;õespoderãoseraftaadassemprêWJaviso..As irI1aIgensdos�são ilus
�.�5IIIa1ODll1lllí!55iOi""' ...litiparil2lJ1i1f1lDa� taIrasde;.oseCOl1lltõesdefinarrlmentn.PIoi.o;;õtsválOasatédia
2W.IIT.IõIIql!II.;mt1Jll1,IMJiI.W�

...... '"
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r

- PÓS-GRADUAÇÃO,
Estratégias Financeiras 360 9/4/2010 181130min ,às 221130min 6" feria e sáb
e de Custos 8h às 17h (aulas quinzenalmente)

-

TÉCNICOS
Técnico em Enfermagem 1806 19/4/2010 8h as 1211 2" a 6a feira

Técnico em Alimentos 1500 26/712010 18tJ45min às 22h15min 2" a 6a 'feira

Técnico em Segurança cto Trabalho 1440 261712010 18h45min as 2-2h15min 2a a 6" feira

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
lingllagem e Programaçáo ,JAVA 100 06/04 a 10/08/2010 19h às 2211 3" e sa feira

Designer Gráfico 180 06/04 a 10/11/2010 19h às 2211 3" e 5" feira

GESTÃO E NEGÓCIOS

Boas Práticas em 20 08/03 a 16/03/2010 19h15min às 22h15min 2a a 6a
Manipulação d.e Alimentos

Gerenciamento deEquipe de Vendas 8 8/3/2010 9h as 1211 e 23 feira
131130min às 18h30min

CIPA - Comissão Interna 20 13/03 a 10/04/2010 8h15min às 12h15min Sábados
de Prevenção de Acidentes

Auxiliar Administrativo 210 13/03/2010 a Fev /2011, 8h as 12h30min Sábados

08S: parcelamos no cheque, cartão de crédito e boleto bancário
Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial para sua equipe!

3370-7500
,jI'

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA éONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

F350 2006 DH! BAU
RS",64.900.00.

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

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

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

seu benefíci'o. E você tem até 60 meses para pagar;
-
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WS Imóveis agora com
.

consultoria HabitacianaU--."""",,_
Facilitamos seu processo'
de financiamento pela
Caixa Ecc;mêmica Federal.,....

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.éom.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Classimais 3

Financiamentos

CA'.,'�A
---- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos se��djto junto a CAIXA

�--
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
'* Loteamentos Próprios

(47) 3373·3404 I 3373-0066 _,

RECOMAQ CONTRATA
pessoa com prática para fazer montagel1l e entrega de

móveis. É importante conhecer bem a cidade e ter carteira

de habilitação.
-

-

Interessados lig�r para 337'1-1477 ou mandar e-mail para

recomaq@netuno.com.br

RECARGA Exe

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372,1281

Prestamos Serviços de:,

Residencial

Manet
" No Centro em
,;

Guaramírím -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

. • Redução de custos; • Encargos Sociais;
• Aproveitamento correto de • Mark-up (indice para vendas);

impostos da matéria prima; • Os produtos mais Lucrativos;
• Departamentalização; • Os Produtos mais defricitários;
• Centros de Custos; • Custo dos êstoques,

Custo da HoraProdutlvc;
www.exatacontabilidade.srv.br

EXCURSÃO AO
RIO DE JANEIRO
Data: 07/05/2010

Betorno: 09í05/2010
Valor: R$ 260.00

.

(por pessoa)
INCLUI: ônibus e hotel.
Visita aos principais

.

ponto turísticos da
cidade. 3311-2971

9121-7190 (Emerson)

8ar
Nesse mês no aniversário
do Show Bar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

Aberto de Segunda a Sexta.
Horártó: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
Chico ele Paula

3273-2347 I 8853-9716
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V Não
Não
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.
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Não Não

�
Não

Não
Não

Não
Não

Não Não
Não

Não
Não.

Não

I(J ;)1.6"

Painel digital
Computador de bordo

ZAM S

Direção elétrica �/'
-

dd" �V�

Alerta de limite de veloci a e maxlma
..,,'

.' dr"speed-sensltlve
�Limpador de para-brisas com t�mponza o

. b'lpartido (encosto/assento) �/'Banco traseiro
V :-

Trava elétrica no porta malas �
Vidros elétricos dianteiros e traseiros

�Trava elétrica de segur�nça para crianças

V __,.

Volante com reg�lagem longitudinal v::
Menor custo de seguro

Rodas de liga-leve aro 1 5"

Rádio CD com comandos no,volante

Preço (Tabela oficial da montadora)

Garantia

CITROEN C34
a partir de R$

PRIMEIRO p. GAME TO
SÓ DEP' S DA COPA2

* Fontes de informação: sites oficiais das montadoras citadas, em fevereiro de 2010. * * Preço do Chevrolet Agile 1.4 LT com pintura metálica baseado na configu� O� ?amontadora.* * * As características e preços dos veículos mencionados nesta peça podem ser alterados pelas montadoras a qualquer momento, sem avso previa.

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR
E CONHEÇA TODOS OS OUTROS DESAFIOS.

CRÉATlVE TECH . OlOGIE
/

1 - Prl'ços à vista, não induem frete, seguro e opcionais, sem�, válido apenas para os veículos aqui anunciados, linha Gtmen Okm 10/11. 2 - Promoçáp. "Primei"! pagamento sódepois da Copa".válida para osdientes que realizarem pedido firme de IOOmpra de 2512/2010 a 26/03/2010 ou enquanto durar o estoque, para modelos e VffiÕes Otroen Okrn. leasing realizado pelo Banco ltaú com 10% de entrada e saldo em24x com taxa de 1,45% a.m. para " pagamento em 90 dias apos a lliInatura do contrato. TC RS 982,00. Confira a fi em uma de nossas conce5Slonanas. 3 - Série especai, hmitada a 1.400 unidades no Brasil. Consu�e valores em nossas conce5Slonanas. 4 - 2 anos de garantia sendo 1 pela Gtmen do Brasil e 1 pela le Monde, conforme contrato assinado entre diente e concessionária. Imagens meramente lIustratJvaS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 24 de março de 2010
. Glassimais 5

*h'-t�;
IflQSSIrX[ os saIlas;

f1i'sild Q&mó\'e1S·e i
. � eS.U4.lue d.� rQup_as e :

" _ li
�{,[QS� :.
A�ta�rtrQS, t

I

}
j

Aceitamos carro,
FGTS ou outro imóvel

como entrada.·

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
Rua Marina Frutuoso e Rua 333, Centro.

47 3055-3300 41 3215-5000
--------..--------

t. 0'.'" 4Át't
M&EGQ.Tn

47 3311-8031
LEIER
wPl\í:9i!l'MEH1astLI�:iAIoS

47 2107-8500 47 3311-0768

iíI!J ' IMOBILIARIA

�PJI5RMANN

47 3310-0700
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=
.

O JORNAL QgE T'EM DE TUDO'
CONVIDA VOCÊ A ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS MAIS

6 r----=-=::--r-_Ll_D_O_S_D_A_R_EG_I_ÃO!
=
=
=
=
--

ANUNClE AQ1JI E FAÇA BONS NEGÓCIOS!
\

VENDENDO, COMPRANDO, TROCANDO
OU DOANDO, ESTE É O SEU JORNAL!

LIGUE 2106.1919 E INFORME-SE

. LIGUE E NOS

CONSULTE, .

AGENDE UMA VISITA
3055-3400

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS
JARAGUÁ DO SUL TEM:

.

. \

Automóveis 'Motocicletas .c Caminhões

Imóveis
Máquinas
Agrícolas

SYCRED FINANCIAME�TOS SELECIONA
profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e
região, consórcios e' financiamentos. Enviar
currículo para comercial@sycred.com.br '

y red
FINANCIAMENTOS

.Ifl
co
.2:
êií
,_

00
ª
Q)

c
(!) •

E
�
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E
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..ê

\
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

II REDUZIDO
ÚLTIMO FINAL DE SEMANA COM

LINHA
PEUGEOT.

207

Peugeot usa e recomenda lubrificdntes TOTAL.

GRUPO
STRASBOURG=

20�
Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900

'R. Reinoldo Rau) 414

imagens somente para fins ilustrativos. Feirão de Fábrica Strasbourg-Dias 26,27 e 28 de Março e Promoção Março Comemore os 200 anos de Peugeot é uma campanha das Concessionárias Strasbourg e da Peugeot do

Brasil.Toda Linha Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento na seguinte condição. (50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 12 meses sem juros), existem outras condições de financiamento

disponíveis nas Concessionárias Strasbourg. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex,Airbagduplo, freios AB.S, 05 portas, ano!modelo.:0911 O, ar-condicionado; direção hidráulica, vidros e travas elétricas,

pintura sólida, a partir de R$ 47.990,00 à vista com frete incluso - com + R$ 2.900,00 ( Pacote Pack), rodas de liga leve 16", faróis de nebhna, CD-mp3 com comando na direção e teto solar elétrico. O PREÇO DE R$ 47.990,00

É EXClUSIVAMENTE PARA O MODELO PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6L FLEX - ANO/MODELO.:09110 EM ESTOQUE NA CONCESSIONÁRIA. Peugeot :207 HB XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, Air condicionado, direção

hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: lO/lO,

Air condicionado, direção hidrãulica, 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. Para maiores

informações sobre o Programa Direção livre Peugeot e Linha de utilitários para Frotistas, consultar a Concessionária Strasbourg da sua região. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações siqnificativas no

mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes:Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex,S portas, pintura sólida, ano/modelo lO/lO - 02 unidades;Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex,

ano/modelo.:10/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 08 unidades.Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09/l0, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de

vi�ência 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, consulte a Rede de Concessionárias

Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br .

PEUGEOT"I�. .

.... ...
. '.

�� I PEUCEOT
� ASSISTANCE De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 17h. - www.strasbourg.com.br

MOTION & EMOTION
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> R. Blumenau, 1891 1473029.3700
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GREEN
BEATS

No
sábado rola 'no Pavi

lhão A da Schutzenfest
mais uma edição da
festa Green Beats. Noite

memorável que' oferece .deze
nas de atrações. Desde sertanejo
universitário até vários DIs de

renome naciorial. O evento tem

o apoio de O Correio do Povo e

revista Nossa. Olha só! Hoje tem
ingressos grátis. As dez primeiras
pessoas que ligarem na Imobili
ária Jardim e falarem com o.Hel
ton receberão o passe livre ..

leitor tiel,
o leitor fiel de hoje é o ex"'

Gerente da Renault Liberté, em
Iaraguá, Anderson Gervásio. Ele,
mesmo em Campo GrandetMS,
acompanha a coluna on line to

dos os dias, para ficar por dentro
das notícias da nossa região. Va
leu mesmo!

. ,Dica de
quarta-feira

Curtir a Quartaneja, no Esta

çãoArmazém. A casa lota de gen
te interessante e bonita.

, NAS RODAS
• A recatada empresáriaMariléia
Raposo já está mesmo de vez
no mundo da informática.
Acreditem, ela acaba de' fazer,
pasmem, um Orkut. Ela planeja
nos próximos meses fazer até
um MSN, mas não tem nada
garantido. Amoça quer ficar
interligada.
• O amigo Sandro Albuquerque,
o popular Bil, já arrumou sua

mala e estará também na Semana
Santa na orla de Enseada e

pro.mete "arrastar" urn grupo de
gatinhas, como sempre:
• Aminha amiga querida Eliane
Lorenccetti, sempre muito bem
resolvida, estava "atirando para
todo lado" durante o show do
grupo "Os Chefes", sexta na
London, mas desta vez não
acertou nenhum alvo, voltou
para casa de "mãos abanando".

o CORREIO DO POVO •.Quarta-feira, 24 de março de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Fala sério
Esse papo que o Lula está

"pegando" a ex-modelo e empre-
-- sária Luiza Brunet não está com

nada. Não é? Tudo bem que ele
é o presidente, mas, o homem é

barrigudo, gosta de 51 e não do

69, e o que é pior, depende do

Viagra para'subir na .passarela.
De duas uma. Ou ela está per
dendo a visão ou o seu ex não

dava no couro.

Ginástica é moda
Av, Mal. Deodoro da Fonseca
819· centro· Jaraguâ do Sul

Prestação
de contas

A macarronada' beneficente
promovida por este colunista dia 13

de março, no Pavilhão A da Schut
zenfest rendeu urn valor líquido
em prol da Ajapra (Associação Ia
raguaense Protetora dosAnimais),
de R$10.240,OO (dez mil duzentos
e quarenta reais). Foram vendidos
1.280 convites, fora as cortesias. Su
cesso absoluto.Valeu gente!

TE CONTEI!'
• Ainda é alvo de
comentários o dentista
Francisco Reis, especialista
emímplantodontía, que foi
capa da revista Nossa Saúde,
editada pela revista Nossa. A
reportagemmostrou como é

eficiente o implante dentário.

•A Help Informática, do meu
, amigo Mafra, constantemente
é alvo de vários elogios pelo
belo desempenho de sua

empresa. Certamente é fruto
do bom trabalho de equipe.
Bola branca.

• Dia 25, mulheres antenadas
se prepararem.Vem aí, a
3a Festa do Champanhe.
Este ano será realizada no

.

Estação Armazém e terámil
novidades. Agendem!

• Hoje a partir das 17 horas,
acontece no clubeAtlético

Baependi, o tradicionalHappy
Hour daAMA. Na ocasião, além

Social 13

Diretor executivo da

Anhanguera :_ Fatej, .

Edson Andrade dos Reis
e sua Juliana Bauer, no
london Pub

Taste'n buy
A partir desta sexta-feira, às

13 horas, na Enoteca Decanter,
do meu camarada Thiago Ayro
so, haverá durante o dia oito ró- '

tulos abertos para degustação. O
valor apresentado por taça será

passível de abatimento median

te compra do produto na Adega.
Boa pedida.

A esteticista Débora em pose
exclusiva para coluna, nas
baladas da moda

Onde comer bem'
em Jaraguá

No restaurante Kayrós. Lá é
servido um dos melhores pratos
executivos do Norte do Estado.

A�
•

Placetour
Todos os oesnncs num so lugar'

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

Rua Francisco Fische.-, 90 I AO LADO DAJAVEl

Rodrigo, Noeli, Sueli, .

Hannelore, Edson, Ana Paula,
Letícia, Monise, Catarina e Karin

.

são os formandos de hoje no
Curso de Marketing da Fatej.

"
Mulheres, com elas
uma encrenca, mas
sem elas 'não se

pode viver.
AY'RTf»l �E.Nr.l'"

(

)
jo"�

Buxixo
Chegou a meus ouvidos que uma

recepcionista de uni tradicional·
clube da região, segundo alguns

sócios, tem ultrapassado o

termômetro da ignorância e

estupidez. Há quem diga que
a moça já teria levado até uns

bofetes pela tamanha falta de
habilidade para conduzir o cargo
que ocupa. Como eu não tenho
nada a ver com isso: eu sugiro
um copo bem gelado do chopp

Konigs Bier para relaxar.

do delicioso café, haverávários
desfiles de moda.Vai perder?

• O restauranteButiá,
comandado pela família
Marcatto, em BarraVelha, está
passando por urna repaginação
total.Emmeados de abril a casa
reabre commil novidades.

• Omeu amigoMauro _

Bramorskyi, emMassaranduba,
prepara os quitutes para
comemorar no próximo dia ,

dois de abril a idade nova.

• O casal Tânia e Helton, da
concorridaAcademia HT, será
capa da revista Nossa Saúde,
no mês de abril. Eles falam das
novidades e da trajetória de
sucesso.

• Todos nós nascemos
originais e morremos cópias.

. (Carl Sagan)

• Corri essa, fui!
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, CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADC)' TER<2-FEIJYX '

, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
.

�crit()r SchrOeder, esajtor
LuizCarlosAmorim" "

escritoreeditor: "
:"<

;

,

KeI/yErdmann,
jomali�a

'4,-,

I' Feminista, mas nem tanto

Onde
o seu feminismo acaba?
O meu, confesso, é bem curto em al

gumas situações. Não sei e nem tenho

,

vontade de aprender a trocar pneu. Não
tenho paciência para decifrar fios, entradas de

áudio, manuais, coisas que fazem funcionar os
eletrônicos. Não lavo a panela de ferro porque
ela é pesada. Acho que o homem deve pagar a

conta do restaurante no primeiro encontro. Do

motel, então, nem se fala.
Claro que as mulheres

também podem fazer um

agrado, porém em algumas
situações o cavalheirismo

precisa prevalecer, senão o
,

encanto acaba. Seme pergun
tarem onome da peça que vai
ao lado do motor, peço ajuda "

aos universitários.
- Quando estou com meu

marido,prefiro que ele conduza o,veículo. Eu es

colho a ,trilha sonora. Compras pesadas ficam
mais harmoniosas sendo carregadas por urn bra
ço musculoso. Um barulho estranho no meio da
noite, é ele quem vai ter que ver o que é.Trocar o

botijão de gás também não é coisa feita para as

mulheres. Matarbarataou outros bichos nojentos
só se não tiver alguémparame salvar.

Eu não entro na guerra com eles e nem fico

disputando o concurso de mulher-melhor tudo.
Melhor mãe, melhor filha, melhor amiga, me-

,.,

Ihor jornalista, melhor motorista, melhor femi
nista, melhor bunda. Apesar de que... , esta últi
ma opção passou ame preocupar depois dos 30!

Falando sério, os homens ficam tão mais en
cantadores quando abre,m a porta do carro para
a gente entrar,

Mesmo que nós 'mulheres é que tenhamos

preparado a mochila do filho, o bilhete da em

pregada, a lista do mercado e se preocupado
com a programação do fim de semana.

São eles que trocam o sofá
de lugar. Mas é a gente que se

ocupa com a combinação da

sala, com o arranjo da mesa e

com a sobremesa do jantar.
Lá em casa até trocamos

os papéis vez ou outra. Mas

para ser moderna, inteligente,
poderosa e independente não
é preciso abandonar de vez a

porção mulherzinha que vive dentro de cada
uma de nós.

' ,

Às vezes, eu a deixo prevalecer. A culpa é
dela se adoro vitrines, se faço urn dramalhão e

depois de meia-hora estou dando gargalhada.
Também é em função dela que de vez em quan
do armo urna guerra contra o guarda-roupa e com
os cabelos.

Mas também, é minha porção mulherzinha

que me faz admitir que os homens são indispen
sáveis e adoráveis, só não deixem eles saber.

(

I \

LANÇAMENTOS

f
1
\

Em "Fuohouse Tour" (Sony),a e�ravagante
Pink transforma.o palco ílteralmente em um pi
cadeiro: Neste show de 2009, na Austrália, ela
canta hits como "One FootWrong" e chega a fa
zer números acrobáticos. O DVD traz sucessos
dos últimos dez anos e ainda canções do seu
quinto disco, que dá nome ao tour e vendeu
mais de cinco milhões de cópias ao redor do
mundo. O cenário complementa a voz forte da
cantora e os arranjos muito bem feitos.

CINEMA,
JARAGUÁ DO SUL
ii Cine Breithaupt 1
• o Fada do Dente (Dub)
(15h, 19h - todos os dias)
• O Amor Acontece (Leg)
(17h, 2lhl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Vírus (teg) (14h20 - sab, dom, qua, qui)
(16h, l7h40 - sab, dom, seg, ter, qua ,qui)
(19h20, 2lh - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)
• ..Avatar (Leg) (16h30 - todos os dias)
• Premonição 4 (Leg) (19h30, 2lh20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(15h - todos os dias)
• Preciosa - Uma História de Esperança (Leg)
(19hl0, 2lh20 - todos os dias)
• O Lobisomem (Leg) (17h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub)
(14h40, l6h40, l8h40 - todos os dias) ,

• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Ilha do Medo (Leg) (13h30, 16h20, 19h10,
2lh45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
· ° Amor Acontece (Leg)
(14h15, l6h40, 19h30, 22h - todos os dias)

='

• Cine Mueller 3
• Lembranças (Leg)
(14h, l6h30, 18h50, 2lh30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 16h'20,
19h, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
O Livro de EIi (Leg) (13h50, l6h40,

19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Vírus (Leg) (15h, 17hl0;
19h40, 22hl.O' - todos os dias),

• Cine Neumarkt 4
• lembranças (leg) (14hl0, l6h30,
19h10, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Idas e Vindas do Amor (teg)
(19h20, 2lh50 - todos os dias)
• Percy Jackson: ° Ladrão de Raios (Leg)
(14h20, l6h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Simplesmente Complicado (Leg)

, (21hl0 - todos os dias)

NOVELAS'
CAMA DE 'GATO
Gustavo deixa Kátia em casa e, quando

volta para o hotel, encontra Rose. Ela cobra
uma- explicação a respeito da proximidade
dele com Kátia e os dois acabam discutindo.
Bené começa a vender as panquecas com ca

nela e os homens que comem, agem de forma
estranha. O delegado Salviano informa para
todos na Aromas que tem provas de que Verô
nica e Roberto estão mesmo em Paris. Alcino
segue para a audiência de posse de guarda
de Alice. Durante a audiência, Thereza, mãe'
de Duda, entra com a filha para depor a favor
de Pedro. Geni avisa Verônica que já fez o 'ser
viço que ela mandou.

BELA A FEIA,
Vera acha graça quando Luzia diz que

Hortência está namorando Clemente. ícaro
incentiva Magdalena a encontrar um namo

rado na internet. Jacinto pede que as crlan-
, ças façam uma cópia do depoimento da
Bela para Rodrigo. Ataulfo faz uma certidão
falsificada das ilhas para entregar para Bár
bara. Elvira e Rodolfo não entendem quan
do Ataulfo aparece no DVD que as crianças
fizeram para' Rodrigo. Armando meio bêba
do entrega um cheque para Ataulfo. Dinho
se diverte lendo o diário de Bela. Os investi
gadores chegam na casa de Ataulfo. Dinho
se esconde. Clemente vê oDVD e reconhece
a letra e Ataulfo.

TEMPOS MODERNOS
Hélia consegue ficar sozinha, com Leal,

mas os amigos dele aparecem e ela vai embora'
ressentida. Hélia desabafa com Iamara e reve

la que tem medo de perder Leal para lolanda.
Led conversa com Bárbara e agradece pelo seu

apoio. Enquanto ensaiam, Nara tenta beijar
Zeca, mas ele se esquiva. Hélia aborda Miranda
na entrada do Titã para falar sobre lolanda. Ne
linha leva Zeca para conhecer sua casa nova e

ele demonstra ciúmes de Renato. Bicalho chega
ao bar acompanhado por um jogador de futebol.
Niemann sugere que Goretti entre com um pedi
do de' interdição do pai.

VIVER AVIDA'
Mia e Isabel falam.com Marcos sobre a via

gem que oretenderntazer, Tereza vai ao salão
de beleza se preparar para o jé;lntpr com Jean.
Gustavo pede para CélfÚ ligar para Malu'e fica
decepcionado ao ouvir que ela qúer nue ele se

afaste deflnitivarnente delà. Regina cuida de Re-,
nata. Isabel pergunta se Mar.cos sente ciúmes

,

de Jean: Gustavo fica furioso ao ver que Malu
colocou um cartaz na portaria da emissora. para
impedir sua entrada. Paixão fica perplexa ao ver

Myrna na projecta. Suzana se Incomoda com a

presença da garota. Jorge deixa Myrna emoelo
nada com seus comentários sobre ela.

(O resumo dos capítulos é deresponsabi- .

lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

o leitor Paulo Caron arrumou uma mesa para tratar passarinhos na
casa onde mora. As rolinhas sempre aparecem para o lanche da tarde!

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Quem trabalha por conta própria

ou em sigilo será favorecido. No ro

mance, tenha cuidado com a interferência

da famnia. Cuide da sua imagem. Como a

Lua passa para Leão, é favorável cuidar da

alimentação.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Poderá contar com a colabora-

ção de terceiros no campo profis
sional. Evite se fechar demais no amor.

Corte o supérfluo das- 'conversas com

chefes e supertores, vá direto ao ponto, é
ess� seu maior trunfo.

'.

8GêM.EOS(21/5 a 20/06)
Nada cairá do céu: tudo o que conse

guir hoje, será através do seu trabalho.

No campo afetivo, o clima é de tensão. Faça .

o possível para se manter calmo e controlado

diante dos eventos corriqueiros da vida.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não perca a chance de viajar. O dia

traz a possibilidade de vitória, mas,

na área afetiva a insatisfação predominará:
Separe os sonhos da realidade, mas não des
confie de sua intuição, que é confiável.

LEÂO �

(22/7 a 22/8)
Aproveite a chance para fazer

uma autocrítica e aceitar limites.

No amor, a distância pode dificultar a rela

ção. Há uma tendência a se assustare se

preocupar demais. Proteja-se contra pesso
as muito críticas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9),
Fique longe de discussões. Nos

assuntos do coração, chega de'
insistir em uma relação desgastada. Mo

mento de cair na real: enxugue os gastos
supérfluos e trabalhe firme para garantir
mais estabilidade.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Tudo indica que você vai superar as

expectativas. A vida amorosa corre

o risco' de ficar em segundo plano. Observe
como as pessoas à sua volta agem e desco
brirá 'o que fazer para se entender mesmo
com elas: '

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Tenha cuidado com atos contradi-

,

tórios. A vida amorosa tende a ficar
em segundo plano neste dia. O peso das tare
fas se acentua, talvez, você esteja indo além
de seus limites. Corte � que não é urgente.

eSAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
,

.

, É melhor não abusar da sorte.
-

,

A sua vida sentimental pode ser

palco de muitas mudanças e expectativas
podem se frustrar. Apesar de ser um dia

oscilante, o resultado final será bom. Tenha
mais objetividade.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1) ,

No romance, ressentimentos ,não
vão te ajudar a ser feliz. Não se pren

da tanto ao passado. O clima astral sinaliza
uma leve melhora no setor doméstico mas

nada além para recarregar 'as baterias.
'

AQUÁRIO
'

(21/1 a 18/2)
Não convém assinar documentos

ou fechar contratos sem prestar
atenção nos detalhes. Há sinal de atritos a
dois: diálogo. Há uma tendência a entrar num
astral de ansiedade. Relaxe se não terminar
uma tarefa!

PEIXES
.

(19/2 a 19/3)
O dia traz a possibílidade de perda ou

de instabilidade financeira. No amor

� ci9me seu ou de quem ama pode interferir n�
flnlao. ?e for dizer o que pensa, faça-o com gen-
I eza. As vezes, o destino surpreende.
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Ad'riano e Joanna
marcam casamento-

o jogador Adriano e a personal trainer Joanna Machado decidiram selar o

compromisso em maio. A casa na Ferradura, em Búzios, começa a ser preparada
em breve para o casamento do casal, que se conhece desde 2007. Eles haviam

se separado no ano passado - o quinto rompimento desde o início do namoro, há

quase dois anos. Ainda assim, Adriano considera Joanna o "amor de sua vida".

Dinho prepara
. volta com Capital

Depois de ficar meses afastàdo por conta do aci

dente ocorrido em outubro, Dinho Ouro Preto pre

para sua volta com o Capital Inicial, que acontece

em um shaw no dia 9 de abril, em Goiânia. Em seu

blog, o cantor afirmou que sua vida "parece uma no

vela" e que está "de saco cheio de não dar shows".
,O novo disco, segundo Dinho, teve um processo de

criação difícil. Em compensação, elé afirma que o

álbum de onze faixas é o melhor que a banda já fez.

1 91 7

Jayme fala de
"Viver a Vida"

. Jayme Monjardim adiantou à revista "O Fuxico"

alguns detalhes do final de "Viver a Vida". Segundo
,0 diretor, uma das cenas mais bonitas será o casa

mento e a lua de mel de Miguel, e t.uciana. "Tivemos,
a ideia de fazer tudo cercado de muitas flores' com"

o conceito de Jardim de Monet, ficou sensacional",
contou ele, orgulhoso. Jayme acredita que a equipe
conseguiu atingir a proposta: mostrar a superação
e tornar a tetraplegía um problema social discútível.

o cineasta Fábio Barreto recebeu alta do
hospital na tarde" de segunda-feira. Q dire- .

tor do filme "Lula, o Pilho do Brasil" está em

casa, em' regime de "horne care", para se

recuperar. Ele apresenta quadro neurológico
de inconsciência, não interage com o meio

exterior, porta gastrostomla (para alimenta

ção) e traqueostornia.(para respiração). Bar

reto continua acompenhaoo de médicos.

Mariana fez
inseminação

Apesar da polêmica das últimas semanas, Ma

riana Kupfer negou que Zezé di Camargo seja pai
de sua filha. A declaração foi dada no programa

"Hebe", na segunda-feira. "Não tem nenhum� reve

lação bombástica. Minha filha não tem pai. Brinco

-que sou mapi. Mami e papi ao mesmo tempo", afir
mou a socialite. Segundo Mariana, a inseminação é

a melhor opção para evitar problemas.

i,

i I

'l -
,.

Ivete
encerra Big
Brother 10

DIVIRTA-SE

Caixa de cerveja
o Quim, o Zé e o Joca trabathavarn numa obra.

Um dia, o Quim caiu do 15° andar e morreu. Jaca

se ofereceu para contar à mulher dele, e voltou com

uma caixa de cerveja.
:- Onde arranjou isso? - perguntou o Zé.
- Foi a viúva do Quim que me deu.

- Como assim? - pergunta Zé, estarrecido.
_ Calma. Quando ela abriu a porta, eu disse:

"você deve ser a viúva do Quim."
Ela respondeu:
- Eu não sou viúva!

-

E eu disse:
- Quer apostar uma caixa de cerveja?

SOBRE O JOGO
rz L v 6 t 9 € S 9

É um jogo de lógica muito
O

� 6 s E L 9 V S z:

simples e viciante. O objeti- 9 E S z ç V L 6 �

vo é preencherum quadra- 15 v S z t 9 ç 6 € L
do 9x9 com números de 1 :::> E 9 L 9 V 6 � z S
a 9 sem repetir números ...J 5 � 6 L € l 8. 9 v
em cada linha e cada col- O 6 V � S z: € 9 L 9
una Também não se pode V\

9 z 9 v 6 L s 1 €
repetir números em cada

L S € 9 8. 1: z V 6
quadrado de 3x3.

Ivete Sangalo será a atra

ção no show de encerramento

do "Big Brother Brasil 10", que
acontece na próxima terça-feira
no Proiac, A musa baiana pro-

.

mete incendiar as torcidas. "Já
, negociamos isso há um tempão,
mas estávamos rnantendo.segre
do", afirmou Boninho. No último
dia 15, a cantora postóu em seu

Twitter "Maroca, conterrânea no

'paredão? Ah, não vamos deixar
isso acontecer".

ANIVERSARIANTES

2

24/3
Acionir da Silva

Adenor Krehnke

Alexandre R. P. Machado

Aline Krazewsky
Almir G. Unzmayer
Ana F. Berri

Andre E. Schwirkowski

Arnaldo de Oliveira

Bruno Giacomelli

Cintia N. Heiss

Cintia N. Heiss

Claudia F. J. Konell

Claudia J. Konell

Cristiano F. Cabral

Debora Eva"ngelista
Edila Schunke

Elidio Krause

Fabiane Rodrigues
Fabricio E. Schiochet

Gabriel F. Stahelin

Gilso Hornburg
Joel J. Souza

Josiel Cerpa
Larissa M. dos Santos

Lenita Kanzler
'

Leonida sasse
Leonilda Sasse

Luis C. da Costa

Marcos L Kretzchmer

Marlon G. Meier

Mikaela E. Kuester •

Moacir C. Moura

Nathan H. Bachmann

Nauhur Raid

Nilso Rubert

Roselene de Oliveira

Roselene de Oliveira
Rosmeri Nau

Rubem J. Arenhart

Wilson R. Schãffer
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FOTOS DIVULGAÇÃO

1) O casalGielead e IIton Siewerdt durante festa no Salão Barg.
2) A 1 a Festa Honorária do Botafogo homenageou o casal Mario e
Vali Atanásio Buzarello. Na foto o casal e familiares. 3) Encontro das
famílias Enke e Fischer em festa na Sociedade Botafogo.4) Desfiledas
Sociedades convidadas da 10a Sommerfest, na Sodedadeêuarany,
5)RolfViergutz,Vander Kopsch e EnoMathras durante Festa de Rei

na Socie,dade Alvorada. 6} Momento da concentração para amarcha

em busca do Rei EgonMeldola, na SociedadeAmizade

Torneio de tiro
A

cstvi (Associação dos Clubes e Socieda

des de Tiro do Vale. do Itapocu) promo
ve neste sábado e domingo a 2a Etapa

do Torneio Oficial de Tiro, na modalidade Ca

rabina' Ar Seta para as sociedades filiadas. A

competição acontecerá nos estandes de tiro

da Associação Esportiva e Recreativa Vieiren-

,

-

se. Os torneios começam no sábado, às 14h e

sé estendem até as 22h. No domingo, das 8h30

às 16h30. Durante as competições haverá com

pleto serviço de bar e cozinha. O tradicional

churrasco acompanhado de pão e saladas, ser
vido nos dois dias, custa R$ )2 por pessoa. Re

servas pelo telefone (47)3275-1544.

taçésde Tradição: 17 anos de �istória
o Grupo deDança Laços deTtadição de Coru

pá comemora, emmarço, ,17 anos de fundação. O
.grupo foi criado em 1993, por alguns amigos que

;. , M

.
tinha em comum a paixão pela dança, tradição e

.

cultura dos povos, Começou c.om 27 integrantes
que participaram de um curso de dança de salão

com duração de. 20 horas. Atualme,nt� o,grupo
possui 22 associados dos'municípios de Corupá,

'

Jara�á<�?;S� �; Guaramirip) qoorde��d.os por
Maria AparecHlaRosa e énsâiàdos pelo mstrutor

Jean Wensersky. Da formação iniciai permane-

_

cem ápenas.três integrantes.
""

.

Jantar italiano
O Círculo Italiano de Iaraguá do Sul promove nes

ta sexta-feira, dia 26, o Jantar Italiano domês demarço,
com o tradicional prato típico, regado aum bom vinho.

O evento começa às 20 horas, na sede social do Círculo,
na rua dos Imigrantes Italianos, n° 33, bairroVila Nova.
Os ingressos custamR$ 17,50 adulto e"R$ 10 infantil,

.

A -;

PROTESTAMOS NOTAS PROMISSORIAS,
CHEQUES E TITULOS EM TODO O BRASIL

TRANSFORME DíVIDAS
,EM DINHEIROnÇERTOSE VOCE TEM TITULOS A RECEBER,

CONVERSE COM O CARTÓRIO POSTAL.

TRANSFORME SUAS DIVIDAS EM DINHEIRO !.

MTti'AOItMI' ,

CONSUI.TORlA e ASSESSORIA CARTORÁRIA

Rua João Marcatto, 265 - L]. 06 - Ed. Mônaco
Centro - CEP 89.251,670 - Jaraguá do Sul- SC

Fone (47) 3055-2600
contato ,jsul@cartoriopastal,com.br
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Banco informou q?eprecisademais tempo paraadaptaro sistema às novas regras

ATRASO

USO de FGTS daCaixa só dia 31
o FGTS só poderá ser utilizado pelos
clientes de consórcios da Caixa
Econômica Federal para pagar
prestações da aq�isiçãO de
imóveis a partir do dia 31.

do só podia ser usado para dar lances e obter
a carta de crédito. Os trabalhadores que estive
rem interessados podem procurar a adminis
tradora de consórcio, encarregada de encami
nhar a documentação. A medida vale para os

clientes de todas as empresas do setor.' ,

A Caixa Seguros é a única das quatro maio
res empresas de consórcio imobiliário (Brades

'a semana passada, a Caixa havia di- co, Caixa, Porto Seguro e Rodobens) que ainda
vulgado que a partir do último dia 18 não conseguiu disponibilizar o serviço. A ás
os cotistas de consórcios imobiliários' - sessoria do banco informou que a .subsídiária
já poderiam contar com as novas re- necessitá demais tempo para-adaptar osiste

gras que ampliam o uso do FGTS (Fundo de tua interno às novas regras. Na semana passa
Garantia do Tempo de Serviço).. Antes, o fun- .

da, alguns clientes foram orientados a procu-

PREVISÃO, DO TEMPO

Nacional 17

PIERO RAGAZZI

rar uma agêncíada Caixa, e foram informados
_ que o sistema só estaria disponível em junho
- o que, de acordo com o banco, nãoprocede.. , .--

Atualmente 535mil brasileiros são consor- Chentes que so precisam de

ciados no segmento de imóveis. Só a subsidiá-- ' informações são atendidos
ria da Caixa tem cerca de 120mil clientes. Para
utilizar o FGTS, o cliente já deve ter sido con- ,

templado e ter comprado o imóvel e a cota de
consórcio precisar estar no nome do trabalha
dor titular da conta. No caso de amortização,
o comprador precisa respeitar um intervalo de
dois anos a cada operação de redução do saldo
devedor. As outras exigências seguem as regras
dos financiamentos.

TEMPERATURAS
D

-

INUI
A frente fria desloca
se para o Paraná e

o tempo' continua
instável. No decorrer
do dia uma massa de

'

ar mais seco diminui as � .'

. temperaturas. ,A.'-Id.....-IIIIJIfJ.. �,JIIIIIf/IIIIIIA� ..

. Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 33°C

QUINTA
MíN: 190C 11'""'"'''...r!:;·""'�,"",".

\1nti1�"IlIIIi",�JI )
MÁX: 24°C �'''''''''''''�.''''�''

..

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

'SÁBADO'
MíN: 19°C

, .,,(
MAX: 280C r��,,",,,'I'�""

A maior parte do Estado está livre da

probabilidade de incêndios, mas o risco
continua alto no .litoral catarinense. Em
Tubarão,

- o' alerta é para risco altíssimo,
com perigo também entre Campos Novos
e Curitibanos. Nó Vaie do Itapocu, o risco

é médio, com poucas áreas de perigo alto.

'GUIDADO
Áreas instáveis
provocam chuvas .

A promessa é de chuva no
_

Estado, recomenda-se cuidado
com a possibilidade de tempo
rais. Previsão não descarta gra
nizo, e os ventos podem chegar
a mais de 100 km/h; As áreas de

'. ínstabílidade são mais fortes no

Deste, Meio-Oeste e Planalto -

Sul e Norte, além do Alto Vale

do Itajaí.

LITORAL

Riscos de
incêndios

,..
Trovoada

MINGUANTE NOVA

Ensolarado

SEVÓC�VAI PARA•••

SAlEtE,
O dia promete ser de chuva

As temperaturasfraca. 290C
ficam entre 20°C e ,

alcançandO o auge �o
'odo da tarde. À nOIte, a

per�huva se intensifica.

•

mo DO 3m,.
.....
20°27°

SÃO JOAQUIM
......

. 15°24°

CRESCENTE CHEIA

C) 30/3

LOTERIAS
�OTOFÁCIL

CONCURSO'N° 515
02 - 03 - 05 - 07 - 09
'10-11-12-13-14
17 - 18 - 20 - 24 - 25

.

"

E valorizando o passado que podemos viver plenamente
nosso futuro, sabendo que somos herdeiros de tudo
o que está aos nossos pés. Valorizar nossa história,
cultura e tradições, começa por aqui. Visite a Casa do
Colonizador e conheça a fundo suas origens.

CASA DO COLONIZADOR
Aberto ao público de segunda a sábado, das 9h às 15h. Entrada livre.
Av. Waldemar Grubba, nO 1111 - Vila Lalau

'

Anexo ao Posto. de Informações Turísticas - Fone: (47) 3275.2146

IlURAO
ADO Ul
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

LourivalKarsten
I

O
embrião fP_i a c_

erealista Urbano funda
da em 4de fevereiro de 1960, por Urba
no e Alminda Franzner. Urbano cavou

um canal, pará desviar as águas do Rio

Iaraguá que tocariam a roda d'água e forne-
.

ceria a energia do novo empreendimento que
produzia o.fubá e beneficiava arroz,

Para expandir,os negócios era necessário
vender em outras praças e para isto foi neces
sário lançar uma marca própria. Desta forma,
em 1966 surgia o Arroz Urbano. Atualmente, a
Urbano é uma das maiores e mais importantes
.indústrías 'de alimentos do país. Está entre-as

cinco maiores no setor.' Suas cinco unidades
possuem tecnologia de, última ge�ação cqrn .

mais de 75 milmetros quadrados de área cons
.truída, capacidade instalada para beneficiar.
mais de 1 milhão de fardos de' arroz por mês
e armazenar mais de 5,6 milhões de sacas de
arroz em cascade 50 kg.

Já vai longe o sonho do empreendedor Ur
bano Franzner, que era um proprietário rural
que sempre olhou muito �éP1 do horizonte de
suas terras. Como o sonho era muito grande,

, os filhos foram assumindo responsabilidades 0,

e logo a produção dearroz na região ficou pe
quena. Depois da criação, em 1917, da Trans-e
portador Pranzner para solucionar os proble
mas de 199ística,. em 1985, foi críáda a unidade
de Sãó,G,abriel, no RioGrande do.Sul.

Made in Italy
A cidade italiana de Prato - grande pólo têxtil- está vivendo

:
um momento de ruptura, pois de seus 180 mil habítantes.Bâ
.míl são imigrantes chineses:A cidade abriga 3.500 confecções
informais. Esta imigração chinesa .começ<?_u em 1980 com 38

'

pessoas, que expandiram explosivamente suas atividades uti-
,

lizando o "Made in Italy" como diferencial mercadológico.

Encatho e Exprotel
De 28 a 30 de abril acontece no CentroSul em Florianópolis o 24° En

contro Catarinense de Turismo e 22a Feira de Produtos para Hotéis.

Happy hour, e

, da Ama
\

AAMA é urna entidade diferen
ciada, pOÍS, ao contrário damaíoría,
conseguiumontar urn plano de ne

, gõcíos e, desta forma, com a ajuda
de voluntárias, produz cartões de

_ material reciclável que garantem
grande parte do orçamento. Outra
parte vem de tradicionais eventos

, como o que acontece hoje no Bae-
pendi que 'conta com O pátrocínio

_

de diversas empresas, que aprovei-
,

tam 'para' divulgar' seus produtos
.' paraurnpúblico diferenciado..Nada
corno umavisão empresarial.
•

Cadastro nacional
'de empresas

Por iniciativa do Portal da

Transparência, existe a possibi
lidade de consultar as empresas
que tiveram problemas e por isto
são consideradas como não idô
neas ou que foram suspensas e por
isto não podem participar de lici
tações. Para consultar a listawww.
portaltransparencia.govbr/ ceis .

EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês '

para até.59 NF-e emitidas

�
; r

�
"

,

www.dimnfe.com.br \

Fone: (47 3371-1514

Modernização
,Em 1995 foi realizada amoder

nização dos equipamentos da Ar
roz Urbano com a importação de

máquinas dos Estados Unidos e a

Unidade de São Gabriel tornou-se
autossuficiente em energia elétri
ca utilizando a queima da casca

de arroz para gerar energia. Na

sequência do projeto. também a

unidade de Iaraguá passou a ge
rar a sua própria energia elétrica,
voltando à solução do fundador.
Depois destes e de muitos outros

avanços, chegou a hora de refor
mular a identidade visual e lançar
novos produtos com destaque
pa�a o Arroz Arbóreo e o Arroz

Premium, buscando novos nichos
de mercado. Recentemente a Ur
bano também lançou o macarrão

sem glúten, produzido a partir da
farinha de arroz. Trata-se de um

produto importante para as pes-
.

soas que não podem consumir

produtos que contém glúten.Com
esta estrutura a Urbano.chega aos

70 anos muito bem vividos e com

imenso sucesso.

Diagnóstico das áreas de
prese�vação permanente

Promotor Alexandre Schmidt dos Santos, entre outros represen- ,

tantes do Ministério Público, esteve no Cejas na segunda-feira para
,

apresentar o levantamento da situação das áreas de preservação per- ,

manente ao .longo dos rios da bacia do Itapocu em Jaraguá. O díag
nõstíco apresenta conclusões importantes que permitirão não só o

aprofundamento dos estudos como o início de ações.de preservação.
,

mais simples. Um dos alvos será impedir o aterro de áreas que são
constantemente alagadas nas cheias rotineiras.

'

,

BOVESPA

POUPANÇA
23.MARÇO.2010

'!Ir, \')fi
,

23.MARÇO.2010
'

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR,

���lli:Iti!iiitJfiij���_JtJijIii1J-f!1ftJJiIfi�/i!iiJijj@DJ1!ili!!ltlL�ili€iiililIf1liiJi!'Jj,�_-=_-_'_
I
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PA

Mai�.dametade no papel
Segundo análise, apenas 1.378 obras foram concluídas em três anos

BRASíLIA E RIO DE JANEIRO

Levantamento da ONG
Contas Abertas mostra que
só 11,3% das obras do PAC

(Programade Aceleração
de Crescimento) teriam sido
concluídas desde .2007.

inda assim, o presiden
te Luiz Inácio Lula da
Silva diz que seu gover
no é recordista em in

vestimentos em infraestrutura e

saneamento. No Fórum Urbano
Mundial 5, que acontece no Rio
de Janeiro, ele afirmou que "não
dá para fazer propaganda eleito
ral. Por isso no Brasil nós tínha
mos cidades grandes que tinham
coleta de esgoto, mas não tinham
ummetro de tratamento".

Lula ainda atacou os anteces

sores pela "pequenez" de não faze-
.

rem obras de poucos dívidendos
eleitorais. Ele disse aos represen
tantes de mais de 160 países que
"qualquer um de vocês pode vi
sitar qualquer capital deste país,
que vão ver investimentos em po- Ainda de acordo com a ONG,
líticas urbanas, saneamento bási- 46% das ações do PAC estão em

co e habitação como.nuncahouve andamento ou já foram entregues"
na historia deste país". desde o lançamento em 2007. Os

No entanto, relatõriosestadu-. únicos estados onde as ações não

ais divulgados.pelo comitê gestor
.

forani medidas são'Goiás, Piauí e
do PAC informam que, dos 12.163 Rondônía.quenão entregaramrela
empreendimentos, 54% não saí- tórios.Mesmo que não estejam sen

ram do papel eapenas 1.378 foram
.

do divulgados os dados da área de

concluídos depois de três mos de saneamento e habitação, os 10.821

implantação. Segundo a análise da empreendimentos dos dois setores

ContasAbertas sobre o balanço di- estão previstos no orçamento. Tira
vulgado, isso significa que apenas. das as duas áreas, cerca de 31% das

11,3% das obras terminaram.
"

obras teriam sido concluídas.

35% dos empreendimentos listados no PAC se encontram em fase de execuçã�. 136 destes sã�, em Minas Gerais

. 54% d� obrasestão paradas
Do total de empreendimen- tratados, estãoum total de 54%.

tos' listados no PAC (12.163)" O campeão de obras termi-
,

.
mais dametade ainda não saiu nadas é Minas Gerais, Estado
do papel e 127 projetos não fo- de origem da mínístra Dílma
ramnem contratados, Do total Rousseff-136 ernpreendímen
de obras, 11% foram concluí- tosforam enrregues àtédezem
dos e 35% estão'em fase de exe- bro do ano passado. Ao. mesmo
cuç�o. Em estágíe.de licitação, tempo, tem a maior quantida
ação preparatória, contratação de de projetos em andamento:
ou ,que ainda nem foram con-

'

350, com 600 ainda no. papel.
('
...'

ACUSAÇÃO DE CORRUPÇÃO

Maluf e filho vão processar promotor -,

SÃO PAULO
o deputado federal Paulo

Maluf (PP-SP) e seu filho Flávio'
Maluf decidiram .processar o

promotor de Nova York, Robert
Motgenthau, 'que os acusou de
terem participado de um es

quema de superfaturamento
e de propina na Prefeitura de
São Paulo. Em NovaYork Maluf
"

,

e acusado de conspiração em,

quarto grau, ocultação de valo- .

res desviados e roubo de dinhei
ro do m

.,.

s
'. �nIClp�o. Morgenthauohcltou àPolícía Internacional

(InterpoI) a inclusão dos nomes

de Maluf e de seu filho na lista

de "difusão vermelha", com o

alerta de "procurados".
Por meio de nota, a asses

soria de imprensa do deputado
informou que Maluf contra

tou os advogados americanos

Bryan Skarlatos e Sharon Me

Carthy para processar o pro
motor a fim de .ínterromper a

"ilegalidade perpetrada contra

a família", ação considerada por
Maluf como "descabida e' in

tempestiva". O objetivo é retirar

inclusive o alerta vermelho da

InterpoI.

Segundo o promotor, quan
do prefeito de São Paulo, Maluf
teria transferido os "recursos
roubados'" da Prefeitura da ca

pital paulista para uma conta

em Nova York, trazendo o di
nheiro de volta ao Brasil para
compras pessoais e despesas
de campanhas políticas. A as

sessoria afirma que Maluf não

pode ser processado por fatos

que teriam ocorrido no Brasil

e que a acusação seria "mera

vingança" do promotor Silvio

Marques, responsável pelas in
vestigações no Brasil.

DIVULGAÇÃO

, Maluf: "procurado" pela Interpol

Nacional . 19

•

-

Vaccari deveria depor. r

ontem, mas requisitou o
. adiamento da audiência

Vaccarideve
ser ouvido
terça-feira
BRASíLIA

. A oposição aprovou
ontem mais um requeri-

.

mento que. convida o te
soureiro do PT, IoãoVacca-

.

ri Neto, a depor no Senado.
O convite foi aprovado
pela Comissão de Meio,
Ambiente, Defesa do Con
sumidor e. Fiscalização e

'Controle, e o petista deve'
dar, declarações sobre o

suposto esquema de des
vio de recursos.na Banco

op (Cooperativa Habita
cional dos Bancários de
São Paulo).

A realização da audi
ência para ouvir Vaccari
deve acontecer na próxi
ma terça-feira, 30 de mar

ço. Como o requerimento
apenas convida o tesourei

ro, ele não tem obrigação
de comparecer ao Senado.
O convite é estendido ao

promotor José Carlos Blat,
responsável por conduzir
as investigações sobre o

caso. Bancoop.
,

"Bas�áli�da·�,ij�."
. 'opos.i�ã() �:�sa�o

epi�ódiê ·�,nco&p� '�
.

·para arrailhar a
"

,

t i�ãgem di, PT'
'

.
,�

A base aliada do gover
no, porém, está se movi
mentando para impedir
o, depoimento, e acusa a

oposição de usar o episódio
Bancoop para tentar arra

nhar a imagem do PT. Vac
cari deveria depor ontem,
mas pediu o adiamento

porque seu advogado esta

va nos Estados Unidos - pe
dido aceito pela comissão.
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Unha de Fundo,

Julimar Pivatto
* SEVILHA

Sul-Americano

As
disputas do hóquei

faziam parte do cro

nograma dos Jogos
Sul-Americanos da

Colômbia. Mas os anfitriões
. não conseguiram terminar em

tempo o campo (que precisa ser

de grama sintética). Por isso; o
Brasil vai sediar a competição
de 3 a 11 de abril, no Rio de Ia
neiro. A guaramirense Djeniffer
Vásquez já embarca sexta-feira

para uma semana de treinos
intensivos antes da estreia. Se
rão seis equipes participantes e

duas se classificam para o Pan
Americano (a Argentina já tem

vaga garantida). Segundo ela,
as grandes adversárias serão as

uruguaias, já. que argentinas e

chilenas são as favoritas ao títu
lo. Um terceiro lugar garantiria
as brasileiras no Pano

DOIS TOQUES

em Guaramirim. As disputas ,

ipiciéUll no próximo sábado, a
partir das 18h. f'

CHAVE .. Estão nelaTheBest/
Barrabaxo, PostosMime/PME, '

. Marisol, Rautnak/F�E e Posto
28/Auto Escola Guaramirim.

I OfAVES.Composta por
, Cataratas, Objetiva,União,
Prefeitura de Guaramirim e

� Elisa Cláudio deAguiar. Os dois
.

, melhores passam à semifinal.

DlSPE SAOOS,.Ronaldo
. Capixaba, ex-Iuventus, eMarcelo
Moscatelli foram dispensados
ontem do Criciúma.

REFORÇOS. Waldir foi
confirmado como novo atacante
.daChapecoense e Marcelo
Nicácio, também atacante,
fechou com o Figueirense.

CURIOSIDADES DA COPA

No jogo entre Brasil e União Soviética,.
o Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em
Sevilha, estava com as traves em 2,5
centímetros abaixo do estipulado pela
Fifa. O problema só foi descoberto
no dia seguinte por um ex-goleiro
iugoslavo, que desconfiou do problema.

Por onde anda?
Por sugestão dos leitores Kátia Simone da Silva e Carlos Al

berto Krutzsch, inauguro uma nova sessão na coluna. "Por aon
de anda?" vai atrás de jogadores que passaram recentemente

pelo Iuventus e pela Malwee. Para começar um artilheiro. Mar
celo França chegou em 2004 com ItamarSchulle, quando mar
cou.l4 gols em 17 jogos. Fez fama tambémnoAtlético de Ibirama
e no União de Timbó.

Logo depois de pas
sar por Jaraguá do

Sul, largou o futebol

profissional e chegou
a trabalhar de ser

vente de pedreiro em

Ibirama. Hoje peram
bula por' clubes de
futebol amador. Ano

passado defendeu o

Flamengo do Gari
baldi e atualmente

disputa a Taça Re

gional de Pomerode
com o Floresta.

sofrer gols, cada vez mais. Estamos
contando com a sorte, sem sorte é
muito difícil passar urn jogo sem ter.
a defesa vazada" analisou.

E EÇÃO DE FUTSAl

Brasil enfrenta
donos da casa de
olho na decisão

�
_

GOL CONTRA

-

Do outro lado, Argentina e Uruguai
brigam por segunda vaga na final.

. Valdin está na Colômbia e, lesionado, é dúvida para a semifinal de hoje

Equipe fatura medalhas no Estadual
A equipe de xadrez da FME esteve em São José no fim de semana

e trouxe um ouro e três pratas da primeira etapa do Campeonato Es-
.

tadual de Xadrez Rápido. O destaque ficou com Aline Alflen, campeã
da categoria sub-I6. Com o vice-campeonato' ficaram Bruna Vercino
(sub-lO), Nadia Canovas (sub-I2) e Letícia Pereira (sub-I8).

BELLO (COLÔMBIA)

Com 100% de
aproveitamento, 20 gols
marcados e nenhum
sofrido, a Seleção
Brasileira de Futsal busca
a' vaga na final dos Jogos
Sul-Americanos diante
da Colômbia.

[Jasil
entra em quadra hoje,

16h (de Brasília), na cida
e de Bello.A outra semifinal
entre Argentina, primeira

do Grupo A, e Uruguai, segundo do
Grupo B, às 18h. Mesmo com urna

campanha exemplar a expectativa
dos brasileiros é de urn duelo-difícil.

'�goravamos enfrentar urn� equipe
diferente, mais forte. Será um novo

campeonato, uma nova competi
ção para todos", declarou o técnico
Marcos Sorato.

O treinador disse que o bom

desempenho na primeira fase era

um dos objetivos '90 time para' a
competição. "As outras equipes ti
veram chances de marcar, inclusive
o Uruguai atirou urna bola na trave.
No futsal é muito complicado não

"'Agora será um novo

campeonato, uma
: nova competição

para todos"
MARCOS SORATO, T�CNICO'

Messi. Além de estar jo
gando muita bola no Barce

lona, o craque é consciente.
Sabe que.precisa mostrar o

mesmo na seleção para po
der firmar seu nome na his
tória. "Para ser uma lenda,
preciso ganhar uma Copa",
afirmou ontem.

Ramon. Ex-jogador do

Iuventus teve seu contrato

rescindido com o Metropo
litano por problemas no co

ração. Na semana passada,
o gerente de futebol do time
blumenauense chegou a di
zer que o problema estava

superado. Infelizmente, não.'

No departamento médico
brasileiro estão dois jogadores da
Malwee/Cimed: os alas Falcão e.

Valdin. O caso do melhor jogador
do mundo, que já marcou cinco
vezes na competição, é menos pre
ocupante, já que teve apenas urn

desconforto no músculo adutor da
coxa esquerda. "Logo que senti já
sai, pensando na semifinal, Ainda.
não dá para saber ao certo o que
houve, mas espero que não seja
nada e que na semifinal eu esteja
em quadra", disse.

Valdin sentiu urn desconforto
muscular na coxa direita. O médi
co da Seleção disse que não sabe se

Sorato poderá contar com ele já que
Valdin apresentava um quadro de

.

dor. Na tarde de ontem ele passou
por avaliação médica e não sentia
mais dores, mas suapartícípação na
semifinal não está confirmada.

PIERO RAGAZZI
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Na área

Henrique ..

Porto
Estreia promissora

-"'astante promissora a estreia da minha equipe (Box 7) no Cam

___

eonato Varzeano. O time entrou em campo no 4-4-2, apesar
e já teremme alertado que seriamelhor jogar no 3-5�2. Como

.....,só tinha quátro opções no banco, nenhum deles zagueiro de
ofício, insisti no esqu�ma mais tradicional. Saímos na frente logo no

ínício. Melhor posicionado em campo, o adversário reagiu rápido e

chegou ao empate em cobrança de pênalti. Minutos mais tarde perdi
um zagueiro, expulso ao parar urn contra-ataque com falta. Com dez
em campo e faltando dez minutos para acabar o primeiro tempo, a
solução foi recuar um lateral e esperar o intervalo. No intervalo récuei
também um volante e posicionei a equipe em três linhas de três joga
dores, semabdicar do ataque e da defesa, oferecendo omeio de"cimpo
ao adversário. Corri urn risco calculado.

.

'Temporal no segundo tempo
A estratégia deu certo e a equipe oferecia ao adversário uma falsa

impressão de domínio. Eles viraram o jogo em uma infelicidade do
nosso goleiro, após cobrança de falta. Porém; sabia que a qualquer
momento um contra-ataque decidiria a partida. De novo estraté

gia deu certo e chegamos ao empate. Sorte ou destino, após o galo
mundo desabou no João Pessoa. Choveu e ventou muito, o que du
rante dez minutos segurou qualquer tentativa de reação do adver- '

sário. Quando a chuva passou, foi o nervosismo quem atrapalhou
o oponente. Melhor para nós, que a todo custo seguramos o placar.

CÉSAR JUNKES ,

Malwee se

movimentando
Já critiquei neste espaço a .•

quantidade de amistosos que
aMalwee faz todo ano. Porém,
com boa parte elenco dispu-.
tando os Sul-Americanos pela
Seleção Brasileira, nada mais

justo do que manter as atle
tas que ficaram em atividade,

.

mesmo contra adversários in- ,

feriores. Assim todo o elenco
fica em um mesmo ritmo, até
mesmo porque os adversários
do Brasil naColômbia não são

lá essas coisas. Concordam?

Sucessão no Juventus
.

Pegando fogo nos bastidores a,

eleição para Presidente do Iuven
tus, que acontece emmaio. De urn
lado a situação;que aposta na Ju-'
ventus Partícípaçôes para resgatar
o clube. Do outro os antigos dire
tores, que unidos articulam amon

tagem dó time .para a Copa Santa - i,.;;;"!!!m·.'1"''''�'''''''''�

Catarina. Caso vençam a eleição, �.'
ItamarSchulle (foto), CarlosGamar
ra e um elenco completinho desem
�ar:am no João .Marcatto na sequ
enoa Lembram da pizza tricolore?
Pois é, parece que ela não serviu
apenas para relembrar o passado,
mas sim para planejar o futuro do
nosso Moleque Travesso.

PEO

Juventus jogo
de vida oumorte

. Equipe dará adeus à elite se perder e Brusque vencer
JARAGUÁ DO SUL

Discurso do técnico José
Esdras desde que assumiu
foi de que todos os jogos
seriam encarados como
uma decisão.

..
.

E
grande final chegou para o

.

Iuventus, O time joga hoje,
,

às 20h30, no João Marcat-

o, contra o Imbituba, com
a responsabilidade de ganhar de

.

qualquer maneira. Se tropeçar em
casa e oBrusquevenceroAtlético de
Ibirama, o Moleque Travesso estará
matematicamente rebaixado àDivi
são Especial do Campeonato Cata
rinense.Asoma é simples: oTricolor
está a oito pontos do Brusque, que
se vencer e o Iuve perder ficará com
11 de diferença. O Iuventus poderá
somar apenas nove - são mais três

partidas -, insuficientes para alcan

çar o time doVale do Itajaí.
, Mesmo com todas as projeções

conspirando contra, Esdrasacredita
que a partida de hoje servirá para
determinar ainda mais seu grupo.
"É urn jogo para continuar motiva
do, acho que se ficar pensando em

matemática desmotiva pelas difi
culdades. Se pensarno segundo tur
no e que três pontos colocam a gen
te no meio do bolo, 'acho que isso já
é urna grande motivação e é assim

que vamos para o jogo", relatou.
Além de toda a pressão sofrida,

o luventus terá urn problema amais
para o confronto de hoje. Esdras
montará urna defesa improvisada,
por causa da suspensão dos zagueí-
ros Reginaldo Nascimento e Gaspa
retto. O único na posição é Ricardo,
que deverá jogar comCarlos Saa im

provisado na zaga.
E falta de vontade é o que não

falta para Ricardo. O beque acredita
em uma volta por cima do Iuventus
por causa da evolução do time. 'Ti
vemos um início ruim, acertamos a

equipe meio em cima da hora, mas
tem tudo para g�ntemudar essa si-
tuação", acredita.

.

Arrumado o problema na zaga,
Esdras ganha mais urna dor de ca

beça: o meio-campo. Ele não revela
quem colocará no lugar do colom

biano e do volante.Amaral, expulso
no último jogo.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

.

Ricardo é o único zaquelrode ofício que tem condições de jogo hoje

GA SE
CLASSIFICAÇÃO

Poso Clube P J V E D GP GC SG AP PG

1° Avaí 12 5 4 O 1 9 3 6 80% 30
- -- - --

2° Bgueirerrse 10 _2_ 3_1_ j,___J.ª-_ 7 � 66,7% 24

3° Imbituba 9 5 2 3 O 8 6 2 60% 24
- -

4° Criciúma 8 5 2 2 1 5 4 1 53,3% 19
- -- � -- --

5° Metropolitano 7 5 2 1 2 9 10 -1 46,7% 22
-- - -- --

6° AtI. Ibirama 6 5 1 3 1 4 3 1 40% 23

saRODADA
HOJE
20h30 - Ati. Ibirama x Brusque
20h30 - Juventus x Imbituba
21h50 - Metropolitano x Joinville

21h50 - Avaí x Rgueirense
AMANHÃ
21h50 - Chapecoense x Criciúma

7aRODADA
SÁBADO
20h30 - Rgueirense x Juventus
DOMINGO,
16h - Joinville x Avaí
16h - Ati. Ibirama x Metropolitano
16h - Imbituba x Chapecoense
SEGUNDA-FEIRA
20h30 - Brusque x Criciúma

-- -

JO Joinville . 6 5 1 3 1 7 9 -2 40% 25
-- -

8° Brusque 4- 5 1 1 3 10 13 -3· 26,7% 13
'---- ---

9° Juventus 3 5 1 O 4 8 12 -4 20% 5
----

10° Chapecoense 2 5 O 2 3 5 11 -6 13,3% 10

10

Roup tle

Av. Mal. Doodoro d. ponaoo., 82.9 I Jar••uâ do uV8C
aportbr.a"Ouol.com.br I Fon./F.x: 47 a27s-4044 I C.I.: 47 ? 48'S
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Reta final aumenta disputa
no Campeonato Paulista.

DA REDAÇÃO
Faltando três rodadas para o

fim da primeira fase, a disputa no
Campeonato Paulista está cada
vez mais acirrada. Os dois pri
meiros colocados, Santos e San
to André, jogam só amanhã. Por

. isso o São Paulo quer aproveitar
a chance, vencer o Bragantino, às
21h50, e assumir a vice-liderança

. da competição. Já 0_Corinthíans,
que joga no mesmo horário com'
o Paulista, precisa vencer,

.

se

não corre o risco de deixar o G4.
O Palmeiras, que está a quatro
pontos da zona de classificação,
enfrenta o Rio Branco às 19h30.

Outro destaque na rodada dos
Estaduais no meio de semana é a

abertura da segunda fase do Cam
peonato Paranaense. O Coritiba,
que terminou a primeira fase na

frente, entra com dois pontos ex

tras e poderá mandar todos os

jogos em seu estádio, inclusive o

clássico contra oAtlético-PR.
Dos quatro grandes do Rio de

Janeiro, só o Botafogo joga ama

nhã. Às 19h30, .Flamengo e Flu-
.

minense brigam pela liderança
do Grupo A. O primeiro contra

o Tigres e o outro pega o Madu
reira. O Vasco, que joga às 21h50
contra o Americano, precisa ven
cer para não ficar longe da classi
ficação. O América, que ocupa o

segundo lugar na chave, joga às
16hcontra o Bangu.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

São Paulo pode assumir a vice-liderança se vencer o Bragantino, fora

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 5a RODADA RETURNO

HOJE

19h30 - Juventude x Porto Alegre
19h30 - Santa Cruz x Ulbra

19h30 - São Luiz x Pelotas

20h30 - Esportivo x Inter-SM

21h50 - São José x Internacional

AMANHÃ
17h - Veranópolis x Caxias
19h - Avenid,a x Ypiranga
19h30 - Grêmio x Novo Hamburgo
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO /1:.. Grêmio 12, Novo Hamburgo 12, .,

Juventud� 5, Esportivo 4', Ypiranga 4, Porto

Alegre 3, Avenida 3 e Inter-SM 3.

GRUpo B: Caxias 10, Inte�nacional 8, são José
7, São Luiz 4, Pelotas 4, Ulbra 4, Santa Cruz 3
e Veranópolis 2.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• la RODADA - 2" FASE

HOJE

19h30 - Operário x Cascavel
21h45 - Atlético-PR x Corinthians

AMANHÃ
15h30 - lraty x Paranevaí
19h30 - Coritiba x Paraná '

• CAMPEONATO PAUUSTA
• 16aRODADA
HOJE

19h30 - Rio Branco x Palmeiras

19h30 - Mirassol x Portuguesa
19h30 - Ponte Preta x Rio Claro

19h30 :.. Ituano x SãoCaetano
21h50 - Corinthians x Paulista

21h50 � Bragantino x São Paulo

AMANHÃ
19h30 - Santo André x Monte Azul

19h3Ó - Prudente x Mogi Mirim
21h - Botafogo x Santos
21h50 - Oeste x Sertãozinho

CLASSIFICAÇÃO: Santos 35, Santo André 33,
São Paulo 30, Corinthians 26, Portuguesa 25,
Botafogo-SP 25, Prudente 25, Ponte Preta

24, Palmeiras 22, São Caetano 21, Ituano
19, Mogi Mirim 18, Rio Claro 17, Oeste 16, .

Mirassol15, Bragantino 14, Monte Azul12,
Paulista 11, Sertãozinho 11 e Rio Branco 11.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 6a RODADA TAÇA RIO

.HOJE

16h - Bangu x América-RJ

16h - Boavista x Friburguense
lE>h - Resende x Duque de Caxias
16h - Macaé x Olaria

19h30 - Madureira x Fluminense

19h30 - Flamengo x Tigres
2lh50 - Vasco x Americano

AMANHÃ·
19h30 - Volta Redonda xHotafogo
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO /1:.. Flamengo 13, Fluminense 13,
Boavista 9, Bangu 9, Duque de Caxias 9,
Olaria 9, Volta Redonda 6 e Americano 4.
GRUPO B: Botafogo 10,.América 10, Vasco 9,
Tigres 6, Macaé 6, Madureira 3, Friburguense
1 e Resende O.

• UBERTADORES
·ONTEM

Estudiantes x Bolívar*
Libertad x Universitario-PER*

HOJE

19h30 - Lanús x Blooming
19h30 - Univ. Católica x Caracas
21h50 - Cruzeiro x Deportivo Itália
AMANHÃ
19h - Vélez Sarsfield x Colo Colo

21h15 - Deportívo Quito x Emelec
21h15 - Racing-URU x Independiente-COL

* Jogos não encerrados
até fechamento.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCAFEDERATIVA00BRASIL- ES'D\OODESANTACATARINA

Thbelionato do Município eComarcade Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Thlefone: (47) 3273-2390. Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:OOh

..

Protocolo: 140416 Sacado:GABRIELRICARDODEMIRANDASAGANSKI CPF: 078.741.719-
00 Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOSa CNPJ: 79.501.862/000 Nú
mero do Título: 0131266002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCÔ

DO BRASIL SA DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 130,25 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�;�i�-í4õã8ó---��d�GUll.HERMEHO��-----------------CPF�-õ56;5.139--67
,Cedente: ABS EMPREENDIMENID MERCANTIL ITDA CNPJ: 01.209.784/000 Núme-
ro do Título: 623539 Espécie: Letra de Câmbio Apresentante: ABS EMPREENDIMENID
MERCANTIL ITDA DataVencimento: 04'103/2010 Valor: 1.064,17 liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$ 61,06, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,4O

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO .

Saibam todos quevirem o presente edital, que foramapresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, fi<?IDdo os devedores intimados apartir d� publicação deste edital a os a�itar ou
pagarno tríduo legai (3 dias úteis), alertando-sé, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento d� resposta escntano mesmo prazo, sob pe�a de, em nao.o��do, ser�avrado e registrado ?
protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitartem), ou pagar(em) ser(em) desc0n?�ldas�sua localizaçaomce� Ignorada oumacessi
vel, ou forCem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográficadaServentiaou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber amnmaçao no endereço fornecido pelo apresante, tudo
em conformidade com os arts. 995; 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

- -

»:

Protocolo: 140874 Sacado: AGCEIEfROEIEfRONICAITDA CNPJ: 81.353.229/000
Cedente: DUPIZACOM. IMP. EXP. DISTRIB. ITDA CNPJ:55.397.095/000Número doTítu
lo: 040213/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: DUPIZACOM. IMP. EXP.
DISTRIB. ITDA DataVencimento: 12/11/200s Valor: 939,09 liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------_._------------------------"--------------------------------

Protocolo: 140876 Sacado:AGCElEIROELEI;RONICAITDA CNPJ: 81.353.229/000
Cedente: DUPIZA COM. IMP. EXP.-DISTRIB. ITDA CNPJ: 55.397.095/000 Número do
Título: 039706/1 Espécie: Quplicata deVendaMercantil Apresentante: DUPIZA:COM . .IMJ!
EXP. DISTRIB. ITDA DataVencimento: 24/09/200s Valor: 1.987,12 liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 140878 Sacado: AGCEIEfRO EIEfRONICA ITDA CNPJ: 8l.353.229/000
Cedente: DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. ITDA CNPJ: 55.397.095/000 Número do
Título: 039910/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: DUPIZA COM. IMP.
EXP. DISTRIB. ITDA DataVencimento: 09/10/200s Valor: 1.583,09 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140663 Sacado:AGROPECUARIASUlLENEITDA CNPJ: 05.104.491/000
Cedente:AGROCOMERCIALSANDRII1DA CNPJ: 79.658.134iOOONúmero doTítulo:
4 011567C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA

-

DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 244,90 liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140400 Sacado:AtiNE PINHEIRO DEOllVEIRA' CPF: 388.537.228-27
Cedente: BANCO FINASA BMC S/A CNPJ: 07.207.996/000 Número do Tí
tulo: 3676796337 Espécie: Nota Promissória Apresentante, BANCO FINASA BMC S/A
DataVencimento: 19/07/2009 Valor: 12.208,19 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con
dução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141049 Sacado: ANDREHlI.ARI0 CPF: 006.103.079-16 Cedente:'
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IlD CNPJ: 85.315.042/000 Nú- .

mero doTítulo: 26485 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASIlEIROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
173,00 liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edi
tal: R$ 10,40

Protocolo: 140766 Sacado: AUTO MECANICA DORNELES ITDAME CNPJ: n.039.076/000
Cedente: GRATIOFAC FOMENTO EASSESSORIA COMERCIAL ITDACNPJ: 03.625.949/000
Número doTítulo: 1-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 170,00 liquidação
após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40

Protocolo: 141115 Sacado: BALMAQ EQUIPAMENTOS ITDA CNPJ: 00.782.390/000
Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO DIRCREDITMUITISETORIAU::NPJ: 08.930.397/000

. Número doTítulo: 536u. Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentan-
te: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 12/03/2010 Valor: UOO,OO liqui-
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140775 Sacado: BOA·COSTURA CNPJ: 83.489.088/000
Cedente: SlIMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número do Título: 3393*001
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 5.097,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condu-
ção: R$13,89,Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40. .

-

Protocolo: 141053 Sacado: BRUNALETlCIAGRASELBORGHETI CPF: 052.316.669-98
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN IlD CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 26284 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASIlEIROS SA DataVencimento:
10/03/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligên-
cia: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

..

Protocolo:140836 Sacado: CARlDS RIBEIRO PAZ CPF: 018.243.189-44
Cedente: POSTO PEIROMll. ITDA CNPJ: 06.977.267/000 Número do Título:
7192/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ
SA DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 235,00 liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 140755 Sacado: CELSO ETHIAGOALUGUELDETRAJESACESS
CNPJ: 10.713.232/000 Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES IlDA
CNPJ: 48.740.351/000 Número do Título: 1001106683 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 26/02/2010 Valor: 41,70 liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4.74, Diligência: R$ 20,80, Edital. R$10,40

Protocolo: 140863 Sacado: ClAUDlMIRDA ROSA CPF: 753.338.309-59 Cedente: EGIDIO
MAZZI CPF: 218.165.739-49 Número do Título: 01/01 Espécie: Nota Promissória Apre
sentante: EGIDIO MAZZl DataVencimento: 10/08/2009 Valor: 1.250,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$�5,86, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141055 Sacado: CRISTIANOALVES ORTIZ CPF: 053.109.019-14 Cedente:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID CNPJ: 85.315.042/000 Nú
mero doTítulo: 26188 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
UNlBANCQ-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edi
tal: R� 10,40

Protocolo: 140614 Sacado: DEEPGRIll CHURR.ITDAME CNPJ: 10.343.042/000
Cedente: BECKERATACADISTA ITDA CNP[82.147.414/000 Número do Título:
041488A07 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANRISUL-BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DataVencimento: 26/02/2010 Valor: 118,02 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140595 Sacado:DEFASESERVICOSEIEfRICOSI1DA' CNPJ:08.667.426/000
Cedente: IPK CONVERTEDORA GM C ITDA ME CNPJ: 02.544.367/000 Número do
Título: 8495/3-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
ITAUSA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 250,00 liquidação após a intima
ção: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
---------------------------------------------------------------------------------------"'1--------------------

Protocolo: 141057 Sacado: ElDISA.KARSTEN CPF: 072.967.149-64 Cedente:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPJ: 85.315.042/000 Nú
mero do Título: 25053 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASIlEIROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
162,00 liquidação após a intimação: R$ 1D,4O, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edi�
tal: R$ 10,40 .

.
,

Protocolo: 140889 Sacado: EQUlPAVECOM. REPRES. ITDA CNPJ: 85.148.344/000
Cedente: GSI BRASIL IND. E COM DE EQUIP. AGROP. ITDA CNPJ: 01.770.039/000 Número
do Título: 192667001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 14/03/2010 Valor: 1.315,46 liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 140895 Sacado: EUNICEALVES CPF: 608.836.189-15 Cedente: SL
SERVICOSDECOBRANCAS ITDA CNPJ: 06.910.636/000Número doTítulo: 0001/00s
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 250,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140856 Sacado: EVAMARPRODlITOSTEXTEIS ITDA-ME CNPJ: 00.990.404/000
Cedente: CHEDAMPIASf IND. E COM. EMB. PlASTICAS ITDA CNPJ: 05.524.868/000 Nú-
mero do Título: 37/1 Espécie: Duplicata de VendaMercantil Apresentante: CAIXA ECO-
NOMICAFEDERAL DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 705,18 liquidação após a
intimação: R$·10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140847 Sacado: FERNANDO SCHOEFFEL CPF: 041.454.989-92
Cedente: PELEGRINI ETOMEI ITDAME CNPJ: 02.109.085/000 Número doTítulo:
07728 ESpécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASILSA BANCO MUITlPLO DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 155,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,B?, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140902 Sacado: FLORDEllZ ITDAME CNPJ: 10.412.857/000Cedente:
MELODYROCKINDUSTRIA ECOMEROO DECONFECCOESCNPJ: 07247.415/000 Núme
ro doTítulo: 2 10427004 Espécie: Duplicata deVendaMercanÍil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 724,40 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140861 Sacado: GUIMARA PINIURAS IND E RESIDENCIAIS CNPJ:
07.499.472/000 Cedente: BRUNO BEHLINGCPF: 009.957.119-68 Número do Título: 000017
5 Espécie: Cheque Apresentante: BRUNO BEHLING DataVencimento: 12/1112009 Va,
lor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência; R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

-

.

Protocolo: 141054 Sacado:HEVERfONT. DEBRITOFERNANDES CPF: 065.874.349�08
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDlITORES LESSMANN ITD' CNPJ:
85.315.042/000Número doTítulo: 21042 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASIlEIROS SA DataVencimento:
06/03/2010 Valor: 173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução; R$ 13,19, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
w .:

_

Protocolo: 141012 Sacado:HSSINSTAlACOESEIEfRICAS ITDA - ME CNPJ:05.991.554/000
Cedente: MONETIZA FACTORINGSA ·CNPJ: 01.463.5Ó6/000Número do Título:
4153 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRA
SILSA DataVencimento: 11/03/2010 Valor: 1.205,50 liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141006 Sacado: IRENEAPARECIDADELIMA DASILVA CPF: 542.232.969-49
Cedente: NEUBERMOVEIS EEIEfRODOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000Número do
Título: 01752306 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 170,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Pr'otocolo: 140289 Sacado: ID\MARZANGUELlNI , CPF: 821.732.819-68 Cedente:
J.B.MARMORARIA E COMERCIO DEVIDROS CNPJ: 07.252.442/000 Número doTítulo:
32226D Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMICAFEDERAL DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 276,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 61,06, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 10,40

Protocolo.I40703 Sacado: JAIR JANKE MERCEARIAME CNPJ: 0·7.628.666/000
Cedente: AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LIDA CNPJ: 83.456.244/000 Número do

. Título: 13367A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 236,64 liquidação após a

intimação: RS 10,40, Condução:.R� 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,�0 .

Protocolo: 140704 Sacado: JAMESWILSON GESSNER CPF: 970.460.519-68
Cedente: COOPERATNAREGTONALAGROPECUARIA VALE DO ITAJCNPJ: 85.789.782/000 .

Número doTítulo: 00015903 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: .BANCa DO BRASIL SA DataVencimento: 04/03/2010 Valor: 810,00 Liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 61,06,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 140854 sacado: JANIO BATISTADO SANTOS CPF: 400.278.809-15
Cedente: BOGO RECAPADORA DE PNEUS ITDA CNPJ: 05.831.488/000 Número do
Título: 9299/2 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONO
MICA FEDERAL DataVencimento: 07/03/2010 Valor: 466,69 Liquidação após a

-

intimação: R$1O,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141091 Sacado: KCELMOTORESE FIOS LIDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: ESTEVES DOBRIND ECOM IlDA . CNPJ: 67.321.257/000Número doTítulo:
13258/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ
SA. DataVencimento: 03/03/2010 Valor: 1.944,00 Liquidação após a intimação:
R$lo,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140979 Sacado: LOURNALGNEWUCH .. CPF: 710.509.909-"(8 Cedente:
METALURGICA E COMERCIO MARMIL aDA CNPJ: 79.860.649/000 Número do Título:
0044688 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 88,00 liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Editak R$10,40 .

.
.

Protocolo: 140954 Sacado: LUCIANOWEHMUTIf CPF: 028.826.339-12 Cedente: AJL
CLIMATIZACAO ITDA CNPJ: 04.581.151/000 Número do Tftulo: 18279P/07
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 1.254,30 liquidação após a intimação: R$10,40, Condu
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140659 Sacado: LUIZANTONIO SCHWARZ CPF: 492.431.609-15 Ce
dente: HSBCBANKBRASILSA BANCOMUI11PLO CNPJ: 01.701.201/000Número doTí
tulo: 31760527769 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: MIEKO
rro - ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 25/05/2007 Valor: 41.453,17 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 140956 Sacado:�APARECIDADOSSANTOS CPF: 944.354.139-49
Cedente: SlIMAQS/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 2339*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 250,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40

Protocolo: 141025 Sacado: MARI1MARIAMODAS ITDAME CNPJ: 10.692.856/000
Cedente: FINO ESTILO INDUSTRIACOMERCIO !MPEEXP DE COCNPJ: 08.322.433/000
Número doTítulo: 00616003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndícaçãoApreseu
tante: BANCODOBRASIL SA DataVencimento: 14/Ó3/2010 Valor: 330,55 liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140396 Sacado: MAURIO LUIS FRANCESCHI CPF: 489.262.059-91
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: OU49.953/000 Número do Título: 540154933
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE &AD
VOGADOSASSOOADOS DataVencimento: 10/0112007 Valor: 4.746,73Uquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140961 Sacado: NELSONAlMEIDADOS SANTOS CNPJ: 09.544.175/000
Cedente: SIPARCOMEROO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS ITDACNPJ: 01.056.640/000
Número doTítulo: 1104051-6 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 316,55 liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,?2, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 140666 Sacado: PIO JOSEZAPPEIlNE CPF: 351.750.879-91 Cedente:
INTERIUBOS INDUSTRIA DE TIJBOS DE PVC ITDA CNPJ: 05.945.890/000 Número do
Título: 001087-5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: cm
BANKSA. DataVencimento: 04/03/2010 Valor: 552,95 liquidação após a
intimação: R$10,4O,Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140504 Sacado: PREMIERCONSTE INCORP IlDA CNPJ: 83.488.767/000
Cedente: METALURGICAMEBER ITDA CNPJ: 87.547.907/000Número do Título:
321902/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA DataVencimento: 04/03/2010 Valor: 197,82 liquidação após a intima
ção: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 141042 Sacado: RICARDODTREIS CPF: 026.282.269-52 Cedente: RE
FRIGERACAOTEXFRIO ITDA - ME CNPJ: 83.130.252/000Número do 'Iítulo: 21738/3
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 11/03/2010 Valor: 116,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
.ção: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 140920 Sacado: SAUIDWENNINGKAMP CPF: 004.692.249-08
Cedente: SERVICOSDE lATOARIAEPINTIJRAARJAhl)() L CNPJ: 00.105.756/000Número
doTítulo: 0666/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC
BANKBRASILSA BANCOMUITlPLO DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 406,20 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141022 Sacado: TIAGO MARCELO MARIANO CPF: 010.199.139-83 Cedente:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDlITORES LESSMANN ITD CNPJ: 85.315.042/000 Nú
mero doTítulo: 24728 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
UNlBANCO-UNIAO DE BANCOSBRASIlEIROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
410,00 Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edi
tal: R$10,4O

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Recapturados nove presos
Carlinhos Erthal, suposto líder da fuga, foi encontrado na Tifa Martins
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• 'ADRIANO LAURINDO
Idade: 34 anos

• VALDEMIR DOS 'S. SIQUEIRA
,

Idade:' 20 anos

I Acusado de roubo

• CLEVERSON A. M.
ALVES DE LIMA

" Idade: 30 anos

Suspeito de roubo

Idade: 18 anos

• EVBlTON WIWAN CORREIA
Idade: 27 anos

• LUIZ CARLOS LOPES DIAS
.

Idade: 22 anos

Suspeito de furto em comércio
e tentativa de homicídio

Condenado a cinco anos e

dez meses de reclusão por
tráfico de drogas

Suspeito de furto

• RAFAR CRISTIANO ALVES

i Condenado a seis anos e dois meses

de reclusão por 'furto

Idade: 34 anos

• GBlSON AROLDO MATIAS ROSA • MURlLO PBlBRA

Idade: 18 anos

• JOSIMAR RlBBRO ROSA

Acusado pelo assassinato de
, Josimar Pinheiro, 38, no bairro

/ Águas Claras, há cerca de 15 dias.
Ele enterrou o corpo da vítima no

qutntat de casa.

.

• SANDRO F. ZOCCIlETTO
Idade:,22 anos -,

di Condenado a três anos e

quatro meses' por tráfico
, de drogas (Corupá)

Condenado, a dez anos e dez

meses por tráfico de drogas

Idade: 22 anos

Condenado a nove anos de reclusão

por tráfico drogas

• ANSRMO DIAS
. Idade: 25 anos'
,

Suspeito de assassinar R_osany de
A�aújo Pereira, 39 anos e Germano

Randig, 42, em Guaramirim, em 2008.

, • CLEVERSON DE OUVBRA
"I Idade: 28 anos
�
Suspeito de tráfico de drogas

• OTIVII GARCIA MACHADO
-Idade: 28 anos

• GlMAR lOIETlCIIVIER
Idade: 27 anos. Condenado a

13 anos e um mês por roubo

Acusado de tentativa de roubo
à banco em Massaranduba,
no início do mês.

JARAGUÁ DO,SUL

Mais quatro detentos,que
escaparam do presídio na

noite de domingo ,foram
recapturados. Polícia
Militar continua as buscas
para encontrar outros
14 foragidos.

dos detentos localiza
dos foi Carlinhos Erthal, 39
anos, apontado como um

....... dos líderes da fuga.Ele par
ticipou de uma tentativa de assalto
a banco no início do mês; em Mas
saranduba. Erthal foi recapturado
às 5h30 de ontem, no bairro Tifa

'

Martins, junto com outro fugitivo,
Fernando Rosa, 24. Os dois anda
vam na rua Elpídio Rodrigues com
duas bicicletas furtadas. Durante a

abordagem, .eles tentaram agredir
os policiais, que utilizaram balas de
borrachapara detê-los.

Por volta das 9h30 de ontem, a
PM encontrou lacír de Uma Cae
tano, que estava escondido no ba
nheiro da Igreja Santo Estevão, no
Garibaldi. Na noite de segunda-fei
ra, às 22h30, Daniel Carlos Pedroso '

foi localizado na Estrada Geral do
Garibaldi, próximo a um posto de
combustível.Até o fechamento des
ta edíção, a direção do presídio não
sabIa se eles seriam transferidos.

De acordo com o diretor interi
no do complexo,Antônio Ferreira, o

revólver calibre 38 usado por Erthal
na fuga pode não ser verdadeiro.
O detento, que já fugiu do presídio
com' outros três presos em '2004, -

disse ontem que a arma usada para
render dois agentes prisionais seria
de brinquedo,mas até agora elanão
foi encontrada Durante a ação tam
bém foi utílizada uma pistola arte

sanal, feita de papelão emadeira.

-

Segundo Ferreira, os outros cin-
co presos localizados na segunda
feira ficarão emFlorianópolis e Ioin
ville apenas provisoriamente, como
uma, espécie

-

de "castigo" O Deap
(Departamento de Administração
Prisional) determinou que eles de

vem voltar para o complexo dentro
de 30 dias porque as demais unida

des prisionais do Estado também
estão superlotadas, "Essa é amedi

da adotada quando se tem rebelião

ou fuga', explicou.
LuizGustavoVieira foi encontra

do na casa da namorada, no Jaraguá
99. Tiago Santos de Oliveira estava

no' J�aguá 84, perto do presídio.
Matheus da Silva, SamoelRodrigues
Martins e Maique Fernando Rocha

estavam em uma residência aban

donada no Ribeirão'das Pedras.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNK,ES �

;;;

Antônio Ferreira diz que unidade deveria ter pelomenos 0_dobro de agentes

Número de agentes deveria dobrar
A fuga do presídio levanta novamente a questão da falta de

efetivo na segurança pública da região. No momento da ação,
havia apenas dois agentes prisionais para fiscalizar 338 deten

tos. Um dos profissionais que estava de plantão naquele dia havia

saído para levar um preso que estava passando mal ao hospital
e um outro precisou buscar uma documentação no Fórum. "Ge

ralmente trabalhamos com cinco no plantão, mas o certo seriam
dez agentes", comentou Ferreirà. A unidade funciona com 26

funcionários, incluindo os profíssionais da área administrativa.

Segurança 23

Apenas quatro
policiais vêm
para acdade
JARAGUÁ DO SUL

o número de policiais
civis designados para tra

balhar na região, que já era·

baixo, será ainda menor que
o anunciado pela SSP (Secre
taria de Segurança Pública)
há cerca de 15 dias. De acor
do com' o delegado regional,
Uriel Ribeiro, apenas quatro

,

policiais - e dois delegados
virão trabalhar no Vale do

Itapocu. Na semana pas
sada, o governo do Estado
informou que seis agentes e
dois delegados viriam.

A falta de efetivo coloca
em risco a inauguração da

Delegacia da Mulher, pre-
'

vista para o final do mês.
"Com esse novo quadro; "

.não vai ser impossível, mas : \

, sim muito difícil inaugurar
'

, ; ;
,

'

a delegacia", admitiu Ribeí- .. '�
" 'ro Segundo ele, os quatro �-, '

,

profissionais, que deverão,'
se apresentar na cidade até ,':
sexta-feira, serão destina-

"

dos ao novo espaço.
O delegado geral da POc

- lícía Civil, Maurício Esku
dlark, alegou que a baixa
no efetivo ocorre porque
Joinville tem três delegacias
prontas para inaugurar e

precisa de mais policiais.
Blumenau também estava

. sofrendo com a carência
e precisou receber maior

'contingente. No ano pas
sado, Eskudlarkprometeu
pelo menos dez 'policiais

�
,

. � \

" ,

,

j

para a região.

"
Com esse quadro

não vai ser
impossível, mas
sim muito difícil
inaugurar a
delegacia.

DELEGADO REGIONAL
URIEl RIBEIRO

"
O delegado geral ,su-

geriu que os policiais da

Delegacia da Comarca e da
nova delegacia trabalhem
em sistema de rodízio para
realizar o atendimento.
"Vamos ter que remanejar
policiais da Comarca para
fazer plantão � integrado",
disse, acrescentando que
"basta um pouco de boa
vontade para fazer as coi
sas acontecerem.
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Eles nem sempre são os mais
vistos nas prateleiras das lojas.
Porém, o empresário Gerd·
ReinholdBtertz apostou na ideia
há quatro anos e hoje fabrica
diversos objetos educativos,
todos feitos de madeira.

Afábrica
de Gerd produz '0 jogo "Ar

quitetura", que já existe há muitos
e muitos anos. São blocos de mon
tar de vários tamanhos e formatos,

onde as crianças são estimuladas a pensar.
"Abrincadeira é muito antiga. Amaioria dos

pais diz: 'eu tinha isso quando era pequeno'.
Eles sabem o quanto aquilo era gostoso e vão

passar para os filhos", afirma.
Apesar de o projeto ter apenas quatro

anos, os brinquedos de madeira estão na

vida de Gerd desde que ele era criança.
"Meu pai construía aqueles caminhões
enormes de madeira e deu um para cada fi
lho. l\gente cresceu vendo ele fazer aquilo
e mais tarde fomos fazendo algumas coisas

O CORREIO DO POVO .-Quarta-feirai 24 de março de 2010

"
Esse jogo é antigo. Muitos
pais dizem: 'eu brincava,
com isso quando era .

pequeno'. Eles sabem o

quanto aquilo era gostoso e

vão passar para os filhos.
GERD REINHOLD STORTZ

"

para vender, mas não tão profissionalmen
te como hoje", 'revela.

A família do empresário veio de Tuba
rão para Jaraguá do Sul em 2005. Aqui eles
recomeçaram. a vida trabalhando em um

frigorífico, mas sempre com o desejo de
voltar àantíga atividade. Em 2006 particí
param de uma feira na região com alguns

.

produtos feitos 'em casa. Depois disso, o
projeto educativo começou a dar certo e a

sede da empresa foi construída. Hoje são

quatro funcionários envolvidos na pro
dução dos bloquinhos de madeira.

• Débora Kellnllr .

deborak@ocorreiodopovo·.com.br

Novo Saveiro
VHT/Total FLEX

·lktnco do motorista
e cintos de seguránça f'

c/ regulogem de altura
,·T:a."pa Traseira com sistema
de amorteci'mento e chave.

GoIG4
VHT/Total FLEX

Voyage
VHT/Total FLEX

Busca pela qualidade
Antes de serem co

mercializados, os brinque
dos foram fiscalizados e

aprovados pelo Inrnetro

(Instituto Nacional Me

trologia, Normalização e

Qualidade Industrial). E
a exigência que o próprio
.empresário tinha para a

produção, muitas. vezes,
não estava disponível no
mercado. "A maioria das

máquinas que tenho aqui. .

para a fabricação eu que
criei. Fui obrigado a Jazer
isso porque não encon

travà a qualidade que eu

queria", comenta.
Quem quiser adqui

rir o produto, pode ir
até a sede da empresa,
na rua Carlos Frederico
Ramthun, nv 16.605, no
bairro Santa Luzia. O te

lefone para contato é o

(47) 32'74-8331.

Gerd tem contato com esse

tipo de brinquedo desde
que era criança

Toda a Linha VW
sem entrada e a

la parcela só depois'
do Mundial da Africa.

VENHA FAZER UM BOM NEGÓCIO 'NA CARAGUÁ.

R GE S l

'Brinquedo 'do
tempo do vovô'
Blocos demadeira são voltados paraeducação infantil

-Acelerador eletrônico
(tecnologia focando melhor economia)
• Banco do motorista com

regulagem de altura
•Grade dianteira e para-choque
na cor do veículo _liliiii__
• Brake light

.Desembaçador Vrdro Traseiro
•Banco do Motorista
c/ regulagem de altura
·Abertura inferno elétrica
do por1Q malas.

.

.Para-choques com a cor

do veículo

R$29.600,R$23.490,

WWW.vw.com.br. Promoções válidas até 24/03/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida eJrete incluso. Promoção 1 Real: vetculo de refe
rência, (1) Novo Gol1-6/10, cód 5Ul1C4, com preço à vista a partir de R$27.290,OO ou financiado com entrada de R$l,OO + 60 prestações mensais de R$802,67, com vencimento da primeira prestação para
julho/2010. Taxa de juros: 1,63% a.m. e 21,41 % a.a. Total da operação: R$48.161,20. CET para esta operação: 23,89% a.a. As despesas de registro eletrônico das operações não estão inclusas nos cálculos das

prestações e dos CETs. Condições não cumulativas e válidas para a linha Volkswagen zero km. Garantia de estoque de 1 (uma) unidade por modelo anunciado. Para os demais modelos, o CET será calculado e

informado ao cliente previamente à contratação. Gol G4 1.0 Total Flex:2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5Wl LL4, com preço promocional à vista a partir de R$23.490,OO ou financiado com entrada de R$11.745,OO
150%) + 36 prestações mensais de R$424,33. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: RS27.020,88. CET para esta operação: 19,54% a.a. Estoque: 5 unidades. Novo Go11.0 Total Flex, 4
portas, ano modelo lO/lO, cód. 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.290,OO ou financiado com entrada de R$13.645,75 (50%) + 36 prestações mensais de R$465,75. Taxa de juros: 0,99% a.m.

e 12,55% a.a. Total da operação:R$31.400,16. CET para esta operação: 18,81% a.a. Estoque: 10 unidades. Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10'10, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a

partir de R$30.490,OO ou financiado com entrada de R$15.245,OO (50%) + 36 prestações mensais de R$542,37. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$34.770,20. CET para esta operação:
18,24% a.a. Estoque: 10 unidades. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/10, cód. 5U21C4, com preço promocional á vista a partir de R$28.990,OO ou financiado com entrada de R$14.495,OO (50%) + 36

prestações mensais de R$517,07. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$33.109,63. CET para esta operação: 18,47% a.a. Estoque: 10 unidades. Nova Saveiro-t.ê Total Flex, 2 portas, ano
modelo Ia/lO, cód. 5U91E4, com preço promocional á vista a partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Saveiro 1.6 Total Flex, cód. 5U91E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e

despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Alguns itens mostrados ou mencio
nados são opcionais ou referem-se a versões especificas

anos do credibiJidode. MNCOVOUCSWAGEN

J

I
.

Caraguá Auto Elite
Uma ·reTação de confiança

47 3274 6000
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