
...

Mais um passo em

direcão à Zona Azul
� .

Será conhecida, hoje, a empresa
vencedora da licitação para administrar
o estacionamento rotativo no centro

da cidade. Página 10

.:28dJ. t

Minis deve liberar
verbahoje em ara
Fernando Bezerra, da Integração Nacional, chega à cidade por volta das 15h30min. Ele vem ao

. Estadopara oficializar a liberação de R$ 40milhões prometidos pela presidente Dilma Rousseff
ao governador. A prefeita Cecília Konell acredita que omunicípio será contemplado.

\ Página 4

.........
_J

UMA PEDRA NO MEIO DO (AMl H
Locomotiva de uma composição de 84 vagões descarrilou após chocar-se

em rocha de 250 quilos. Trilhos estão liberados desde ontem.

..............................� ..

FAMEG

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

j. 2 História:
.,

"

".

'.

f I/IJIPlUIlmfDIllIIlnl.'llIIJdIIi/lll1!l1IIJlIlJlmf/lmll1��lIlmf/llllmmliflJ!lIl11mJmli!mnIlIU!lilUUflIIHIIIflUIIII/I/lmllllmlllfl!lIUIIIUmWIIIIIHDI/IJI.JlIIUmlll/�Wlmll/lilll!llmll/llII/IllflPfllflll/llflnf/lflflllIIfI�

18
I

Unificação dos
estados alemães

r
li
I
,

A guerra Franco-Prussiana chega ao

seu clímax com uma vitória decisiva das

forças alemãs, lideradas pela Confedera

ção da Alemanha do Norte, liderada por
Otto von Bismarck e o KaiserWilhelm I da
Prússia. Tomando controle do palácio de

Versalhes,Wilhelm I da Prússia é coroado

imperador daAlemanha, marcando o su

cessos dos planos de unificação alemã de
Otto von Bismarck, e o início do segundo
Reich alemão.

A unificação da Alemanha não seria

possível sem a guerra contra a França,
iniciada em junho do ano anterior. Pro
vocada por tensões mutuas, o estopim
da guerra foi o parlamento espanhol
oferecer o trono da Espanha ao príncipe
Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen,
primo do kaiserWilhelm I da Prússia. A
decisão da Espanha atraiu a ira de boa

parte da Europa, especialmente da Fran

ça' que defendeu uma guerra contra a

Prússia, para restabelecer a popularidade
do decadente imperador Napoleão III.

Napoleão III exigiu de Wilhelm a re

núncia do príncipe Leopoldo, a promessa
de que jamais um membro de sua família

ocuparia o trono espanhol, e que o kai
sei desse essas garantias pessoalmente,
frente ao embaixador francês na Prússia.
Wilhelm recusou-se a atender esta última

exigência, o que foi visto como um insulto
ao orgulho nacional francês. Com os âni
mos em alta, Bismarck aproveitou para

.. provocar o monarca francês, levando-o a

declarar guerra a Prússia, o que abriu as

portas para a unificação alemã, dado o

espectro de uma "ameaça" francesa. .
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A lealdade e bravura
do urso Wojetk

Mascote de uma unidade de artilharia po
lonesa na segunda guerra mundial,Wojtek foi
encontrado no Irã, abandonado quando filho
te, e criado pelos soldados da 22a companhia
de suprimentos da artilharia polonesa. Quan
do pequeno, era alimentado com leite conden
sado em uma garrafa de vodka. A pedido dos

soldados, foi oficialmente alistado no exército

polonês em 1943.
Durante a batalha de Monte Cassino,Wojtek

ajudou no transporte de munição, sem derrubar
urna única caixa, o que lhe rendeu urna home

nagem na insígnia da companhia, trocada para
urn urso carregando urn obus. Em outra ocasião,
descobriu e expulsou a socos urn espião alemão.

Extremamente habituado ao convívio com

os soldados,Wojtek adorava cerveja, com a qual
era recompensado por bom comportamento,
cigarros, que fumava e comia, e foi treinado

para bater continência quando ordenado.
Após a guerra, foi movido para o zoológico

de Edinburgo, onde morreu em dezembro de

1963, aos 22 anos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

1986

Challenger
O ônibus espacial Challenger ex

plode 73 segundos após o lançamento,
matando imediatamente os sete tripu
lantes, seis astronautas e uma profes
sora, Christa McAulife, que seria a pri
meira civil em uma missão espacial.
Devido à presença da professora, o de
sastre foi acompanhado por crianças
em todos os estados dos EUA.

Guerra mais curta

Wojtek, o "urso soldado", ganhou o respeito e o carinho do exército

polonês. Durante sua estadia no zôo ganhava cigarros e cerveja

PELO MUNDO

Compra da Giletle
A Procter&Gamble compra a em

presa Gilette, em um acordo esti
mado em US$57 bilhões, uma das
maiores transações comerciais já re

alizadas. Com a aquisição da Gilette, a
Procter&Gamble passou a ser a maior

empresa de bens de grande consumo de
higiene pessoal no mundo, sendo tam

bém dona da Oral-B, de higiene oral.

1 5

We are the World
A coalizão de músicos "USA for

África" liderada por Michael Jackson,
Lionel Richie, Kenny Rogers e Harry
Belafonte grava a música "We are the

World", para arrecadar fundos para
combater a fome e amiséria naÁfrica.
45 artistas participaram da gravação,
que inspirou a campanha Nordeste Já,
liderada pela rede Globo, em 1987.

A guerraAnglo
Zanzibariana, em 1896,
entre o Reino Unido e

.

Zanzibar é considerada
amais breve guerra da
história, com apenas
40 minutos. O sultão
de Zanzibar, Khallid,
violou tratados com o

Reino Unido, foi cercado,
bombardeado, e o país
perdeu a soberania.

RF REFLORESTADORA S.A. COMPANHIA FECHADA CNPJ sob n!! 79.670.501/0001-35
Rodovia BR 101, Km 73, s/n!! CEP 89245-000 - Localidade Rainha

Araquari - Estado de Santa Catarina - NIRE n!! 42300025518

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N!! 216

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2010, reuniram-se na sua sede social, por convocação do

Presidente, Sr!! Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, que
deliberaram atualizar os dados de suas filiais: • Serraria Corupá - CNPJ sob n!! 79.670.501/0004-88. Nire
nº 4290050201-5, de Estrada do Sertão, s/n, Bairro Centro, CEP 89280-000, na cidade de Corupá, SC

para Estrada do Sertão, s/n, Bairro Sertãozinho, CEP 89278-000, na cidade de Corupá, Estado de Santa

Catarina. • Florestal Barra do Sul - CNPJ sob n!! 79.670.501/0021-89. Nire n!! 4290050202-3, de Estrada

Geral, s/n, Bairro Centro, CEP 89247-000, na cidade de Balneário Barra do Sul, SC para Estrada Barra do

Sul, s/n, Bairro Conquista, CEP 89247-000, na cidade de Balneário Barra do Sul, Estado de Santa Catarina.

• Florestal Itapoá - CNPJ sob n!! 79.670.501/0022-60. Nire n!! 4290050204-0, de Localidade Saí-Guaçú,
s/n, Bairro Centro, CEP 89249-000, na cidade de Itapoá, SC para Localidade Saí-Guaçú, s/n, Bairro Sai

-Guaçú, CEP 89249-000, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina. • Serraria Araquari - CNPJ sob n!!

79.670.501/0023-40. Nire n!! 4290050197-3, de Rodovia BR 101, Km 73, s/n, Bairro Centro, CEP 89245-

000, na cidade de Araquari, SC para Rodovia BR 101, Km 73, s/n, Bairro Rainha, CEP 89245-000, na cidade
de Araquari, Estado de Santa Catarina. • Florestal Piçarras - CNPJ sob n!! 79.670.501/0024-21. Nire n!!

4290050198-1, de Localidade Morro Alto, '!s/n, Bairro Centro, CEP 88380-000, na cidade de Balneário

Piçarras, SC para Localidade Morro Alto, s/n, Bairro Morro Alto, CEP 88380-000, na cidade de Balne

ário Piçarras, Estado de Santa Catarina. • Florestal Garuva - CNPJ sob n!! 79.670.501/0025-02. Nire n!!

4290050203-1, de Localidade Saí-Guaçú, s/n, Bairro Centro, CEP 89248-000, na cidade de Garuva, SC para
Estrada Barrancos, s/n, Bairro Barrancos, CEP 89248-000, na cidade de Garuva, Estado de Santa Catarina.
• Florestal Poço Grande - CNPJ sob n!! 79.670.501/0026-93. Nire n!! 4290050205-8, de Estrada Poço Gran

de, s/n, Bairro Centro, CEP 89245-000, na cidade de Araquari, SC para Estrada Poço Grande, s/n, Bairro
Poço Grande, CEP/89245-oo0, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina. • Florestal Araquari - CNPJ

sob n!! 79.670.501/0037-46. Nire n!! 4290059344-4, de Rodovia BR 101, Km 73, s/n, Bairro Centro, CEP

89245-000, na cidade de Araquari, SC para Rodovia BR 101, Km 73, s/n, Bairro Rainha, CEP 89245-000,
na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina .... Florestal Corupá - CNPJ sob n!! 79.670.501/0038-27.
Nire n!! 4290059308-8, de Estrada do Sertão, s/n, Bairro Centro, CEP 89280-000, na cidade de Corupá,
SC para Estrada do Sertão, s/n, Bairro Sertãozinho,

_

CEP 89278-000, na cidade de Corupá, Estado de

Santa Catarina. Nada lTlfis havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente

encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 26 de outubro de 2010. A presente ata, está lavrada à página
02 no Livro de Atas do Conselho de Administração n!! 05, arquivado na JUCESC sob n!! 10/139729-1 em

09/06/2010. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice
-Presidente do Conselho de Administração. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA Presidente

do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O

REGISTRO EM: 04/11/2010 SOB N!! 20102886601 Protocolo: 10/288660-1, DE 27/10/2010 Em

presa: 42 3 0002551 8 RF REFLORE5TADORA S/A. MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIA GERAL

Na edição de 27 de janeiro de 1979,
o jornal O Correio do Povo trazia
a opinião do vice-presidente da
Zanini Equipamentos Pesados,

em recessão econômica, com

inflação prevista de 60%.

SANTA'MARGARET
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QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

PONTO DE VISTA

TERÇA-FEIRA
Jorge Brognoli,
economista

Romeo Piazera
Júnior, advogado

. VictorDanich,
sociólogo

OAB deJaraguá
doSul

Desastres Ambientais

Não são as

soluções
técnicas que
faltam, mas
sim altruísmo
e coragem.

Ecada
vez mais evidente a nova realidade cli

mática e ambiental no Brasil. Entretanto a ve

locidade de ação dos governos (federal, esta
duais e municipais) demonstra o descaso dos

políticos brasileiros para com o povo, através de seus

investimentos pífios em setores que assim julgam
não gerar votos, e que são simplesmente esquecidos.

Não são as soluções técnicas que faltam, mas sim
altruísmo e coragem aos homens (e mulheres) pú
blicos em arregaçar as mangas para fazer acontecer

algumas ações que inicialmente parecem inviáveis,
mas que no médio e longo prazo representam a pre
servação da vida humana em situa

ções de desastresambientais.
Estas soluções são conhecidas, e

alguns exemplos:
- Desapropriações gradativas de

moradores em imóveis instalados em

áreas de risco;
- Saneamento ambiental macror

regional;
- Planos de macro drenagem e de

sassoreamento de cursos hídricos;
- Sistemas de contenção e diques;
- Recuperação florestal de áreas de

preservação permanente e áreas de várzea;
- Equipes de defesa civil estruturadas e equipadas;
- Planos de emergência regionalizados e ativos; e

especialmente
- Adoção de tecnologias meteorológicas de previ

são e alerta à população.
Opiniões e manifestações divergentes sobre o

tema são naturais em um país livre e democrático.
Entretanto a omissão e o descaso por parte daqueles
políticos que tem por obrigação constitucional ga-

rantir a dignidade da pessoa humana é inaceitável.
A natureza em seu eterno ciclo de equilíbrio reto

ma seu curso, bem como desastres ambientais conti
nuarão ocorrendo em todo o planeta, e cabe ao serhu
mano utilizar dos conhecimentos adquiridos ao longo
destes milhares de anos em prol da proteção das aglo
merações em forma demunicípios emetrópoles.

Ações sustentáveis discutidos à exaustão pela so

ciedade contemporânea contribuem para uma nova

realidade de jovem guarda voltada à ações de possí
veis efeitos calculados no que tange aos impactos an
trópicos ao meio ambiente.

A comunidade científica pOSsUI
diversas ferramentas e o conhecimen
to necessário para o aparelhamento
positivo de estruturas de prevenção,
desde a criação e manutenção de leis
e resoluções, bem como Pela medição
computacional e alerta de possíveis
catástrofes recorrentes deveras conhe
cidos pelo brasileiro em algumas regi
ões do Brasil.

Falta, ainda, que os tomadores
de decisão e aqueles que controlam
o destino dos recursos oriundos de

nossos impostos estratosféricos façam a diferença
na sociedade, tomando decisões para a proteção e

continuidade da vida. '-

Cabe também à sociedade civil organizada cobrar
. daqueles que foral eleitos pelo voto direto do estado
democrático. Praticar o voto consciente nas eleições,
cobrar atitudes justas e corretas de pessoas públicas,
alémdemanifestar-se formalmente contra a omissão
'e o descaso também é uma ação concreta pela busca
da sustentabilidade.
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Últimas vagas na
Faculdade Senai

Os interessados em realizar um Curso Superior de
Tecnologia na Faculdade SENAI de Jaraguá do Sul tem
até o dia 8 de fevereiro para se inscrever nas últimas va

gas disponíveis. O curso tem duração de quatro anos

e é voltado para o planejamento, execução, controle e

avaliação do processo produtivo da indústria têxtil. As

inscrições custam R$ 50,00 e devem ser realizadas pelo
site conhecimentoamais.com.br ou diretamente no

SENAI, na rua Isidoro Pedrí, 263, no RioMolha.

Amanhã, a Sociedade Atiradores Independência,
de Jaraguádo Sul, promoveumaFesta deRei comBaile.
Os festejos iniciam às 14h30min com a concentração
dos sócios, convidados e simpatizantes na sede social.
Às 15h será efetuada a marcha em busca da Majesta
de de Tiro, Sr. José Carlos Gascho, sob o comando do
Sr. OsmarSchmidt. O baile terá seu início às 22h30min,
com animação do Grupo Safira, do Rio Grande do Sul.

Ingressos e informações pelo telefone (47) 3055-8130.

r:�r"I"®J11 ('11; ��Pt"""um 11 �/H"i,I,J

Inscrições para Ensino À Distância
Este ano, o Instituto Euvaldo Lodi está oferecendo

capacitações à distância para alunos de todo o país.
Os módulos oferecidos são nas áreas de marketing
pessoal, educação ambiental, empreendedorismo,
legislação trabalhista,TI e comunicação, entre outros.

As inscrições podem ser feitas a qualquer momento,
já que as turmas são mensais.Aprimeira turma deste

.

ano deve se matricular entre os dias 7 de fevereiro e

11 demarço. Mais informações sobre a inscrição pelo
telefone (48) 3231-4125.
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Esta
semana, urna equipe de seis integrantes

do Grupo Voluntário Gerar foi acionada pela
Defesa Civil, e ajudou a retirar 15 pessoas das

áreas de risco na Estrada Rio Manso.

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do SulNara da Família, Infância e Juventude

Rua G!Jilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá
'do Sul-SC - E-mail: jagfij@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Márcio Renê Rocha

Chefe de Cartório: Cláudia Jenichen Janssen

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Arr;olamento Ilo 036.09.008999-0

Inventariante: Bernd Ottokar Hinkelmann
Autor da Herança: Elisabeth Hinkelmann

Citando: WERNER HANS HINKELMANN, brasileiro, Engenheiro, CPF nO 393.029.038-

34, fllhode Elizabeth Bock, que casada assinava Elisabeth Hinkelmann, também con

hecida por Elisabeth Bock, OD Elisabeth Bock Hinkelmann, em lugar incerto e não
sabido. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a pessoa
acima identificada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do prooesso epigrafado, bem como CFfADA para
responder à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do trans
curso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na

petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de outubro de 2010.

ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUD!CIÁRIO CONFIDENCIAL
Comarca de Guaramirim /1a Vara Civil

Rua João Solter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-300 -

.

Guaramirim - SC - E-mail: gmmvar1@tjsc.jus.br
Juiza de Direito: Karina Muller

Chefe do Cartório: Designado: Josiane Garcia

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Reintegração de Posse n° 026.09.000952-0
Autor: Banco Itaucard Leasing Arredamento Mercantil

Réu: Romero Miranda.

Citando(a) (s): 90mero Miranda, brasileiro(a), natural de Palmital - PR, convivente,
encarregado, nascido em 02/02/1976, RG 7.155.711-1-PR, CPF 004.468.499-10, pai
Francisco Maria de Miranda, mãe Julia Correia de Miranda, Rua Rosa Machado, 141,
Ilha da Figueira, fone (047), Jaraquá do Sul-SC.

Objetivo:Citação. Prazo fixado para a resposta: 15 dias. Por intermédio do presente,
a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra
mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319
do CPC). E,' para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expe
dido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es),
com intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC). 12 de Janeiro de 2011.
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Mínístmvisita Iaraguáhoje
Assessoria do governo do Estado confirma que ele deve liberar recursos
JARAGUÁ DO SUL/FLORIANÓPOLIS

O ministro da Integração
Nacional, Fernando
Bezerra Coelho, vem a

Jaraguá do Sul na tarde
de hoje, acompanhado
do governador de Santa
Catarina, Raimundo
Colombo (DEM).

A
visita acontece dois
dias depois do gover
nador se reunir com a

presidente Dilma Rous
seff (PT) e com alguns ministros,

incluindo Bezerra, em Brasília.
Colombo tem a garantia de que o

governo federal vai liberar R$ 40

milhões, provavelmente ainda

hoje, para o Estado fazero aten

dimento emergencial aos mu

nicípios catarinenses atingidos
. pelas enxurradas. Só na região,
os cálculos apontam para neces

sidade de R$ 56 milhões.
O ministro deve desembar

car em Florianópolis por volta
,

do meio-dia, onde se reúne com

governador e participa de uma

entrevista coletiva. Logo depois,
a comitiva parte para Joinville e

São Francisco, chegando a Iara
guá por volta das 15h30min. Ele

sobrevoa a cidade, e pousa na

Arena, de onde sai para visitar
um local atingido, provavelmen
te nas imediações do Hospital Ia
raguá. Em seguida, tem reunião
com todos os prefeitos da região.

efeito. Ela afirma também que a

expectativa é de que o ministro
libere verba para o município já
durante a visita. ''Acho que a pre
sença aqui vai fazer com que o

ministro se sensibilize. Nós não
vamos esperar ele oferecer re

curso, vamos fazer com que ele
. entenda que nossa situação é ur

gente e que precisamos ser aten
didos imediatamente", diz Cecí

lia, que afirma que a Prefeitura
tem muito trabalho a fazer para
recuperar o prejuízo estimado
até agora em R$ 27,318 milhões.

"Vamos fazer com
que ele entenda que
nossa situação é

urgente".
CEcILIA KONELL, PREFEITA

Para prefeita Cecília Konell,
a visita do ministro à cidade é
uma prova de que as reuniões de
Colombo em Brasília surtiram

• Patrícia Moraes
patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Governador Raimundo Colombo fez o convite na terça-feira ao ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que desembarca hoje no Estado

OBJETIVO É TER UMA POUPANÇA PARA CASOS EMERGENCIAIS

Fundo está em análise
Está nas mãos da Procura

doria municipal um estudo, ain
da incompleto, sobre a criação
de Um Fundo para situações de

emergência. A intenção é de que
o pré-projeto seja finalizado na

próxima semana. Segundo a

chefe de gabinete, Fedra Konell,
o objetivo é criar uma poupança
que possa ser utilizada em caso

de enchentes e deslizamentos,
principalmente. A medida faci-

litaria a liberação de recursos e

daria uma resposta mais rápida
aos atingidos.

'1\inda estamos analisando as
�

questões legais, porque não conhe
cemos nenhum modelo assim.
Será um projeto pioneiro", afirma
Fedra. O percentual que será des
tinado ao Fundo ainda não está
definido e, depois de pronto, o

projeto ainda vai precisar de apro
vação daCâmara deVereadores.

PIERO RAGAZZI

Fedra diz que Fundo vai garantir resposta rápida em caso de emergência

AUXIlio-Aluguei
pronto para
ir à Gâmara

O projeto que autoriza
o município a conceder

auxílio-aluguel aos atin

gidos pelas enxurradas
será encaminhado hoje à
Câmara de Vereadores. Se

gundo a chefe de gabinete,
Fedra Konell, é preciso a

autorização dos vereado-
res porque o município
alterou a lei que criou a

medida, estendendo o

benefício para locatários
e não mais apenas para
proprietários de imóveis

atingidos. Pelo projeto, o

município pode conceder
R$ 600, para quem teve

a residência interditada,
durante seis meses. O au

xílio deve ser solicitado na

Secretaria de Assistência
Social, é necessário com

provar que a renda fami
liar não ultrapassa quatro
salários mínimos e apre
sentar o laudo da Defesa
Civil que pede a interdição
da moradia. Essas pessoas
também terão prioridade
no programa Minha Casa,
Minha Vida, do governo
federal. A Prefeitura tra

balha com a estimativa de
atender 250 pessoas com o

auxílio-aluguel.

, I

Vou tentar
colocar para
votação já na

terça-feira,
depois que o

texto passar
pelas comissões,
se não der, no
máximo na

quinta-feira a

gente vota.

JAIME NEGHERBON,
PRESIDENTE DA CÂMARA r,

O presidente da Câ
mara, Jaime Negherbon
(PMDB), garante que o Le

gislativo vai avaliar o pro
jeto com a rapidez que o

assunto pede. "Vou tentar

colocar para votação já na

terça-feira, depois que o

texto passar pelas comis

sões, se não der, no máxi
mo na quinta-feira a gente
vota", afirma o presidente.
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Mais privilégios absurdos
Como virou rotina nas últimas R$ 150 mil), acumulando

os vencimentos na Câmara
Alta e a bolada vitalícia. Luiz

Henrique diz que abriu mão do
salário de ex-governador, mas
Casildo anda quietinho.
E daAssembleia Legislativa
também vem outra pérola: a
professora e deputada Odete
de Jesus, mais deputada do

que professora, não conquistou
a reeleição, mas pode se

aposentar com o salário cheio
de um parlamentar estadual.
Módicos R$ 20mil mensais.
Alguém aí lembra de algum
projeto relevante, mas relevante
mesmo, proposto e aprovado
pela nobre parlamentar? Sem
mais delongas, ao ponto: vão
trabalhar, porque a OAB está
imbuída em acabar com a farra.
E não faria mal em contar com

o apoio de toda a sociedade civil,
que é quem produz e paga as

contas, todas elas.

Reviravolta
Ex-deputado Dionei da Silva voltou a

ter chances de assumir aDelegacia do
Ministério do DesenvolvimentoAgrário

. em se. Tem o apoio da Fetaesc (Federação
dos Trabalhadores daAgricultura) e até de
parte da Petraf-Sul, Deputados e dirigentes
influentes do PT também endossam a

indicação. Ele disputa com um indicado do

deputado Dirceu Dresch,

duas semanas, novas revelações
sobre regalias, privilégios
e mordomias absurdas
autoconcedidas pela classe

política pipocaram ontem.

No Estado e no país. Sabe-se,
agora, que as tetranetas domártir
Tiradentes pleiteiam o direito de
receber pensão vitalícia - dinheiro

público quejorra na conta de
alguns poucos privilegiados sem
que tenham que trabalhar!
As descendentes de Tiradentes
baseiam-se numa concessão

que já foi feita a uma parente
delas. Faz mais de 200 anos que
ele morreu.

Enquanto isso, em Brasília, 13
senadores que já governaram
seus Estados, entre eles Luiz

Henrique e Casildo Maldaner,
têm direito a receber mais de R$
50 mil mensais só de salários

(fora as verbas de gabinete
que podem chagar a quase

FOTOS DIVULGAÇÃO

RECORDARÉ VIVER
coluna teve açesso à imagem aci

ma, bastante reveladora, além de
. histórica pêlo' contexto atual. Ela
oi feita no dia Is de julho de 2010,

quando a campanha eleitoral "ainâa: começa
va a esquentctr: Registro ..da famosa rêuhíão na
chácara do �l1tã() candidato Carlos Chíodíní.
Noitlk fr!,úrcpuvosa, mas que reuniu Raimu;n-.,

do Colombo, Eduardo Moreira, Luiz Henri-
'que, Paulo Bauer, ex-deputado e hoje stI:elen
te de senadorCésar Souza, além. de prefeitos e

lideranças. Nesta oportunidade, Colombo fir
mou o compromisso de entregar gi comando
da �DR ao partido que mais.voros-âzesse na

.

eíeíçãoproporcídua], O PMDB, 'Como se sou-

be após a abertura das urnas:
.

Apoio
A diretoria da subseção da OAB de Iaraguá
9.0 Sul é solidária à iniciativa da nacional de

pedir o fim da farra das pensões vitalícias nos
Estados. O presidente Rafael Rocha Lopes
levará a posição local à próxima reunião
do colegiado de presidentes da OAB em

SC!_ que reúne dirigentes das 42 subseções
catarinenses. "Vamos cobrar que a estadual
também se posicione favoravelmente,"
declarou Lopes.

CONTAS
Em Corupá, a Prefeitura calculou os prejuízos causados pelas
enxurradas em R$ 10 milhões. Só a reforma de estradas, taludes e

pontes foi estimada em R$ 5,5 milhões. Desde o dia 25, o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (foto), tem feito reuniões em comunidades

atingidas. Ele informa à comunidade sobre o andamento das obras de .

recuperação e ouve sugestões e críticas, como em Pedra deAmolar.

Sem alarde
.

Secretário Lio Tironi estava
na antessala da reunião de

algumas autoridades de

Jaraguá com o governador,
esta semana. Conectado à

internet, Lio ainda recebia
e organizava dados dos
municípios mais atingidos,
como Corupá, onde o

.

estrago foi enorme e houve
excelente organização
para enviar os números a

tempo. Assim que recebeu o

material, o secretário usou
a estrutura do gabinete e

imprimiu as informações
que foram entregues ao
governador. Antes, ele .

já havia se avistado com
Raimundo Colombo.
Mas não fez questão de
aparecer na foto.

Ação (I)
A eleitora Maria Ines dos Santos,
de Guaramirim, entrou com
uma ação popular contra os

vereadores Osni Fortunato,
Gilberto Iunckes, Mateus
Safanelli, Osny Bylaardt e
Jorge Luiz Feldmann. Ela
pede a anulação da votação
de 13 de dezembro de 2010,
quando os parlamentares

.

aprovaram a chamada
minirreforma administrativa

(Projeto de Lei Complementar
52/2010), criando novos cargos
comissionados na Prefeitura.

Ação (2)
A peça, que tem como responsável
o advogado DiegoMarques de
Oliveira, afirma que não houve
quorum suficiente para a eleição,
conforme determina a Lei

OrgânicaMunicipal. Alega-se
que o custo dos novos cargos aos
cofres públicos pode chegarR$
3,1 millhões até o fim do mandato
do prefeito Nilson Bylaardt,
mentor das alterações aprovadas
pelo Legislativo.A juízaKarina
Muller já deu um despacho,
deixando claro que até pode
terhavido irregularidade, mas
não determinou a anulação da
votação. Por isso, o advogado já
recorreu ao TJ e no recurso anexou
os cálculos do suposto prejuízo
e do patrimônio dos vereadores
envolvidos. Semana que vem,
pode sair uma decisão. Por ora, a
minirreforma está valendo.

Lembrete!
Definição do dicionário para
inveja. "Desgosto ou pesar pelo
bem ou felicidade de outrem.

Desejo violento de possuir o
bem alheio."
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CHARGE EDrfORIAL
AS TETRANETAS DE

TIRADENTES Muito poucoI
,

OgOVernador
Raimundo Colombo esperava

conseguir pelo menos R$ 100 milhões para
investir nas obras de reconstrução nos mais
de 74 municípios cata-

�����������-

rinenses afetados pelas enxur-

radas da semana passada; mas
teve que se contentar com me

nos da metade. É preocupante
o anúncio do governo federal de
que a União vai liberar apenas
R$ 40 milhões para serem divi
didos entre as cidades afetadas.
Só o Vale do Itapocu calcula que
serão necessários R$ 56 milhões

para recuperar estradas, pontes, escolas, conter
deslizamentos e trocar parte da tubulação dani
ficada. Sem recursos suficientes, as vítimas vão
continuar nessa situação por muito mais tempo,

e a infraestrutura, já precária, não será recuperada
com a rapidez desejada e necessária.

Batendo recordes na arrecadação de impos
tos, no ano passado a cifra che

gou a R$ 826 bilhões, o governo
federal faz pouco caso das rei

vindicações do Estado e doVale
do Itapocu. Outra prova disso
é a arrastada novela da dupli
cação da BR-280. A esperança
é de que a visita do ministro
da Integração Nacional a Santa
Catarina hoje sirva para alertar
a União do quanto caótica é a

situação em alguns municípios e de quão urgen
te é a liberação de uma fatia mais generosa de
recursos para investimentos em reconstrução e

depois em prevenção.

I

I'
TARDIA!

DO LEITOR DO LEITOR

Um novo País Novos modelos de
ocupação urbana: saída
para prevenir tragédias

APrinciPal
meta do novo

governo Federal é a er

radicação da pobreza,
extrema.Muito justo, po

rém para se conseguir esse intento
é preciso não esquecer que o País

precisa se desenvol
ver, caso contrário
o lia fundo perdido"
seca o poço.

A educação e

a qualificação da
mão de obra são
metas viáveis e sem

secar o poço, pois
caminham parale
lamente ao desen
volvimento, um aju
dando o outro.

Na área da educação, falo da

educação básica até a superior,
da qualificação técnica, da crian
ça' do jovem e 'do adulto. Falo da
mão de obra ativa. Falo de uma

transformação da sociedade, da
quela que não aceitará desman
dos. Falo dos que não sejam "Ma
ria vai com as outras". Dos que
lutam por direitos e assumam

seus deveres.
, Não fiquem apenas no aguar

do do que o Governo possa lhes
dar, mas trabalhem para alcan

çar' participem de redes sociais,
de ONGs, de entidades de ser

viço, corporativas e dêem um

pouco de si para o bem comum.
Falo dos que ajudam os caren

tes, ensinando-os e não apenas
dando-lhes esmola, que abala a

auto-estima de quem, recebe e

não forjamentes fortes.
Na educação, ainda vale ob-

servar que a carga tributária so

bre os vários itens de material
escolar chega acima de 40%. Um
absurdo para um país que queira
dar ênfase à educação. A exern

pIo da alimentação, estes que são
o alimento da alma
e do conhecimento
deveriam ser isentos
de IPI, ICMS, etc.

Há no Sena
do um projeto (nv
256/2010), do se

nador ' Marcelo
Crivella (RJ) , que
.ísenta os materiais
escolares, unifor
mes e equiparnen-

,tos dos tributos federais, estadu
ais e municipais. Há também o

Plano Nacional de Educação do
MEC, que deve ser reanalisado e

implantado. Caso haja interesse
dos senhores legisladores, esta é
uma boa hora para trabalhar.

O combate à miséria deve
vir acompanhado de incentivos
à educação, como contraparti-

'

da. Temos que mudar o foco de

apenas dar. Temos que ensinar, e
com um custo menor. A renún
cia fiscal trará resultados muito
maiores para todos e para o País.
É só uma questão de tempo. Um
país não se educa em um ano,
mas em décadas, e quando per
cebermos, já estaremos compe
tindo com as principais ,potên
cias. Quero estar vivo para ver.

""

J""
-;
i

I .

i
:1 Estamos

todos consternados com o maior
desastre natural em número de mortes

na �istória do Brasil. .As vítimas. fatais da,
regiao serrana do RlO de Ianeíro estão

sendo contadas; os prejuízos materiais ainda
são incalculáveis; mas a dor sem tamanho das

pessoas é pública e notória.
A presidente Dilma Rousseff

chegou a afirmar que moradia
em área de risco é regra, não é

exceção. Em algumas localida
des isso até chega a ser verda
de. As casas, irregulares, sobem
o morro e invadem as margens
dos córregos. Então, a chuva tor
rencial traz tudo abaixo.

As lições de Angra dos Reis e

São Luís do Paraitinga, cidades
arrasadas no ano passado, não
foram suficientes. E mesmo o

que estamos vendo em São Pau
lo, com municípios alagados, é

problema recorrente.
Em meio ao desespero de

tantos, buscam-se os culpados,
especialmente no poder públi-
co, que tem a obrigação de fiscalizar e impedir
as ocupações irregulares. O mesmo poder pú
blico que também teria a obrigação de oferecer
moradias populares, pormeio de uma legislação
factível, ágil e, acima de tudo, baseada em co

nhecimento técnico de cada situação.

Nesta hora também aparecem as soluções
mágicas de se proibir tudo, em termos de cresci
mento e planejamento das cidades. É a emoção
se sobrepondo à fundamentação técnica.

Inegável que presenciamos no Rio de Janei
ro uma fatalidade, com a natureza dando nova

mente o seu recado.

A educação'
e a qualificação

da mão de
obra são metas

.

i

viáveis e sem
f'

secar o poço.

Mais uma vez, e como sempre
acontece, as águas vão baixar.
Teremos a limpeza das áreas e a

reconstrução. Porém, até quan
do será possível admitir que al

gumas reconstruções ocorram

nosmesmos locais de risco pelas
mesmas' pessoas que não têm
onde morar, e com a eterna leni
ência do poder público?

Importante reconhecer que é

possível resolver esse problema.
Temos engenharia e competên
cia. Há instrumentos e legisla
ções que podem e devem ser

ajustados. Felizmente, nosso de
safio é equacionar a questão das
enchentes e soterramentos. Não
sofremos com terremotos, tsu

namis ou outros dramas. Sofremos apenas com
as águas que caem do céu. Cabe-nos, com união
e coragem, construir o grande guarda-chuva de

proteção que os cidadãos merecem.
Ciro Scopel, vice-presidente de Sustentabilidade

, do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) ,

"
"

A presidente
Dilma Rousseff

chegou a afirmar
quemoradia
em área de
risco é regra,
não é exceção.
Em algumas
localidades

isso chega a ser
verdade.

"

Milton Bigucci, presidente da
Acigabc (Associação dos Construtores,

Imobiliárias eAdlfJinistradoras
do GrandeABC)
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A oferta de emprego

é grande e chega a faltar
gente para trabalhar.
A maior procura é
por costureiras.

ROSANE SASSE, ViCE-PRESIOENl'E DO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO

VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Somente em janeiro, cerca de 500 pedidos foram recebidos pelo sindicato

1""IiJHh!llE&IIII1IUIHI II
r

mYl� ��, tln"

Aumentanúmero de
. .

demissões no vestuário
REGIÃO

Começar o ano com emprego
novo. Este foi um objetivo
alcançado por muitos
trabalhadores da indústria têxtil,
uma das mais significativas
atividades econômicas na região.

Dados
do Sindicato dos Trabalhado

res do Vestuário de Jaraguá do Sul
e região revelam que somente em

janeiro, cerca de 500 empregados
do setor pediram demissão. Amaioria par
te em busca de melhores oportunidades.
"0 nosso segmento costuma ter uma ro

tatividade bem grande, devido a crescen

te oferta de empregos na região. O que a

gente percebe é uma migração dentro da

própria categoria, ou seja, elas permane
cem atuando no mesmo segmento, mas
procuram empresas que tenham um di
ferencial' como um salário maior", analisa
a vice-presidente do órgão, Rosane Sasse.
Ainda segundo ela, em períodos normais,
a média mensal de demissões homologa
das pelo Sindicato gira em torno de 200,
ou seja, menos da metade do índice alcan
çado em janeiro de 2011.

O setor segue aquecido e oferece opor
tunidades para quem ainda está fora do
mercado de trabalho. ''A oferta de empre
go é grande e chega a faltar gente para tra
balhar. Amaior procura é por costureiras",
enfatiza. Um dos entraves para as con

tratações é a baixa remuneração. Atual
mente, o salário de admissão do setor, em

Jaraguá do Sul e região, é de R$ 616 (valor
do piso estadual de salário), enquanto
o normativo (pago para os profissionais
que ultrapassam os 90 dias de trabalho na
mesma empresa) fica em R$ 710. Cerca de
25 mil trabalhadores atuam no ramo do
vestuário em toda a microrregião.

INFORMALIDADE
É COMBATIDA

A grande oferta de empregos ajuda a

combater um outro problema da catego
ria: a informalidade. Isso porque muitos
ainda atuam sem carteira assinada, pri
vados de direitos trabalhistas como férias,
13°, FGTS, entre outros. "Este é o momen
to de as pessoas entrarem para a formali
dade e conquistarem seus direitos. Muitos
do setor ainda trabalham em facções ile
gais e devem buscar o registro, porque te- -

mos muitas vagas", aconselha Rosane.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
PIERO RAGAZZI

7

• f:

Alta rotatividade no segmento faz com que as empresas revejam salários e disputem a mão-de-obra, principalmente de costureiras i
.1

PREFEITURA ABRE 100 VAGAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Salários variam de R$ 700 a R$ 6 mil
Para a população, uma esperança

de melhoria no atendimento na área
de saúde, um gargalo antigo da região.
E para os profissionais do segmento,
uma oportunidade de emprego e es

tabilidade no funcionalismo público.
A Prefeitura de Iaraguá do Sul acaba
de lançar o edital que irá disponibili
zar 100 vagas para atuação na área da
saúde do município. Os salários vão

de R$ 700,61 a R$ 6.025,24.
São 40 vagas somente para mé

dicos em diversas especialidades: 12

vagas para clínico geral e 28 para es

pecialistas nas áreas de cardiologia,
cirurgião geral, dermatologista, en

docrinologista, ginecologista, ínfec

tologista, mastologista, neurologista,
oftalmologista, ortopedista, otorrino
laringologista, pediatra, proctologista,
psiquiatra, reumatologista e urologis
ta. Nesses casos a remuneração varia
entre R$ 3.012,62 e R$ 6.025,24, de

pendendo da especialidade.
Outros 60 postos de trabalho são

reservados para a função de agente
comunitário de saúde. Para concorrer
a este cargo, os candidatos precisam

�
I
�,
I

comprovar nível fundamental com

pleto e serem residentes da área de

atuação. O salário é de R$ 700,61.
Interessados devem realizar inscri

ção até o dia 28 de fevereiro através do
site www.sociesc.org.br/concursos.As
taxas são de R$ 35 para agentes e de R$
120 paramédicos.

A prova objetiva acontece no

dia 27 de março. Serão 15 questões
de conhecimentos gerais e outras

15 de conhecimentos específicos,
voltadas para a área de atuação de
cada profissional.

ARQUIVO OCP

Concurso
abre 100

vagas para
profissionais
da saúde

..

i·
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Bernhard Crussel. Concerto de Brandemburgo n°

3 - Johann Sebastian Bach. Acesso: gratuito
Apresentação com harpa,
realizada nesta semana

no Lar das Flores,
encantou os moradores

Série itinerante do Femusc
leva instrumentistas,música
e alegria a diferentes públicos

tei de música clássica", explica.
Não fosse o Femusc, o apreço se

ria alimentado somente por CDs.

Mas, por causa da série social do

festival, centenas de pessoas, as

sim como Edith, foram incluídas
no público do evento. Ao contrá
rio do visto normalmente, neste

programa, as apresentações vão

ao encontro das platéias. No asi

lo, já ocorreram duas nesta sema

na, uma delas na tarde de ontem.

Segundo a aposentada, a pri
meira, na qual os idosos puderam
conferir obras eruditas executa-

,

das pela união de harpa e oboé,
impressionou. "Gosto .muito de

violino, porém, aquele instru

mento chamou minha atenção",
confessa. Encantada pela inicia

tiva, Edith diz se deliciar com os

concertos. "Sou muito agradeci
da aos músicos por virem aqui",
enfatiza. Na próxima semana, o

Lar das Flores recebe mais duas

apresentações exclusivas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

-

PROGRAMAÇAO DE HOJE
• Música no Shopping
Horário: 13h. Palco: Praça de Alimentação do

Shopping Breithaupt. Repertório: Blue Topaz -

Tommy Pederson. Pequena música de câmara

para sopros - Paul Hindemith. Sonata para dois

clarinetes - Francis Poulenc. Acesso: gratuito

• Música na Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni. Repertório:
Concerto de Brandemburgo n° 3 - Johann

Sebastian Bach. EI dia que me quieras - Carlos

Gardel. Quarteto n° 1 W. 99 - Heitor Villa-Lobos.

Acesso: gratu ito

• Violão Plus
Horário: 18h. Palco: Serviço Social do Comércio

(Sesc). Repertório: EI dia que me quieras -

Carlos Gardel. Noturno op. XXI - Wenzeslaus

Matiegka. Acesso: gratuito

• Música de Câmara no Museu

Horário: 18h. Palco: Museu Weg
Repertório: Quinteto para violão e cordas D

G448 - Luigi Boccherini. Sexteto para piano e

sopros - Francis Poulenc. Concerto n° 2 para

trompa e cordas - Joseph Haydn, Acesso:
gratuito

• Música na Igreja
Horário: 19h45. Palco: Igreja Matriz São

Sebastião. Repertório: Pequena música

de câmara para sopros - Paul Hindemith.

Quarteto para clarinete, violino, viola e cello -

•

paraemOCIonar AIMo aos desabrigados
As famílias afetadas pelas chuvas da se

mana passada que estão alojadas no Parque
de Eventos de Jaraguá do Sul tiveram uma

surpresa na noite de ontem. Os músicos do
Femusc levaram os instrumentos até o local

para tocar um repertório popular especial-

• Piano Masters
Horário: 18h. Palco: Grande Teatro da Scar

Repertório: Suíte inglesa n° 4 em fá M - Johann

Sebastian Bach. Sonata op. 2 n° 3 - Ludwig van
Beethoven. Acesso: gratuito

, • �omento Springmann
Horário: 19h. Palco: Pequeno Teatro da Scar

Repertório: Duo para. fagote e contrabaixo - Abel

Roussel. Restless - Rich O'meara. Andante

religioso - Henriette Renié. Sexteto para duas

trompas e cordas - Ludwig van Beethoven.

Acesso: gratuito (ingressos devem ser retirados

com antecedência na Secretaria da Scar)

• Musicalmente Falando

O que: bate-papo do maestro Alex Klein com

a plateia a respeito do repertório do Grande

Concerto. Horário: 20h. Palco: Grande Teatro da

Scar. Acesso: gratuito

• Grandes Concertos

Música de Câmara com os professores
Horário: 20h30. Palco: Grande Teatro da Scar

Repertório: Suíte Mamãe Ganso para

piano em quatro mãos - Maurice Ravel.

Quarteto de cordas n° 8 em dó menor - Dmitri

Shostakovich. Sinfonia n° 5 - Jean Sibelius

Acesso: gratuito (ingressos devem ser retirados

com antecedência na Secretaria da Scar)

JARAGUÁ DO SUL

Os sons emanados por, " ,

..

violinos e harpas podem
ser apenas amontoados'
de notas extraídas
de incompreensíveis
partituras.

Sim,
até podem. No en

tanto, para a aposentada
Edith Hoyler, eles são in

finitas vezes mais do que
isso. A música vinda desses ins
trumentos soa como um presen
te. Moradora do Lar das Flores, a
senhora de 80 anos de idade tem
dificuldade de locomoção desde

quando quebrou a perna, anos

atrás. Por causa dos efeitos da
fratura no corpo, já não consegue
caminhar normalmente e, obvia

mente, ficou impossibilitada de

frequentar alguns dos progra
mas prediletos.

Um deles era assistir

concertos. "Sempre gos-

mente aos desabrigados.
Além dos concertos sociais realizados no

município, na quinta-feira, o festival tam
bém viajou até a capital do Estado. Em Flo

,

rianópolís, os participantes se apresentaram
no Mercado Público.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR
o Chuvisco
foi parar na

casa da Marisa
durante as

chuvas recentes.
Ele precisa
de um lar

permãnente.
Adoção no
telefone

9602-7934.

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritor eeditor

KellyErdmann,
jornalista

PatríciaMoraes, .

jornalista

o prato que emerge da terra

Meio
dia de sol quente. O mar está

próximo, repleto de cultivo de ma
riscos. Quintal de grama alta de
uma igreja. E uma pequena festa

comunitária no sul do Chile, na ilha de Chiloe.
Tem a barraca da cerveja, do vinho, a barraca
dos doces, a barraca das ar

tesanias locais. E claro, em

festas desse tipo sempre tem
uns bêbados profissionais,
pedindo trocado para com

prar vinho. Sob aquela lua
escaldante, uns homens co

meçam a remover pedaços
de terra com grama.

Todos os participantes do evento ro

deiam os homens e assistem em silêncio.
Da terra removida sai fumaça. Não, não é
um ritual religioso, trata-se de algo para
comer. Está para ser servido o curanto,
comida que se prepara embaixo da terra.
Do buraco vão sendo retiradas camadas

de pedras escuras, vulcânicas (que retém o

calor), folhas similares ao do mamoeiro e

alimentos; pedaços de carne de porco, de

gado, de frango, linguiças, batatas, massi
nhas achatadas de trigo, iguais às de pão
para ser assado, ervilhas verdes e diferentes

conchas com frutos do mar.

Do tradicional marisco a

brancas perfeitas, iguais às
de coleção. Tudo é deixado
no buraco, por três horas,
sem nenhum tempero. Mas
tudo fica bem por efeito
do calor das pedras, da fu

maça, e dos aromas da própria terra. O que
realmente pedi para comer vem à cabeça.
Nada de talheres para atacar o prato. Para
acompanhar, vinho para sair mais alegre
como o povo daqui, celebrando um dos ra

ros dias de sol intenso nessas partes do Chi
le. Não se sabe a origem do curanto, dizem
ser das ilhas polinésias.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Banho .e tosa enm preços especiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Oog I Hospedagem

Banho e Tosa! Doa-se Cães e Gatos
MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14hl0, 15h50,
17h30 - todos os dias)

• Incontrolável (teg) (19hl0, 21hl0 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17h30

- todos os dias)
• As viagens de Gulliver (dub) (19h30, 21h20 -

todos os dias)

todos os dias)

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (13h50, 15h50-
todos os dias)

• Enrolados (dub) (17h40, 19h40 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Caça as Bruxas (Leg) (14h20, 16h40, 19h30,
22h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - O Filme (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h

- todos os dias)
.

• Além da vida (Leg) (21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40,
19h50 - todos os dias)

• As Viagens de Gulliver (Dub) (17h50 - todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg)
(21h50 - todos os dias)

CONTRATA-SE CUIDADORA
COM EXPERIÊNCIA JOINVILLE

• Cine Mueller 1
• O Turista (Leg) (14h15, 16h45, 19h30,
21h45 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• As aventuras de Sammy (dub) (13h45,
15h45, 17h45 - todos os dias)

• Enrolados (dub) (19h45, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (lh30, 15h30, 17h30,
19h30 - todos os dias)

• As Viagens de Gulliver (Dub) (21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• O Turista (Ieg) (14h30, 17h, 19h20, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, 15h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (17hl0, 19h10, 21h20-

Para idosa portadora de Alzheimer.
Contrato registrado

com boa remuneracão.
.,)

Tr:9936-0207
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (Dub)
(13h20, 15h20 - todos os dias)

• Além da vida (Leg)
(17h20, 19h45, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub)
(14h, 16h, 18h - todos os dias)

• De pernas pro ar (20h, 22h - todos os dias)LANÇAMENTOS

NOVELAS3096 Dias: Natascha Kampusch
Natascha Kampusch sofreu o destino mais terrível que poderia ocor

rer a uma criança: em 2 de março de 1998, aos 10 anos, foi sequestrada
a caminho da escola, O sequestrador - o engenheiro de telecomunica
ções Wolfgang Priklopil, a manteve prisioneira em um cativeiro no porão
durante 3.096 dias. Nesse período, ela foi submetida a todo tipo de abu-

.

so físico e psicológico. Agora, pela primeira vez, Natascha �ampusch fala
abertamente sobre o sequesbp."

RIBEIRÃO DO TEMPO
Lincon mostra uma foto de Marisa em uma

pose sensual e diz que é a única que tem para

publicar. Nicolau diz para publicar mesmo assim.

Querêncio não se importa. Beatriz não quer ir ao

casamento e quer saber qual o segredo que Larissa
esconde. Larissa diz que depois do casamento reve

la seu segredo. Nicolau exige que as duas estejam
presentes no casamento. Querêncio joga a gravata
para o alto e diz que quem pegar vai ser o próximo
a se casar. Sereno pega e fica animado. Marisa joga
o buquê, que é pego por Vera. Querêncio e Marisa

chegam ao Solar e se beijam apaixonados.

TI-TI-TI

Jaqueline se arrepende de ter beijado Jacques
e acaba machucando-o. Valquíria fica furiosa por ter
sido enganada por Luti e rompe com ele. Luti pres.
siona o pai a assumir que está gostando de Marta.
A imprensa invade o hospital e Clotilde fala com os

jornalistas. Clotilde fica sabendo que Ricardo saiu
do coma. Amanda visita a mãe e é recebida com

carinho. Suzana conta para Luísa que flagrou Aricle
nes beijando Marta. Mário visita Cecília na clínica,
vestido de Valentim. Marcela vai buscar Paulinho na

mansão dos Sampaio e ouve Luísa dizer para Edgar
que espera um filho dele.

'AQ escrever este livro

posso finalme�te dizer:
Soulivre�

INSENSATO CORAÇÃO
Eunice não acredita na declaração de Raul so

bre Pedro e deixa Marina constrangida com suas in

dagações. Raul se emociona ao ver Pedro acordado,
mas não tem coragem de contar sobre a morte de
Luciana. Leila decide que vai sair com Cadu. Silvei
ra tem alta e Norma e Dalva o ajudam a ir embora
do hospital. Zeca fala para Werner que Valdir trocou
os combustíveis, mas Pedro não conferiu a entrega.
Norma chega à chácara acompanhada por Silveira e

se surpreende ao encontrar Léo. O vilão finge estar

apaixonado por Norma. Raul pergunta por que Léo
se ausentou da empresa.

ARAGUAIA
Max finge preocupação com Amélia quando

Manuela chega à fazenda. Amélia conta para a filha
sobre a conversa que ouviu, e a veterinária tenta

convencer a mãe a abandonar a fazenda. Safira en

contra Jussara, enteada de seu pai biológico, e fica

intrigada ao descobrir que ela. conhece sua mãe.
Jussara conta a Safira que Estevão se arrependeu
de ter abandonado Pérola grávida. Manuela, Fred
e Vitor temem pela segurança de Amélia. Solano

aparece na estãncia com Estela e sai para procurar
.

Ruriá. Manuela se despede de Amélia, que liga para
Vitor, mas é surpreendida por Max.

Com este projeto, o cineasta Alexandre Aja resgata aqui um dos te
mas mais caros ao oinéma de terror dos anos 70: humanos sendo ata
cados por criaturas marinhas. Assim, reunindo um elenco de peso (com
Richard Dreyfuss, ator do clássico "Tubarão", o maior clássico do estilo, e
Christopher Lloyd, de "De volta para o futuro"), o diretor narra o drama de
um 'grupo de pessoas que precisa combater um cardume de piranhas fa
mintas, capazes de devorar um homem adulto em questão de segundas.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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Ravel, umpiano
"""

.

equa maos
Concerto desta noite reserva ao público a sincronia

das professoras FanySolter eVivianeTaliberti

"
Um piano a

quatro mãos
• • •

eXige sincronia
dealmas.

FANY SOLTER,
PROFESSORA DO FEMUSC

ensaios das profissionais. Elas
inauguram o concerto subin
do ao palco do Grande Teatro
da Scar, às 20h30.

Para aguçar ainda mais
sensibilidade dos espectado
res, vale lembrar que, logo em

seguida, os participantes do
festival formam o quarteto de
cordas nv 8 do russo Dmitri
Shostakovich. Encerrando a·

noite, é a vez de o maestro in-

JARAGUÁ DO SUL

Hoje,
fazendo jus à

tradição, não será di
ferente. O concerto

que encerra o nono

dia de atividades musicais na

temas comuns dos contos de
fadas. As responsáveis por
esse espetáculo são as pro
fessores Fany Solter eViviane
Taliberti.

As sextas-feiras do
Femusc são sempre
marcantes. É nelas
que a plateia
acompanha algumas
das apresentações
mais esperadas
do festival.

cidade conta com a execução Segundo a primeira, unir
de três obras. A primeira de- . 20 dedos sobre apenas um ins

las é a suíte Mamãe Ganso, trumento exige entendimento
do francês Maurice Ravel. Es- mútuo. "É uma sincronia de
crita para ser tocada em um

piano, porém a quatro mãos,
a composição traz ao público

almas", comenta. Essa amigá
vel disputa de espaço reque
reu .uma semana inteira de

PJi>fessoras das turmas de piano tocam juntas, no mesmo instrumento, obra do compositor francês Maurice Ravel

,

glês Nicholas Daniel assumir
a Orquestra Femusc. Juntos,
eles tocam a Sinfonia n° 5, de
Jean Sibelius.

Os ingressos para a apre
sentação são gratuitos. No en

tanto, é preciso retirá-los com
antecedência na secretaria do
teatro.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

A orquestra
e o maestro

A última obra a ser executada dentro da

série Grandes Concertos de hoje necessita

de uma orquestra completa. A quinta sin

fonia do finlandês Jean Sibelius está sendo
ensaiada pelos alunos do Femusc há cerca

de uma semana e terá a regência de Nicholas
DanieL Omaestro inglês é também oboísta e

está na lista dos mais importantes nomes da
música erudita do país de origem.

E�te mesmo grupo, hoje liderado por Da
niel, volta ao palco principal da Scar na sex

ta - feva da próxima semana, na véspera' do
encerramento do festival. Os músicos tocam
a Sinfonia n° 7, de Ludwig van Beethoven, a
Sinfonie Espagnole, de Edouard Lalo, e a suí
te "0 pássaro de fogo", de Igor Stravinsky.

AgeDde�se
Assim como a sexta-feira, o sãba-

! do também reserva uma programas ,

ção especial para o público do Fe-

,

musc. Por isso, se você quiser conferir
"

a apresentação tla orquestra'fúrmada '

pelos professores do festival, marca-
" daparaa noite de amanhã, garanta o

ingresso o mais rápido possível. Eles
estão sendo distribuídos desde ontem
e a garantia'é de teatro lotado.

'

Aos que pretendem participar do

Zoológico Musical e do Concerto para;
,

as Famílias, a indicação é a mesma. A

programação matinal do eyentç come-
ça às 10h e tem como objetivo agradar
as crianças. O repertório executado pela
sinfoníeta do maestro Norberto Garcia '

conta com obras leves e divertidas.

-
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Propostas serão abertas hoje
Vencedora da concorrência deve implantar estacionamento rotativo em até 120 dias

i,•
: JARAGUÁ DO SUL

Depois de mais de três
anos de debates e pressão
dos comerciantes, a
empresa que vai gerenciar
o estacionamento rotativo
nas prinelpals ruas do
centro da cidade deve ser
conhecida hoje.

1
·1

I
I'
I'
o

"

o

I·

abertura das propos
tas está marcada para
acontecer às l4h na

Prefeitura. A expecta
tiva é de que, se nenhuma das
concorrentes entrar com recurso

judicial, dentro de 120 dias o sis
tema comece a funcionar.Vence
rá a prestadora que se enquadrar
em todos os pré-requisitos e que
oferecer o maior percentual de
arrecadação ao município, a ex

pectativa é que o valor gire em

torno de 3% a ,4%. Conforme os

cálculos preliminares, o sistema
deve gerar cerca de R$ 70 mil por
mês. A vencedora também arcará
com todos os custos de implan
tação e manutenção do sistema.

Segundo o secretário de Ad

ministração, Olívio Beltrão, até
ontem, duas empresas do setor

tinham procurado a Prefeitura,

mas o número de interessados
deve ser maior, já que as propos
tas podem ser apresentadas até

hoje, às l3h30. De imediato, a

concessionária deve administrar
900 vagas, mas o número pode
aumentar conforme a necessi
dade e com autorização do mu

nicípio. "O processo fluiu com

tranquilidade até agora, a nossa

expectativa é de que ninguém
entre com recurso e a situação
seja resolvida amanhã (hoje) ",
avalia Beltrão. O contrato de
concessão é de 10 anos, podendo
ser renovado por igual período.

Para o presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas),
Wanderlei Passold, a implanta
ção da Área Azul teve trazer be
nefício para o comércio e para os

consumidores. "É com bastante
euforia que a gente espera a im

plantação do estacionamento
rotativo. Acredito que a medida é
uma forma democrática de fazer
com que as pessoas que se des
locam até o centro para comprar
possam estacionar o carro sem

preocupação. O modelo adota
do é positivo e não será abusivo
como foi anteriormente", defen
de Passold.

• Patrícia Moraes
patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

f'

PREÇOS DEFINIDOS PARA COBRANÇA
• R$ 1,00 - ocupação da vaga por 30 minutos
• R$ 1,50 - ocupação da vaga por uma hora
• R$ 2,00 - ocupação da vaga por uma hora e meia
• R$ - 2,50·- ocupação da vaga por duas horas

* Quem exceder o limite de duas horas terá que pagar R$ 5.

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 70 DIA

A família de

LEOPOLDO BETTONI,
ainda consternada com seu falecimento, convida a todos

para a missa de 7° dia, que será realizada na Igreja Matriz
São Sebastião, no dia 28/01 - 6a feira, às 19 horas.

Aproveita o ensejo para agradecer de coração aos médicos,
enfermeiras e funcionários do Hospital São José, em espe
cial ao Dr. Luis Carlos Bianchi, Dr. Cláudio, Dr. Cristóvão,
ao diácono Diomar e a todas pessoas que levaram conforto
com suas visitas e orações.
As pessoas que amamos não morrem, apenas partem antes
de nós.

EDUARDO MONTECINO

fu

Secretário Olívio Beltrão acredita que não haverá nenhum problema e que a vencedora será conhecida hoje

" Ujam' aciona MP e

questiona Zona Azul
em Jaraguá

A nossa expectativa
é de que ninguém
entre com recurso

e a situação
seja resolvida
amanhã (hoje).

OlíVIO BELTRÃO, SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO

É um direito
que eles têm de
questionar, mas o
estudo foi feito e

está tudo dentro
,

das normas.
MÁRIO SÉRGIO PfEIXER,

PROCURADOR DO MUNiCípiO

Uma representação contra a

implantação do estacionamento
rotativo foi protocolada no Mi
nistério Público na segunda - feira
dessa semana. Assinada pelo
presidente da Ujam, Agostinho
Zimmermann, a ação, porém,
não será analisada antes de ter

ça - feira, quando o responsável
pela 2a Promotoria, o promotor
Aristeu Xenofontes Lenzi, vol
ta de férias. A Ujam questiona a

necessidade da implantação da
Área Azul na cidade e também
a existência de uma pesquisa de
rotatividade nos moldes do que
está previsto na legislação. Pro
curado pela reportagem do O
Correio do Povo, o procurador
do município, Mário Sérgio Pei

xer, disse que ainda não sabia da
existência da representação, mas'
garantiu estar tranquilo. uÉ um

direito que eles têm de questio
nar, mas o estudo foi feito e está
tudo dentro das normas", afirma.

" "

E�,�sn�o :8UPEFUOH

Últimas vagas na Faculdade
Senai de Jaraguá do Sul

Os interessados em realizar
um Curso Superior de Tecrio

logia na Faculdade Senai, de

Jaraguá do Sul, devem se agili
zar. Restam poucas vagas para
o curso de Produção do Vestu

ário, com duração de quatro
anos. As inscrições encerram no

dia 8 de fevereiro.
O curso, exclusivo do Senai,

é voltado para a preparação
'.

de

profissionais para atuarem no

planejamento, execução, contro
le e avaliação do processo produ
tivo da indústria têxtil. A forma
de ingresso é através de redação
e análise curricular.

As inscrições custam R$ SO
e devem ser realizadas pelo site
www.conhecim.entoamais.com.
br ou diretamente no Senai, na
rua Isidoro Pedri, 263, no Rio
Molha. Mais informações pelo
telefone (47) 3372-9500.
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Trem descarrila emNereuRamos
Pedra de mais de 200 quilos estava nos trilhos mas rota já está liberada desde. ontem

A locomotiva de uma

composição de 84 vagões
descarrilou na madrugada
desta quinta-feira. O
acidente foi causado por
uma pedra posicionada
nos trilhos.

De
acordo com o fiscal da

concessionária do tre-
)

cho, a empresa América
Latina Logística (ALL),

Célio José Sales Santana, o aci
dente aconteceu por volta dás
quatro e vinte da madrugada,
quando a locomotiva de contro

le do trem resvalou numa pedra
de cerca de 250 quilos que esta

va sobre os trilhos. A pedra teria
vindo das obras na Rua Edmun
do Koch, localizado, a menos de
100 metros dos trilhos.

Para o fiscal, a pedra deve ter
caído da caçamba de um cami
nhão da obra, ou pode ter sido

posicionada próxima aos tri
lhos para impedir a passagem
de automóveis pelo trecho. Se

gundo ele, a idéia de que a pe
dra tenha sido colocada lá por
malícia é precipitada. "Como é

que iam carregar uma pedra des
se tamanho pra por no trilho?"

questionou.
Como a pedra estava logo

após uma curva, não houve
como o maquinista parar a con-

dução. "Ele até puxou o freio de

emergência, mas a 50 km/h ele

precisaria de pelo menos 500
metros pra parar," conta Santa
na. O trem estava carregado com li

farelo de trigo, e se dirigia para o

porto de São Francisco. Por sorte,
apenas a locomotiva de controle
e os dois carros de máquinas da
frente saíram dos trilhos. Os va

gões de carga foram reconduzi
dos ao seu destino, com atrasos.
O maquinista não se feriu.

"
É ridículo, as

quatro e meia da
manhã não tem
guri fora na rua

pra fazer uma
coisa dessas.

CÉLIO JOSÉ SANTANA,
FISCAL DAAll

"
A empresa vai fazer boletim

de ocorrência do acidente, e quer
apurar como a pedra foi parar
sobre os trilhos.

Como o cruzamento está em

obras, devido aos estragos cau

sados pelas chuvas, o acidente
ferroviário não causou transtor-

.

nos no trânsito. A equipe da ALL

começou os trabalhos namadru

gada de quinta-feira. Quando O
Correio foi ao local ainde ma

nhã, mas os trilhos foram libera
dos ontem, às 14h.

FOTOS PIERO RAGAZZI

"

; �.

"

"

Uma pedra de 250 quilos provocou o descarrilamento da locomotiva e do maquinário, sem feridos "

'1
.J!

.

,

'I

COMEÇOU A LIMPEZA DA 5(-4161 ENTRE JARAGUÁ E POMERODE

Começou na manhã desta

quinta-feira o trabalho de lim

peza e retirada do entulho na

estrada SC-416. O trecho é a

principal conexão entre o'muni

cípio de Pomerode e o resto do

estado, e é a única rodovia que
permanece interditada no Es
tado. Conforme informado pela
Superintendência regional Norte
do Departamento de Infraestru
tura do Estado (Deinfra), o traba
lho deve levar mais alguns dias.
Com a retirada dos escombros
das barreiras que caíram com as

rado, quem tiver de viajar entre
as duas cidades tem a opção de

seguir um desvio que foi reaber
to temporariamente, ou pegar
uma rota mais longa passando
por Blumenau. A recomendação
é pegar o caminho mais longo,
pois o desvio, embora trafegável,
não é muito seguro.

Embora o trecho continue in
terditado, o Deinfra garante que
não há mais habitantes "ilha
dos" na região. O bloqueio da
estrada começou no sábado,
dia 22, quando varias barreiras
cederam por causa das chuvas
da noite de sexta-feira. Inter
ditada durante toda a semana,
as obras só começaram nesta

quinta - feira, e não tem previsão
exata de conclusão.

Rodovia é a única fechada para o tráfego no Estado
chuvas da sexta-feira passada,
ainda falta avaliar o estado da
estrada.

Se tudo sair como planejado,
até o final do dia de hoje, uma das

pistas da SC-416 deve ser libera-

Uma faixa deve
abrir hoje, liberação
total demora
mais alguns dias

da. Mas caso a pavimentação da
estrada esteja gravemente danifi
cada, ou se apure a existência de
'buracos iminentes sob a estrada,
a liberação pode demorar mais. A

prioridade é a segurança do usu

ário.
Até que o trecho esteja libe-
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eça
em
. ,

onu
Megaprodução clui um voo da

cantora, sustentadapor cabos de aço
Os fãs de Claudia leitte já têm destino
certo neste final de semana: Balneário
Camboriú. A cantora se apresenta
hoje à beira mar, dando início aos
preparativos para o Carnaval 2011.

catarinenses, esse povo cheio de energia,
os turistas, 'los hermanos' argentinos que
por certo aparecerão. Vai ser uma festa",
comentou durante a entrevista. Depois
da apresentação em Balneário Camboriú,
o mesmo show deve acontecer no Festival
de Verão de Salvador, que acontece no di
2 de fevereiro. Além de toneladas de

OTe
Premiado
o título de contribuição tem
como objetivo arrecadar
fundos para apoiar projetos
sociais e ambientais.
Os contribuintes ainda
concorrem a sorteio de

prêmios lastreados por
títulos de capitalização.
Cada cartela traz um código
de barras, que revela se o

certificado está premiado e

qual o valor do prêmio - que
tem um limite de até R$lOO.
Acima desse valor, o prêmio
é pago pelo distribuidor
local. O resultado pode ser

conferido com a atendente
no ponto de angariação ou
de forma mais divertida, nos
Terminais de Consultas de
cada cidade participante.

estrutura, considerada a maior já
montada a céu aberto em Santa

Catarina, deve reunir .cerca de 100
mil pessoas.Ainda hoje, a produção

acerta os últimos detalhes da apresentação -

que pode incluir um "passeio aéreo" da can- .

tora, que será sustentada por cabos de aço.
A baiana se concentrou nos ensaios du

rante toda a semana. Além de repassar todo
o repertório, que sofreu modificações em

relação ao show feito em Salvador, na vira
da do ano, Cláudia Leitte deu uma atenção
especial à coreografia. A promessa é de um
show ainda mais dinâmico e agitado que o

primeiro de 2011. Em uma entrevista con-
. cedida a blogs de música, ela teria afirmado
que está esperando ansiosamente pelo show.

"Vai ser bom demais. Quero vermeus fãs
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
De volta.

Pois
é, a meca da viparada em todos os verões, do litoral norte

ao sul, aos poucos vai tomando o seu ritmo normal. Não que
o verão tenha acabado claro, mas as aulas começam no dia
sete de fevereiro, segunda-feira. Mesmo assim, a galera dou

rada e sapeca continuará se dividindo, entre Iaraguá, BarraVelha até
Balneário Camboriú, mas, só nos finais de semana. Aqui, se trabalha!

Black Sabbath
Hoje a noite, mais conhecido

como sexta-feira, a galera ante

nada do Espaço do Oca traz para
os que curtem um bom rock n'
rolI, em única apresentação na

região, a excelente banda Salada
de Rato, com tributo -ao grupo
Black Sabbath, uma banda ingle
sa de heavy metal que já vendeu
mais de 100 milhões de cópias.

NAS RODAS
• Maria e Iuvenal Leandro
recebem um grupo de amigos
para almoço, sábado, na casa de

praia, em BarraVelha. Dentre
tantas coisas para festejar, é a
chegada do filho Humberto, de
São Luís-MA.

• O casal bonito e sempre
apaixonado da ala jovem,
em Iaraguá, é formado
pelo empresário Fernando
Grechulski, daGrepel, e a
advogada Priscíla Brolese,
Continue assim!

• Luiza Macedo dá os retoques
finais no happyhourmovida a
baticum, amanhã, na área de festa
do apê da família, em Balneário
Camboriú. o.encontro está

marcadopara começar às 18 horas
e tem tudo para ser um festão.

PaulaOleskovicz, da Vesta
Mídia, é a grande aniversariante

I

de hoje. Cheers!
e

"
o que vale não é
o quanto se vive;
mas como se vive.

Vai perder?
Atenção mulheres, meninas ve

neno e rapazes top! Use e abuse das
misturas de tendências e cores que
Vivi Rodrigues acaba de colocar nas
vitrines e nos cabides da elegantér
rima lojaVoilà, nesta temporada de
sol, brisa,mar emoda.Marcas como
Schutz, Cavalera, Reserva, Doe Dog
e Empty estão com até 40% de des
conto. É pouco?Vai conferir!

"

Cofrinho
Fala sério, o começo do ano é

ingrato com as contas a pagar. Tem

presentes deNatalpendurados,ma
trícula no colégio ematerial escolar.
Além de logo aparecer na sua porta
os impostos anuais. Uma loucura
no orçamento de qualquer mor
tal. Ah, menos, é claro, para Lady
Gaga. Segundo as fofoquinhas da
internet, Gaga deve fechar 2011
com 100milhões de dólares amais
na conta bancária. Quermais?

Onde comer bem
No restaurante do Beira Rio

Clube de Campo. Buffet a quilo
nota dez.

leitor fiel
A leitora fiel de hoje éAla

na da Silva. Ela é outra que
rida que lê a coluna todos os

dias. Valeumesmo!

Onde comer
bem

No Restaurante

Arweg. Considerado por
muitos o melhor buffet

do sul do mundo.

Dica de sexta-feira
., . Pra quem reclama que'não tem opção, hoje a'noite, no Galetin
Galetria, tem Sequência Italiana.Vale a pena conferir.

.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Mantenha sigilo sobre os seus

projetos de trabalho e só terá a

ganhar. Você precisa de fé e con
fiança para transformar uma situação
adversa. O astral indica novos horizon
tes no amor. Muitas vezes o segredo é
a alma do negócio.

TOURO
Bom dia para trabalhar em

equipe. Poderá ter êxito em

tarefas que exijam discrição.
Confie no seu senso estratégico para
conseguir o que deseja, inclusive no

amor. Há chances de obter uma grande
vitória nesta noite.

GÊMEOS
,

Bom dia para fazer inovações
no trabalho. Mostre que é uma

pessoa articulada e capaz de se

adaptar às mudanças. No romance, po
derá receber uma proposta irrecusável.
Trabalhar com o público ou em equipe
será estimulante.

CÂNCER
Siga os desejos do seu coração,
quanto maior envolvimento com

o seu trabalho, mais convincente
estará. No campo afetivo, a convivência
vai se intensificar. O dia é ideal para au

mentar a sua popularidade.

LEÃO
A Lua vai deixá-Io(a) mais so

ciável, extrovertid6(a) e deve
favorecer as parcerias e as socie

dades. Tudo de bom no campo afetivo.

Aproveite para mudar a rotina, nem que

seja a disposição dos móveis.

É um bom dia para desenrolar
{ um assunto de ordem judicial
ou questão ligada a herança,

pensão ou seguro. Sua vida amorosa

pode ganhar maior estabilidade. Pode ter
êxito ao lidar com o público.

LIBRA

Conseguirá expressar suas

ideias com facilidade. O astral
não poderia ser mais vibrante na

área afetiva. Conseguirá um ótimo entro

samento com quem ama. É um bom dia

para reivindicar um aumento.

ESCORPIÃO
Estará mais confiante para dar
uma nova direção para sua vida.
Tudo o que conseguir hoje 'será

fruto do seu trabalho. O astral privilegia
as relações afetivas. A Lua traz boas con

dições de negócios.

e
SAGITÁRIO
Atividades ligadas ao entreteni
mento contam com altíssimas

vibrações. No amor, mostre que é
uma pessoa de atitude e tudo sairá bem.
Pode descobrir maneiras alternativas de

ganhar dinheiro, aproveite.

CAPRICÓRNIO
Vai estar mais disposto(a) a fa
zer inovações no trabalho. Quem

trabalha em casa conta com boas

energias. Um pouco de privacidade é tudo
o que precisa na relação a dois. Cuidado
com' um envolvimento secreto!

Sua vida profissional recebe

poderosas vibrações. Encare as

mudanças com otimismo, pois
devem ocorrer a seu favor. Boa

noite para começar um relacionamento!
Trabalhar em equipe será gratificante.

PEIXES
Use e abuse da sua criatividade
e só terá a ganhar. Quanto maior

sua popularidade, maior o seu pro

gresso financeiro. Mantenha mistério sobre
a sua vida amorosa. É o momento de exibir

suas ideias.
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Kirsten Stewart pode
ser Branca de Neve
A estrela da saga "Crepúsculo" está cotada

para fazer o papel principal em "Snow White and
the Huntsman", de Rupert Sanders. Segundo o

"Hollywood Repórter", Kirsten não terá de fazer tes
tes para o papel, mas está disputando a escalação
com atrizes que já foram testadas. O filme contará
com Viggo Mortensen no papel do caçador e Charli
ze Theron como a rainha má.

Ex-BBB Mauricio
volta ao confinamento
Mal saiu do programa nesta terça-feira, a liberda

de de Mauricio durou pouco: segundo o jornal Extra,
a família perdeu o contato com o rapaz na manhã
de quarta-feira, após uma reunião sobre o progra
ma marcada na Rede Globo. Segundo a publicação,

.

Mauricio pode voltar ao programa, e estaria confina
do em uma outra casa até que o público decida se

.

ele deve ou não retornar ao BBB.

DIVIRTA-SE

Argentina declara guerra
Após uma consulta popular feita na "Plaza de

Mayo", a Argentina enviou uma mensagem à

República Popular da China:
"Chinos de mierda, maricones: les declaramos
guerra. Tenemos 105 tanques, 47 aviones sanos,
4 barcos que navegan y 5.221 soldados".
O Estado chinês respondeu-lhes:
"Aceitamos a declaração, temos 38.000 tanques,
16.000 aviões, 790 navios e 300 milhões de soldados."
Ao que respondem os argentinos:
"Retiramos Ia declaración de-guerra .... No tenemos
como alojar tantos prisioneros"!

Kutcher e
Demi Moore
desmbarcam

emSP
O ator Ashton Kutcher de

sembarcou nesta quinta-feira
no aeroporto de Guarulhos, em

São Paulo, junto com a esposa, a
atriz Demi Moore. O casal veio ao

Brasil para o São Paulo Fashion

Week, e fica até dia 31. Antes
do embarque, em Los Angeles,
Kutcher mandou um recado em

português para os fãs brasilei
ros. "Estou pronto para o Brasil,
o Brasil está pronto pra mim?"

postou. Além do casal Moore-Ku

tcher, também veio para SPFW a

patricinha Paris Hilton.

Boninho revela novos "BBBs"
O diretor do reality show "Bíg Brother Brasil" revelou no Twitter dois novos inte

grantes do programa. Vão entrar para a casa o médico Wesley, do Espírito Santo,
e a estudante Adriana, do Rio de Janeiro. Além da entrada de novos brothers,
a 11a primeira edição do programa se destaca com os rumores de que um dos

participantes eliminados, Mauricio e Ariadna, pode voltar.

Núbia Oliiver diz ter
namorado atriz global
A modelo Núblia Oliiver declarou já ter se relaciona

do 'Com mulheres em entrevista para o' portal Terra, e diz
que uma delas seria uma famosa atriz da globo. De acor
do com Núbia, o affair, de um ano, teria começado duran
te as gravações da novela Tocaia Grande, em 1996. Nú
bia teve casos com duas atrizes, uma "bem conhecida,
da Rede Globo, muito famosa", e outra que "fez alguns
trabalhos e depois sumiu, não fez mais grandes coisas".
Tirando essas dicas, não conta com quem foi o caso.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 corri números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

AN'IYERSARI'ANIES;
28/1
Alcides Gomes

Andressa Marquarct
'Bruno V. Steinert

Cassiano R.Manke '

Catia Belarmino
o

Celso Fritz
Daniel C. Wulf "

Edinilson Kichoesel

Eliane Schneider

, Felipe J. Wulf

Gean n Fagundes
Guilh�rme Friedmann
IraciL SeI! ,�'.

lvete J.:Drâeher
. Jqckson d� O Lenzi
Joelckl Ferreira
Ll::Jcialilo C. DemCiltchi

{
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IVlercado R tonal

Lourival Kàrsten

que não teriam cqH;ld hOnrar seus compro
missos..Ainda assim, agesquisa de intenção
de' consumo mostra que ..o índice ficou. 10
pontos acima do registrado há 12 meses, e�

. função da segurança emrelação ao:.empIego
percebida pelos consumidor�s.

. .

Aterros
As últimas chuvas demonstraram clara

mente os problemas causados pelos ater

ros feitos sem os devidos cuidados. Como
todos sabem, os cursos de água costumam

retomar o espaço perdido, e aterrar margens
dificilmente é uma boa idéia. Na região, pode
mos encontrar muitos exemplos dos resulta
dos deste tipo de ação, e não faltam prejuízos.

Producão do vestuário .

�

Ainda restam algumas vagas para este

curso oferecido pela Faculdade Senai de Ia
raguá do SuL As inscrições encerram no dia 8

de fevereiro. Uma ótima oportunidade tanto

para os jovens quanto para as empresas.

Mineração
As recentes aquisições de ativos no

setor de mineração por parte de em

presas estrangeiras - especialmente
chinesas - deixou o governo preocupa
do. É esse o motivo da aceleração nos

últimos ajustes do novo marco regula
tório da mineração, que terá diversos
mecanismos de restrição ao capital
internacional no setor. Este é um setor

que sofre com restrições em pratica
mente todos os países do mundo.

Cativa Têxtil
A confecção, que está sediada em Po

merode, é mais uma empresa da região que
instalou filial em outro estado. A cidade es

colhida é Campo Grande - MS, onde espera
gerar 450 empregos diretos.

t
j ,!

{

Custo da
construcão

�

o Índice Nacional de Custo da Constru

ção - M, apurado pela Fundação Getúlio

Vargas, registrou alta de 7,42% em 2010 - na

comparação com 2009. O índice em janeiro
continua apontando para cima, embora um
pouco mais modestamente.

DIVULGAÇÃO

Três clientes da
One Store Marisollevam
um 'carro zero quilômetro

A promoção Uno é na One Store Marisol sorteou on
tem, na loja de Jaraguá do Sul, os três automóveis Uno
1.0 zero quilômetro. Dos 20mil cupons recebidos, foram
sorteados três ganhadores: André Luis da Silva, cliente
de Uberlândia (MG); Hildeberto Gomes da Silva Junior,
de Palmares (PE); e Júlio Cesar de Andrade, de Brasília

(DF). O sorteio foi realizado pelo presidente do grupo
Marisol, Giuliano Donini, e acompanhado por audito
res. A campanha Uno é na One Store Marisol foi reali
zada durante o mês de dezembro e, a cada R$ 199 em

compras das marcas do grupo Marisol, o consumidor ti
nha direito a um cupom para concorrer a um automóvel
zero quilômetro. Todos os cupons postados até o dia 31
de dezembro de 2010, data limite para participar, foram
considerados para o sorteio.

Parque de
eventos

Guaramirim está perdendo o

seu parque de eventos, mas, em

compensação, vai ganhar um Ce

dup. O desmonte dos galpões que
foram leiloados no final do ano

passado, já teve início. O terreno

precisa ser desocupado para que
possam iniciar as obras da esco

la de ensino profissionalizante. O
prazo para esta etapa é março.

Ipca em alta
As previsões de inflação me

didas pelo IPCA para 2012 come

çam a subir e, no último boletim
Focus do Banco Central, está
em 4,54%. Em relação a 2011,
a previsão também subiu, indo
de 5,42% para 5,53%. Os indica
dores, em conjunto, mostram

que as pressões sobre os preços
- mesmo com o real se valorizan
do - são bem significativas.

Davos
O Fórum EconômicoMundial

abre espaço para um debate es

pecífico sobre o Brasil. Estamos
nos tornando um tema obrigató
rio nos debates econômicos.'

Perfil de
consumo

Pesquisa do Credit Suisse con
duzida em diversos países aponta
o perfil de consumo e suas diferen

ças em cada um deles. No Brasil, a
pesquisa pegou distorções como a

disposição para consumir mais tê
nis demarca e menos carne.

Polêmica

agrícola
Alguns rizicultores de Guara

mirim foram multados pela Fat
ma por não possuírem licença
ambiental para plantar arroz. Se
a situação já estava complicada,
com as inúmeras enchentes, o

problema ganha ainda mais for

ça com as restrições ambientais
que prejudicam bastante a ativi
dade agrícola.

Mercado

agitado
Existe uma verdadeira fila de

empresas preparando a oferta
de suas ações ao mercado. Estas
ofertas deverão alcançar pelo
meI;los R$ 50 bilhões no ano, se

gundo a avaliação do mercado.
A novidade é que existe a possi
bilidade de lançamento de mais
de 30 ofertas este ano, de valor
relativamente modesto: na casa

do R$ 1 bilhão. É uma nova fase
no capitalismo brasileiro. Atu

almente, existem 14 pedidos de

registro em análise na CVM.

LOTERIA

31 - 60 - 62 - 73 - 76

02 - 14 - 35 - 39 - 49 - 51

07 - 17 - 23 - 24 - 32
33 - 38 - 43 - 44 - 45
47 - 53 - 68 - 69 - 77

- 78 - 81 - 90 - 91 - 00

INDICADORES

27.JANEIRO.2D10

2TJANEIRO.2D10
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Fernanda deseja ,

felicidades para seu namorado
Rafael que completou
21 anos no dia 18.

A bela Daiane Hornb'Urg comemora
seus 15 anos no dia 29 de janeiro. É com muita alegria

que seus pais desejam muitas felicidades.

Parabéns aos aniversariantes de janeiro da Secretaria'
de Educação de Corupá: Marisa Kühl Judachewski, Joney

Cícero Morozini, Jaqueline Pscheidt e Cida.

�.arabéns ao casal que estava de aniversário
neste mêsde [anelro. Felicidades 'Rara, toda família.
São Os votos das diretorias da Ambaslu e Conseg.

Parabéns para Rosane que festejou
idade-nova no dia 21. Seu marido Ivan e

familiares lhe desejam muitas felicidades.

Muitas
felicidades
para Elsina

EberhartMathes
que no dia 24
completou mais
um aniversário.
Seu filho Gilo
équem está
mandando mil

beijos.
Parabéns a Pedro Paulo Eger pelo seu

aniversário no dia 26, muitas felicidades!
Felicidades para o casal Gildo e Olivia que
completou 25 anos de casamento no dia 18.
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PREVISÃO DO TEMPO
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Dia de muitas nuvens

por todo o estado, com
pancadas de chuva e

raios durante a tarde.
Tempo instável, com
volumes significativos de
chuva nas pancadas.

Jaraguá do Sul
e, Região
HOJE
MíN: 21°C
MÁX: 35°C

SÁBADO
MíN: 22°C
MÁX: 32°C

DOMINGO

MíN: 22°C
MÁX: 27°C

SEGUNDA

t MíN: 22°C
1 MÁX: 31,OC
�!

tll!ilIJlm'fl.dÜi Par'GlallnmllJJ 1'!ubll'l.dLl
Nuh!adn

Risco ainda não
passou por completo

Embora as chuvas tenham

parado nos últimos dias, o perigo
ainda não acabou. Com a previ
são de pancadas de chuva signi
ficativa para este fim de semana,
ainda não é o momento de baixar

aguarda.
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R&jadas acompanham
as chuvas de hoje
Junto com as pancadas de

chuva, a previsão é de vento mo

derado, com rajadas, em toda a

parte norte do estado. Embora
não seja o tipo de ventania que
oferece risco, pode facilitar a en
trada de água nas casas.

j

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge Hille
Wagner, Interventora Rua 28 de Agosto nO 1918, Ed. Nexus - Telefone: (47)

3373-0404 - Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a par
tir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escri
ta no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser (em) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou for (em) residente(s) 'ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dis

pôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confor
midade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todosdo CNCG].

Protocolo: 1 �653 Sacado: CEDINHO LTDA CNP]: 09.626.781/0001-07 Cedente: SO
BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNP]: 05.417.032/0001-
00 Número do Título: 006226/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
23/12/2010 Valor: 473,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 12365 Sacado: DORLI JOSE CORREIA CPF: 024.192.829-06 Cedente:
RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/0001-57
Número do Título: 0525002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/01/2011 Valor: 215,00 li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

.Protocolo: 12240 Sacado: FABIANO SANTANA SANTOS CPF: 041.192.109-60 Ce
dente: SILMAQ S/A CNP]: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 11772*007 Espé
cie: Duplicata de VendaMercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/01/2011 Valor: 240,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12245 Sacado: FLAVIO PINHEIRO CPF: 073.655.339-86 Cedente:
RUDNICK& CIALTDACNPJ: 84.704.410/0003-75 Número do Título: 161719 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentarite: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/0112011 Valor: 80,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12216 Sacado: HELMUTH FOSSILE FILHO CPF: 936.424.749-34 Ce
dente: COOPERATNA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI CNP]:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00188701 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 06/01/2011 Valor: 379,49 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12356 Sacado: NANIR APARECIDA CORDEIRO PADILHA RUCH
CPF: 019.800.349-82 Cedente: ]AMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS LTDA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número do Título: 8705.1 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 10 /O 1 /20 11

Valor: 650,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligên-

cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12406 Sacado: ]IANE APARECIDA MARCELLINO LANGE CPF:
038.144.379-50 Cedente: SILMAQ S/A CNP]: 79.922.639/0001-84 Número do
Título: 16030*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 14/01/2011 Valor:
378,75 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12165 Sacado: JOANICE APARECIDA BERTE CPF: 048.144.559-50
Cedente: O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ:
06.116.650/0001-83 Número do Título: 1369.007 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data,
Vencimento: 08/01/2011 Valor: 145,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 12405 Sacado: JUCEMARA RIBEIRO CPF: 750.619.709-00 Cedente:

SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 27554*002 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15/01/2011 Valor: 324,00 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 12200 Sacado: MARA DA SILVA SANTOS CPF: 096.794.717 -05 Ceden
te: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CNP]: 92.702.067/0001-96
Número do Título: NFE2406/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 06/01./2011 Valor: 1.089,59 Li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12429 Sacado: MARCIA OU EDSON PASTORES DA I.E.Q. CPF:
670.194.719-00 Cedente: SHALON COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS
CNP]: 07.291.582/0001-51 Número do Título: 2029968-2-1 Espécie: Duplicata de
Venda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/01/2011 Valor: 498,70 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11642 Sacado: MARIA GODOIS DE MELO CPF: 553.489.479-20 Ce
dente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
131021171 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: RI
CARDO CLERICI Data Vencimento: 10/02/2009 Valor: 8.066,07 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12448 Sacado: MARIO CESAR MARTINS CPF: 491.735.029-87 Ceden
te: GUARA ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.266.284/0001-01 Núme
ro do Título: 080111 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.A Data Vencimento: 08/01/2011 Valor: 236,20 Liquidação após a

intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 12241 Sacado: PATRICIA KELEN CIRQUEIRA DE BARBOSA CPF:
652.359.243-04 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do
Título: 20104*004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/01/2011 Valor:
1.311,39 Liquidação após a Intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12352 Sacado: PORTA'S INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME CNP]:

07.613.781/0001-39 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S.A CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 0100-6/6 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:
11/01/2011 Valor: 596,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12445 Cedente: BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CNP]: 92.702.067/0001-96 Número
do Título: 101-6/6 Espécie: Duplicata de VendaMercantil Apresentante: BANCO
BRADESCO S.A. Data Vencimento: 15/01/2011 Valor: 499,00 Liquidação após a

intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 12315 Sacado: REGIANE RAQUEL MILLNITZ CPF: 055.762.189-57
Cedente: ULEANDRO MACHADO. ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Tí
tulo: 123 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ITAU UNIBANCO
S.A DataVencimento: 15/12/2010 Valor: 265,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12236 Sacado: SCHROEDER COMERCIO'DE MATERWS GRAFICOS
LTDA CNPJ: 09:045.217/0001-92 Cedente: EMBRAMOLD FERRAMENTARIA LTDA
EPP CNPJ: 03.755.557/0001-20 Número do Título: 1232C Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 10/01/2011 Valor: 955,40 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11342 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA CNPJ:
08.815.806/0001-40 Cedente: KIFERRO COMERCIO DE FERRO EAÇO LTDA CNPJ:
73.989.956/0001-31 Número do Título: 14860-1 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 208,97 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$-5,OO, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 11343 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO CPF: 040.919.919-
20 Cedente: CELIO BEN HUR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNP]:
09.085.990/0001-82 Número do Título: 42100/08 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento': 15/12/2010 Valor: 200,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00 Protocolo: 11744 Cedente: FM COM. DE BRINQUEDOS LTDA ME CNPJ:
08.709.987/0001-20 Número do Título: 1141-4 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 20/12/2010
Valor: 306,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili

gência: as 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12386 Cedente: CELIO BEN HUR
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNP]: 09.085.990/0001-82 Número do
Título: 42100/09 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/0 1/2011 'Valor:
200,00 Liquidação após a intima_ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11960 Sacado: WAGNER FERNANDES DA SILVA CPF: 110.741.158-
05 Cedente: COREMMA LTDA CNPJ: 83.109.504/0001-71 Número do Título:
0704956001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERAL DataVencimento: 29/12/2010 Valor: 132,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85'; Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 28 de janeiro de 2011.

Christa Inge HilleWagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plano emergencial ébom,
mas faltam as verbas
Defesa Civil diz que obras não foram feitas porque dinheiro do PAC não veio

JARAGUÁ DO SUL

Numa situação de risco,
a população quer, no

mínimo, socorro rápido e

atendimento eficiente.

OPlano
de Emergência da Defe

sa Civil de Iaraguá do Sul, ela-
.

borado depois das catástrofes
climáticas que assolaram a

região no fim de 2008, mostrou fun
cionar bem na prática, segundo o

secretário da pasta, Jair Alquíni. Ele
afirma que o setor público, entidades
e moradores responderam imedia
tamente às ocorrências de queda de

barreiras, destruição de casas e de
estradas e alagamentos provocados
pela forte chuva na semana passada.

"O plano é a ação mais positiva
da Defesa Civil neste momento. A

organização permitiu o bom aten

dimento à população", enfatiza. "O
Corpo de BombeirosVoluntários tra
balhou em conjunto com Ieep Clu
be. A Secretaria de Assistência Social
orientou e prestou a ajuda aos mo

radores", complementa o secretário.
Referente aos trabalhos de pre

venção de desastres naturais, Alquini
afirma que faltou dinheiro para exe

cutar contenções de encostas e asso

reamento do rio, obras que deveriam
ter sido realizadas após as enxurradas'
de 2008. "Temos R$ 7 milhões aprova
dos no PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) e outros R$ 15 mi

lhões que não foram aprovados".
Na sexta-feira passada, o presiden

te da Associação dos Moradores do
Bairro Jaraguá 99, Laudir Dalpiaz, teve
que prestar socorro aos moradores do
vizinho Bairro Garibaldi, por causa dos
alagamentos e deslizamentos de terra.

Conforme ele, a população sentiu falta
de um alerta da Defesa Civil. "Picamos
semcomunicação eninguémnos avisou

que o nível da águado rio subiu. Muitas
famílias perderam móveis, comida e

roupas porque não receberam orienta

ção para deixar o local".
No entanto, Dalpiaz relata que,

depois do desastre, a Prefeitura ofe
receu comida, quites de primeiro
socorros, 90 colchões, litros de água
potável. "A água subiu muito rapi
damente' não teve como a Defesa
Civil prestar atendimento na hora,
mas depois fomos bem acolhidos".

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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"
Ficamos sem

comunicação e

ninguém nos avisou

que o nível do rio
subiu. Muitas famílias
perderam móveis,
comida e roupas.

U\UDm DAlPU�'l

"
EDUARDO MONTECINO

) PREVISÃO'��"H:
Para hoje e o fim de semana, as

previsões meteorológicas são

de pancadas de chuvas típicas
de verão. "A passagem de uma

frente fria fará com que a chuva

não persista na região, somente
no fim dos dias", afirma.

Entidades, governo municipal e população trabalharam em conjunto no Plano de Emergência da Defesa Civil para socorrer atingidos

se teve condicão
.3

igual ao Rio
Especialista diz que governos não investem

, em açpes Para, preservar o me,io :8I11bient�
O clima apresenta cenários de

mudanças bruscas cada vez com

mais frequência. Há exatamente uma
semana a estação meteorológica do
Ciram (Centro de Informações de
RecursosAmbientais e Hidrometeo

rologia de Santa Catarina), em Mas

saranduba, mediu 137 milímetros de
chuva em poucas horas. O normal da

quantidade de água acumulada em

único dia é de 10 a 12 milímetros.
A meteorologista do Ciram, Venize
Teixeira, explica que o solo não acu
mula o volume excessivo de chuva
em curto tempo, o que resulta em

deslizamentos e enchentes.
De acordo com a especialista,

entre os dias 19 e 22, zonas de con

vergências do Atlântico Sul, vindas
do Rio de Janeiro se instalaram entre

a divisa do Paraná e SC, provocando
fortes pancadas de chuvas. Se não

bastasse, o sistema de baixa pressão
do litoral provocou o deslocamento
de umidade para a região Nórte do

Estado, causando frequentes que
das de água, principalmente noVale
do Itapocu. "O clima em SC passou
pela mesma condição extiema do
Rio de Janeiro", avalia.

Com doutorado em Meio Ambiente e De

senvolvimento pelaUFPR (Universidade Fede
ral do Paraná), Rodrigo Berté explica as causas

'lias catástrofes climáticas que afligem os cata

rinenses desde 2008. O especialista fala como

a população e os governos podem evitar novas

tragédias.

RB: tiA Prefeitura precisa trabalhar a ques
tão ambiental com a população. O governo

"

deixa de analisar as condições do solo e vege
tação. Mesmo quando identificam loteaníen�
tos Irregulares, não fazem nada. É preciso
recuperar o meio ambiente, ,tirar os morado
res das áreas impróprias e inseri-los dentro

de uma 'política de' habitação. 'Pt' população
pode colaborar participando da elaboração
de projetos de prevenção, A situação de hoje
não é q caos. Isso já áconteceuBü anos atrás, "
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mas com menos pessoas e porque nao eXIS-

tiam tantas APPs ocupadas".

o Correio do Povo: OVale do Itapocu está
entre as regiões catarinenses mais atingidas
pela ff)t1� chuva de, j�eiro, dépqís da catãs,
"trofe cIfuIática: de 2008. Quais, os.

f

fatores que
'

influenciam acontecer inúmeras destruições?
Rodrigo Berté: uÉ preciso entender vários

fenômenos, ,0 clima d(JB regiões.Sul e Sudeste
é influenciado pelas chuvas do Amazonas e

Cordilheira dos Andes, que trazem nuvens de

vapor, causando precipitação pluviométrica.
Os deslizamentos acontecem porque as AP�
sestão ocupadas. O assoreamento provoca O'

alargamento do rio, ocasionando enchente.

Vejo pouca ação do governo quanto à preser-'
vação 'dessas, áreas e às políticas públicas de
habitação".

o Correio; As llJ;oradias p(i)nstruídas, em
loteamentos irre�ares, sem'permiss�o (la
Prefeitura, podem ser consideradas áreas
vulneráveis e de risco quando acontecem

situaçq�s de desastres, clim*icos? É uma

questão a ser repensada, principalmente,
quanto à relação do homem com o meio

ambiente?
RS,,: iI[oda áte�dfregular tem risco. M�di

das de segurança devem ser aplicadas. O go
vemo pode promover pequenas audiências

públicas com a população que ocupa esses

espaço e' explicar a questão ambiental, �s
Prefeituras têm o dever de oferecer plano de

, habitação para a população e fazer entender
, a importância de preservar o meio ambiente".

Ii\.• ,

I" r',
l'
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o Correio: Fale-se bastante emmedidas de
, prevenção. o que fazer para prevenir deslizá- '

mentos de terra e enchentes? Como a popu
lação pode colaborar? E governos municipal,
estadual e, federal?

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO'
DA SORTE
"Se você for responsável,
sem dúvida, terá sucesso."

Palavra de homem:
Essa veio por email.

"

...Não sou
um cara que fica seguindo a ex nos

sites de relacionamento, nem gos
tomuito dessas redes [ ... ] Ela termi
nou e pronto! Eu aceitei, acabou.
Mas ela não tem o direito de ficar

espalhando isso no Orkut dela. Ela

já atémarcou com um fulano de ir

jantar com ele! E a melhor amiga
dela, deixou um recado parabe
nizando ela pelo fim do namoro.

Será que elas não têm nada me

lhor pra fazer do ficar de fofoqui
nha no Orkut?". Respondi o email
dele perguntando como ele sabia
disso tudo. A resposta que ele me
voltou foi: "Eu vi no orkut dela!".
Êêê, colega. Quem não tem mais
o que fazer�esmo?

,.

Esses dias de calor e sol que
têm feito. Nada como chegar no
fim do dia e ver o céu passar do
azul para o negrume da noite, sem
nuvens e medo de chuva. É uma

. trégua, um tempo de paz, um perí
odo de renovar energias. Reclamar
do solou do calor? Nem pensar.
É só aproveitar e rezar para que,
quando a chuva cair, ela venha

devagar e mansa. Enquanto isso,
curtam cada gotinha de suor!

Tão geladinho!
Não

parece que no verão nosso apetite diminui?A gente passa
mais tempo sem comer, enquanto bebe muita água e quan
do vai fazer uma refeição, logo está satisfeita. Claro, isso com
alimentos comuns. Mas não é assim com sorvete que, cá

para nós, é uma invenção do capeta. Só pode ser, por que você engole
potes e mais potes e jamais dirá "Nossa! Tô cheia de sorvete" Nunca! E
tem mais: Não enjoa e não tem hora. Daí, tudo aquilo que você econo
mizou em calorias com outras refeições o sorvete se encarrega de repor.
E amaldiçoar o sorvete? Só quando o zíper do jeans não fechar...

É A TREVA
Grandes sites de notícias pu

blicarem matérias com manche-
f\

tes interessantese deixar o texto

incompleto, a desejar. Ou ainda
um site com milhões de acessos

diários colocar na sua página uma
foto de bunda de mulher e na

matéria a respeito fazer especula
ções se aquele pandeiro pertence
a.uma brasileira ou a uma argen
tina. São coisas que vão mudar a
minha vida ... Credo! É a treva...

Promocão bacaninha
.,

Sabe aquele relógio que você monta

com as cores que quer, o Champion Troca
Pulseiras? Olha que legal, desde 2009 eles
vem sorteando um relógio por dia no site
da marca. Você entra em www.champion
trocapulseiras.com.br faz um rápido ca

dastro e monta um relógio com as cores

que você quiser. Feito isso, você vai jogar
uma espécie de máquina caça níquel, ten
do que acertar cada uma das 5 peças com a

cor que você escolheu. Se acertar o relógio
todinho, é só escrever uma frase bem cria
tiva e esperar o resultado. A promoção vai
até comecinho de março. Bacana, né?

Il'Ol ,

DIVA COM PATRI·CIA DE SOUZA

EU SOU: de gênio forte.
HOMENS SÃO: Machistas.
MULHERES SÃO: Tempera
mentais. SE MEU RELACIO
NAMENTO FOSSE UM RITMO
SERIA: Tango. DESÇO DO SAL
TO QUANDO: algo está como eu
não quero. PARA ME GANHAR
BASTA: ser gentil. SE EU FOSSE
CELEBRIDADE SERIA: Beyon
cé ROUBARIA O CLOSET DE:
Sabrina Sato. MEU CORAÇÃO
BATE MAIS FORTE QUANDO:
ouço IIEu te amo". EU SOU ÓTI
MA EM: me produzir. EU SOU
PÉSSIMA EM: cozinhar. UMA
NOITE PERFEITA PEDE: cari
nho. UM CASAL APAIXONADO
PRECISA: de companheiris
mo. COM 50 REAIS EU: faço as

unhas. COM 1 MILHÃO DE RE
AIS EU: ajudaria quem precisa.

• Pormuito tempo relutei
em ler A Cabana, não por
motivos especiais, mas
simplesmente por que outros
livros me eram indicados
com tanta empolgação que

.

acabei deixando de lado.
Mas finalmente posso dizer:
É bom e faz pensar no que
somos de verdade.

• Um dos homens daminha
vida faz 66 anos amanhã.

, Desde que tenho essa colu)'l:âr
procuro parabenizá .. lo por
aqui. Por que ele é especial, é
o meu pai amado, é o homem.
que me ensinou a ser do bem.
Pai Guido!Amo-te e te desejo
omelhor, sempre!

espectadores e falam tão
bonito como se estivessem
falando apenas com um

amigo íntimo. Ainda bem que
no papel não se vê gagueira.
Es-estou cer-cettai

• Vocês viram a tal Queniana
dita "amaldiçoada" que teve
seis pares de gêmeos? Longe
dos primogênitos, ela vive
hoje com 10 filhos e sem o

marido. Nascrenças'do país,
gêmeos são uma in�dição, o I

que explica os maridos terem
dado no pé. Pobre mulher!

• "
.. .Onde já se viu omar

apaixonado por umamenina?
Quem já conseguiu dominar o
.amor? Ror que é qlJer omar não
s�apaixoná pon limalqgoa�

"
.'

Porque a gente nunca sabe de
quem vai gostar...

"

(O Teatro

Mágico emAna coMar)

.; ... ___...-"-
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Naáfea

Henrique
Porto

Futebol Americano

Algumas
novidades do futebol americano na região. A equi

pe do CorupáBuffalos é a nova integrante do Torneio Tou
chdown, que cada vez mais se firma como o Campeonato
Brasileiro da modalidade, principalmente pela credibili

dade e carisma de André Adler, ex-narrador da ESPN e organizador
do evento. É amanada sonhando alto. Quanto ao Jaraguá Breakers,
neste sábado, 29, a equipe realiza seu tradicional 'try out' (peneira)
a partir de 15h, no Centro Esportivo Municipal. Atletas de todos os

biotipos são bem vindos (magro, gordo, alto ou baixo). Os interes
sados devem comparecer com roupas leves e de preferência com
chuteiras. Ainda sobre os Breakers, o Torneio Touchdown liberou as

estatísticas da temporada 2010, que destacam os jaraguaenses Ho
epers (melhor rendimento em passes para touchdown) e Dalcanale

(segundomelhor pontuador/artilheiro). Parabéns!
PIERO RAGAZZI

Aberto de Schroeder
Recebi uma ligação de Edite Hang, diretoria de esportes de

Schroeder, informando que o tradicional Torneio deVerão de Fut
sal deve ter um atraso em seu início. O motivo é uma pequena re
forma no telhado do ginásio Alfredo Passold, cujas goteiras podem
colocar em risco a integridade física dos atletas. Enquanto isso, se

guem abertas as inscrições para o evento, que abre o calendário do
futsal amador da-região. As equipes interessadas podem entrar em

contato por e-mail: editeh@schroeder.sc.gov.br ou telefone 3374-

0322. Haverá premiação em troféus, medalhas e dinheiro.

Tchoukball
Mais um esporte acaba de apor-'

tar em Jaraguá do Sul. Desta vez é o

tchoukball (pronuncia-sc chukebol),
um esporte coletivo, sem contato fí

sico, desenvolvido na década de 70

pelo biólogo suíço Hermann Brandt.
Conhecido como "o esporte da paz",
combina elementos do handebol,
do voleibol e da pelota basca. Uma

partida de exibição foi disputada na

tarde ontem no campo do Sesi. As

sim como o badminton e o hóquei
na grama, esta é mais uma inovação
apoiada pela entidade classista, que
será incluída nas atividades do PAP

(Projeto Atleta do Futuro).

Futsal masculino
As fortes chuvas que

castigaram a região preju
dicaram os planos do futsal
masculino de base. O técni

coAugustinho Ferrari tinha
programado uma peneira
de atletas para a próxima
semana, mas teve de adiar
seu planejamento em vir
tude da Arena Iaraguá ter
virado um local de cole
ta e triagem das doações.
Ferrari ainda não decidiuse
realizará a peneira em outra

dataou irá cancelá-laemde
finitivo.

Tênis de Mesa
Amesatenista jaraguaense Priscila Salvador já está em São. Paulo

(SP), onde disputa no fimde semanauma seletivapara compor aSele

çãoBrasileiradeTênis deMesa. Neste ano a atleta subiu para a catego
ria juvenil. Hoje, Príscíla realiza um treinamento junto comas demais
atletas de todo o país. No sábado e no domingo participa da seletiva.
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FUTSAl FE I INO

Novas jogadoras
chegam se nda
Plantel está mais competitivo,com a renovação de 50%

o futsal feminino
jaraguaense está mostrando
a cada dia que pretende
ocupar de vez a lacuna
deixada pelo masculino.

ACOmiSSãO
técnica da

equipeADJ/FME se con

centrou nesse início de
ano na procura de novas

jogadoras para deixar o elenco
mais. competitivo para as compe
tições de 2011: Estaduais e Liga
Futsal. 'E essas novas caras do fut
sal feminino serão apresentadas
na segunda-feira, às 8h30;,no Co-

5U8-20
CONTRATADAS:

Stefanie, pivô (Pelotas-RS); Kaká, ala
(Pelotas-RS); Aline, pivô (São Miguel do
Oeste); Andressa, fixa (Santa Rosa-RS)
PERMANECEM: Évelen, goleira; Pri,
fixa; Cris, pivô e Fernanda, ala

5U8-17
CONTRATADAS:

Acsi, fixa (São Bento do Sul); Bruna,
ala (São Bento do Sul); Thay, goleira
(Criciúma); Marieli, fixa (São Miguel
do Oeste) e Brenda, ala (Florianópolis)
PERMANECEM: Daieli, ala;
Jéssica, pivô e Natieli, ala

SU8-15
CONTRATADAS:

Caliandra, ala (Timbó); Alessandra;
pivô (Florianópolis); Julia, fixa (Santa Rosa);
Raquel, pivô (Jaraguá do Sul); Patrícia,
pivô (Jaraguá do Sul); Beatriz, pivô
(Jaraguá do Sul) e Meiry, ala (Jaraguá do Sul)
PERMANECEM: Fabieli, goleira;
Amanda, pivô; Drica, ala e Luana, ala

ATA ÃO

Ajinc ganha
três medalhas

Na segtinda maratona do Cir
cuito' de Travessias, realizada do

mingo, em Itajaí, a Ajinc/Urbano/
FME conseguiu subir no pódio
três vezes. Por causa das condi

ções do mar o percurso foi dimi
nuído de 1,8 mil metros para 1

mil. Valmir Formigari completou
a prova em 19min36 e ficou com

a prata na categoria 11 a 13 mas

culina. Nicoli Boico e Amanda
Guimarães foram os outros dois

pódios, com o terceiro lugar no
14 a 16 anos e 17 a 19 anos, res-

pectivamente. Nicoli cravou 19
,

minutos eAmanda fez 17min51.

légio Evangélico Iaraguã, em um

primeiro contato com a diretoria e

a equipe técnica.
O grupo reunirá 27 atletas

divididas em quatro categorias
(veja quadro). O técnico do fe

minino, Vitor Alexandre, conta

que a reformulação passou dos
30% esperados inicialmente

para mais de 50%. "Esperamos
ter feito uma equipe mais for
te que no ano passado. Foi uma
escolha minuciosa, levando em

conta uma série de fatores como
a carência por posição em cada

categoria, desempenho técnico e

tático da jogadora", relatou.

Com toda essa renovação, o

futsal feminino vive a expectativa.
de iniciar um ciclo vitorioso assim
como foi o masculino. "Queremos
chegar às finais dos estaduais eme
lhorar nosso desempenho na Liga",
avisou o treinador da equipe, que
no ano passado chegou até as quar
tas de final do torneio nacional. Para
a principal competição do ano, Vi
tor revela que está negociando com
duas jogadoras que já atuaram em

finais daLigapelas cidades de Caça
dor e Chapecó.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Futsal feminino quer ocupar a lacuna deixada com o fim do masculino

s
, Sesi divulga
calendário 2011
A 30° edição os Jogos do Sesi da

região de Iaraguá do Sul está com

inscrições abertas. As indústrias
interessadas em participar devem
entregar a ficha de inscrição na

sede da entidade até o dia 18 de
fevereiro. Este ano o Sesi trou
xe duas novidades: o general e a

sinuca. As já tradicionais provas
de canoagem, futebol de campo
livre (M), futebol sete (M), futsal
(F), futsal master (M), futsal sê
nior (M), handebol (M), jogos de
mesa (canastra, dominó, truco e

xadrez) e vôlei de praia (trio), con
tinuam no calendário.

s

Evento nacional
será em fevereiro
A etapa do Super Cross, que

seria disputada na cidade de So
bral (CE) neste fim de semana foi
transferida para os dias 19 e 20 de

.

fevereiro. O motivo foram as fortes
chuvas que castigaram o municí

pio e danificaram a pista. Os parti
cipantes que já haviam comprado
as passagens, como é o caso da

Equipe Jaraguaense de Bicicross,
terão os bilhetes transferidos. O

Super Cross reunirá os melhores

pilotos do Brasil, entre eles, os ja
raguaenses Luiz Markiewicz, Gui
lherme Bourscheidt, Mateus Povo
as eVildo Correa.

:..,-
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100% deum lado
e zero do outro
Flumantém aproveitamento total eVasco perde a terceira

DIVU LGAÇÃO/PHOTOCAM ERA

""Inquanto o Fluminense ven

ceu oMacaé, por3xl, oVasco
erdeu para o Boavista, pelo

.....mesmo placar. O Tricolor

segue com aproveitamento total na
competição, enquanto que o time
Cruzmaltino não saiu do zero na

tabela. Resta saber se PC Gusmão
resistirá pelo menos até o clássico
contra o Flamengo, no domingo.

Quando o Vasco começava a

esboçar uma pressão, veio o gol
adversário com Tony, aos 16. A si

tuação ficou pior co� gol de Fron
tini, aos 27. A equipe Cruzmaltina
voltoumelhor do intervalo e dimi

nuiu com Marcel aos 12. Qualquer
chance vascaína se foi quando Ioíl
son puxou o contra-ataque e An
dré Luís marcou belo gol, aos 43.

Dois gols do meia Souza decre- Souza, que tinha sido expulso na estreia, se redlmiumarcando dois
taram a terceira vitória do Flu. O

lateral-esquerdo Carlinhos abriu o

placar aos 35. O Tricolor liquidou
a fatura no começo do segundo
tempo, com dois de Souza, aos

dois e· aos oito, o último em bela

cobrança de falta. Fred ainda per-
. deu pênalti. Aos 42, Robson fez o

gol de honra do Macaé.
Outro que se afundou na tabela

é o Avaí. O Leão da Ilha perdeu para
o Imbituba, por lxO - gol do atacan
teAlan, aos 11 do segundo tempo -

e segue na lanterna do Catarinense
sem nenhum ponto.

Pelo Campeonato Carioca os
jogos que complementaram
a terceira rodada foram
dois extremos.

I

CONHECIMENTO DO ADVERSÁRIO PODE CONTAR A FAVOR NO JODO DE VOLTA

Ronaldo prega tranquilidade'
DIVULGAÇÃO/NIKEFUTEBOL

O fato de o Corinthians ter

empatado por OxO com o De

portes Tolima, na quarta-feira,
l!.0 Pacaembu, obrigará o time
a buscar uma vitória simples ou

uma igualdade com gols no con
fronto de volta, na próxima quar
ta, 2, às 22h, na Colômbia. Ape
sar do resultado ruim, o atacante
Ronaldo pregou tranquilidade
e pediu .intelígência à equipe na

partida decisiva.
''A gente não aproveitou a

chance de jogar em casa com

o apoio da nossa torcida. Ago
ra vamos jogar fora com toda a

cautela do mundo e queremos
explorar os erros deles. Lá é não
tomar gol e fazer algum", afirmou
o Fenômeno, lembrando que
não adianta o Corinthians se afo
bar na busca por um gol e deixar
espaços em seu setor defensivo.

Ronaldo ainda destacou que
agora o Corinthians conheceu
melhor a forma de o adversá
rio atuar e isso pode ser usado
como trunfo pelo técnico Tite

para o duelo de volta. "Vimos
exatamente como eles jogam e

podemos nos preparar melhor",
analisou.

Fenômeno, perdido em campo,
sofreu com a marcação do Tolima

TABELAS

Classificação: GRUPO A: Internacional 9,
Ypiranga 8, Caxias 7, Lajeadense 7, Novo
Hamburgo 5, São Luiz 4, Universidade 4
e São José-RS 1. GRUPO B: Juventude 9,
Grêmio 8, Veranópolis 7, Pelotas 5, Santa
Cruz-RS 4, Cruzeiro-RS 4, Porto Alegre 1 �

e Inter-SM 1.

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 4a RODADA
RESULTADOS

Brusque 2x2 Criciúma
Chapecoense 1xO Metropolitano
Concórdia 3x6 Joinville
Marcílio Dias ix1 Figueirense
ONTEM
Avaí Ox1lmbituba • CAMPEONATO PARANAENSE

• 4a RODADA
RESULTADOS
Corinthians-PR ixO Rio Branco-PR

Iraty ixO Arapongas
Roma-PR 3x1 Paraná Clube
Cianorte ixO Paranavaí

Operário ixo Atlético-PR
ONTEM
Coritiba ixO Cascavel

Classificação: Chapecoense 10,
Figueirense 8, Criciúma 7, Metropolitano
7, Joinville 6, Marcílio Dias 5, Imbituba 5,
Brusque 4, Concórdia 3 e Avaí O.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 3a RODADA
RESULTADOS
Volta Redonda ix1 Nova Iguaçu
América-RJ 1x4 Resende

Bangu ixO Duque de Caxias
Olaria 2xO Cabofriense

Flamengo 2xO Americano-RJ

Botafogo 4x1 Madureira
ONTEM
Boavista-RJ ix3 Vasco
Fluminense 3x1 Macaé

Classificação Coritiba 10, Cianorte 9,
Roma-PR 7, Iraty 7, Corinthians-PR 6,
Paranavaí 6, Atlético-PR 6, Arapongas 6,
Operário-PR 6, Rio Branco-PR 4, Cascavel
1 e Paraná 1.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 4a RODADA
RESULTADOS
Noroeste 2x2 Bragantino
Ituano 3x3 Linense
São Bernardo Ox2 Oeste
Santos 3x3 São Caetano
Mirassolix1 Santo André

Portuguesa ix3 Ponte Preta
Americana 3x4 São Paulo
ONTEM
Prudente ix1 Botafogo-SP
Palmeiras 3x1 Paulista

Classificação: GRUPO A: Flamengo 9,
Resende 7, Boavista 7, Nova Iguaçu 5,
Americano 2, Volta Redonda 1, América
RJ 1 e Vasco O. GRUPO B: Botafogo 9,
Fluminense 9, Bangu 6, Olaria 6, Duque
de Caxias 3, Macaé 3 e Cabofriense O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 4a RODADA
RESULTADO
Grêmio 2x1 São José-RS
Cruzeiro-RS OxO Novo Hamburgo
Porto Alegre ix1 Universidade
Inter-SM ix4 Internacional
Santa Cruz-RS OxO Yplranga-Rê
Veranópolis 3x3 São Luiz
Pelotas ixO Lajeadense
ONTEM

. Juventude 2x1 Caxias

Classificação: Santos 10, Palmeiras
10, São Paulo 9, Americana 9, Paulista
7, Mirassol 7, Oeste 6, Ponte Preta 6,
Portuguesa 6, Corinthians 5, Bragantino
5, Ituano 4, São Bernardo 4, Noroeste 4,
Mogi Mirim 3, Santo André 3, Botafogo
SP 3, Linense 2, São Caetano 1 e

Prudente 1 .

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO .

REPUBLICAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Jaraguádo Sul

- CarlosFabricioGriesbach, 'Iabelíão
AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589

Telefone: (47) 3273-2390.Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:OOh
Tabelionato Gri.esbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judiciaI de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do praia legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 168323/2011 Sacado:APEI1TSERVICO�DEALIMENfACAO lIDA. Endereço: RUACORONELBERNARDO
GRUBBA, 180 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: SALlITE IMPORTADORA E EXPORTADORAITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 005546201- Motivo: falta de pagamentoValor: R$135,06 - Vencímento: 13/01/2011

Apontamento: 168458/2011 Sacado: IDEIAVAGA IND ECOM CONFECCOES lIDA Endereço: RMARECHALDEODORO
DA FONSECA 739 SL 8 - CENTRO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-701 Credor: REFRIGERACAO TEX FRIO lIDA - ME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5745/5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.325,00 ' Vencimento: 13/01/2011

Apontamento: 168295/2011 Sacado: IRIA RE1NIIDA ZIMMERMANN MAIER Endereço: AV. PREFEITO WAlDEMAR
GRUBBA 1311- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor:VIVAVIDAPRODUTOS DE lAZER ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 101776 - 2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 672,99 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 168380/2011 Sacado: JED INDUSTRIA E COMERCIO DE FO Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE
PAUIA 1961 ' Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-710 Credor: CORDEIRO MAQ E FERR lIDA Portador - Espécie: DMI - N°
Titulo: 3.910B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 222,50 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168390/2011 Sacado:'JED INDUSTRIA E COMERCIO DE FO Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE
PAUlA 1961 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-71Ó Credor: CORDEIRO MAQ E FERR ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 24.61OB - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 487,33 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168080/2011 Sacado: JESSICADE BORBA Endereço: RUA JOSEFINAPICOLIl SATLER 47, Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89250-001 Credor: CENTRO FORM COND LES ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 28223 ' Motivo:
falta de pagamentoValor: R$119,17 - Vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 168378/2011 Sacado: JOSUE CEREBIASNECKELDASILVA Endereço: HERBERTBAUMANNCASA 322, JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-810 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO
DE CONDUTOR Espécie: DMI- N'Titulo: 20023 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$155,00 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168028/2011 Sacado: LEHMERT RESTAURANTE B. lIDAME Endereço: RUAOLMO DOMINGOS BRUG
NAGO 501 - VIlA NOVA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 103982601 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 399,44 - Vencimento: 06/01/2011

Apontamento: 168305/2011 Sacado: LIZETE LEANDRO DEMETRIO Endereço: RUAAlBERTOWAGNER 88 - VIlALAlAU
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-520 Credor: ANDERSON L. SCHMITTClA lIDAME Portador: - Espécie: CH - N°Titulo:
0000426- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 740,00 - Vencimento: 12/05/2010

Apontamento: 168343/2011 Sacado: WJA CORIS LUZIA ITDA ME Endereço: RDOMINGOS SANSON 420 SAIA 05 -

JARAGUA DO SUL - CEP: 89256-180 Credor: CORITEX INDUSTRIATEX11L lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
038810CC - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 468,57 -Vencimento: 12/01/2011

Apontamento: 168317/2011 Sacado:MARCEWALEXANDRE GALI1 Endereço:AV. PREFEITOWAlDEMARGRUBBA, 4082
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS lIDA - EPP Portador! - Espécie: DMI- N° Titulo:
618761882, Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 254,00 - Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 168306/2011 Sacado: MARCOS DOS SANTOS Endereço: RUA REINaLDO BARfEL 360 APTO 104 - BA

EPI;:NDI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-160 Credor: FERNANDO SCHlESTE Portador: - Espécie: CH - N° Titulo:
0001147 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.800,00 - Vencimento: 13/01/2011

Apontamento: 168300/2011 Sacado: PATRICIA GROSSKOPF Endereço: RUA FREDERICO BARG 217 - Jaraguá do SuI-SC
CEP: 89256-170 Credor;CENTRO FORM COND LES lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 25264 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$"303,40 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 168285/2011 Sacado: PREMlER CONSTRUTORA Endereço: RUAWAlDEMAR GRUBBA 1387 ' JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: METALURGICA E COMERCIO MARMIL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N�Titulo:
892S1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$187,20 - Vencimento: 12/01/2011
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ENXURRADA

Reforço contra a leptospirose
Secretaria de Saúde registrou aumento dos casos suspeitos dadoença esta semana

JARAGUÁ DO SUL

Com a forte chuva que
causou prejuízos em toda
a região, a Secretaria
de Saúde de Jaraguá do
Sul reforçou também o

combate à leptospirose.

Na
noite de ontem, por

exemplo, 50 profissio
nais da área participa
ram de um treinamento

sobre os sinais e sintomas da do

ença. De acordo com o gerente
da Vigilância Epidemiológica,
Walter Clavera, o objetivo é apri
morar os conhecimentos dos

médicos, enfermeiros e agentes
comunitários sobre a doença,
que está diretamente ligada às

enchentes.

Segundo ele, desde segunda
feira os postos de saúde e hospi
tais têm atendido pacientes com
sintomas da doença, o que não

costuma ocorrer em períodos
sem chuva prolongada. "É o tipo
de situação que está altamente

vinculada à enxurrada, já que os

ratos, principais transmissores

da doença, são atraídos pelos
restos de comida que se espa
lham pela cidade", explicou.

Até a tarde de ontem, o órgão
não tinha um levantamento ofi
cial sobre o número de casos sus

peitos. Conforme Clavera, todas
as pessoas que procuraram a rede

pública de saúde com sintomas da

doença foram submetidas à cole-

ta de sangue e medicadas. O re

sultado do exame de laboratório

ajudará a quantificar o número

"
É muito importante

diagnosticar
rapidamente a

doença para evitar
a complicação do
quadro clínico.
WALTER ClAVERA

"
de casos confirmados na cidade.

O gerente de epidemiologia
destaca a importância de as pes
soas procurarem atendimento
médico logo que sentirem os

primeiros sintomas, como febre
alta e dores pelo corpo. "É mui

to importante diagnosticar rapi
damente a doença para evitar a

complicação do quadro clínico",
orientou. No ano passado, o mu
nicípio confirmou 55 casos de

leptospirose e uma morte.

CUIDADOS

Clavera destaca que é impor
tante manter as residências sem

pre limpas e evitar, ao máximo, o
contato direto com a água suja.
"É importante usar botas e luvas

para não se contaminar. Se não

tiver esses objetos em casa, sa

colas plásticas também servem

como barreira", recomendou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO
·""':4"","..,m"'ii,�",'..",m
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Leptospirose cresce em virtude do contato com água contaminada. Orientação é procurar um médico

SOBRE A LEPTOSPIROSE
• O que é: infecção causada por uma bactéria

do gênero Leptospira, que é transmitida por
animais de diferentes espécies (roedores,
suínos, caninos, bovinos) para as pessoas. O

contágio se dá pelo contato direto com a urina

'dos animais infectados ou pela exposição
à água contaminada pela Leptospira, que

penetra no organismo através das mucosas ou

pequenos ferimentos.

• Recomendações: embale bem o lixo,
ferva a água ou coloque algumas gotas de

hipoclorito de sódio ou de água sanitária antes
de beber ou cozinhar; lave bem os alimentos,

especialmente frutas e verduras que serão

consumidas cruas; não deixe as caixas d'água
destampadas .

manchas vermelhas no corpo, merilnglte. Quanto
antes for instituído o tratamento da leptospirose,
maior será a chance ele evitar a evolução para

quadros mais graves da doença, que sempre

requerem internação hospitalar.

'. Sintomas: febre alta que começa de repente,
mal-estar, dor muscular, olhos vermelhos, tosse,

cansaço, calafrios, náuseas, diarréia, desidratação,

MAIOR PERDA FOI REGISTRADA NA BANANICUlTURA E NA RIZICULTURA

Prejuízo de R$ 3 mi aos agricultores
Relatório preliminar da Secre

taria do Desenvolvimento Rural e

Agricultura estima um prejuízo to
tal de R$ 3.039.250 aos agricultores
do município devido às enxurra

das ocorridas na semana passada.
Deste montante, R$ l.664.250 foi
em prejuízos na produção e R$
l.375.000 é a quantia necessária'
para recuperação da infraestrutu
ra das propriedades.

De acordo com o secretário da

pasta,AndréCleber deMelo, foram
atingidas, de formadireta e indireta,
mais de 650 famílias de produtores
rurais em 25 bairros e localidades.

.

Os maiores prejuízos na produção
foram registrados na bananicul
tura - R$ 700 mil, com uma perda
estimada em 2,2 mil toneladas de
bananas - e na rizicultura, onde
calcula-se 900 toneladas de arroz

perdidas, somando R$ 414mil.
Já o maior investimento para

recuperar as propriedades rurais
está concentrado no serviço de

máquinas, com um custo total de

R$ 895 mil. Além disso, será pre
ciso investir R$ 80 mil em maca

dame' R$ 250 mil para consertar

tubulações e R$ 150 mil na recu

peração ou reconstrução de 32

pontilhões nas propriedades.
Para auxiliar os produtores

atingidos, a secretaria estabeleceu
três frentes de apoio, sendo uma

encarregada de trabalhar o emer

gencial' outra de realizar reparos
de pontilhões nas propriedades
rurais e a terceira atuando com

bananicultores e rizicultores.
"Estamos entrando em conta

to com representantes do Minis
tério da Agricultura para vermos

alternativas de buscar recursos

junto a governo federal, pois os

produtores precisam de toda a

ajuda possível", informaMelo.

RF REFLORESTADORA S.A. COMPANHIA FECHADA I CNPJ sob n!! 79.670.501/0001-35
Rodovia BR 101, Km 73, s/n!! ICEP 89245-000 - Localidade Rainha I Araquari

Estado de Santa Catarina I NIRE n!! 42300025518

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N!! 215

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2010, reuniram-se na sua sede social, por convocação do

Presidente, Srº Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, tendo
em vista a alínea "e" do artigo 20 do Estatuto Social da empresa, que deliberaram: 1. Aceitar os pedidos
de renúncia formulados pelos Diretores Srº Harry Schmelzer Junior, Srº Sérgio Luiz Silva Schwartz, Srº
Laurénce Beltrão Gomes, Srº Luis Angelo Noronha de Figueiredo, SrºAntonio Cesar da Silva, Srº Roberto
Bauer e Srº Reinaldo Richter, a partir de 01 de outubro de 2010. 2. Reeleger o Srº RONALDO KLlTZKE,
descrito abaixo, para o cargo de DIRETOR VICE-PRESIDENTE. 3. Eleger o Srº SIEGFRIED KREUTZFELD,

para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2010. 4.

Eleger o Srº LUIS ALBERTO TIEFENSEE, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de 01 de outu

bro de 2010. 5. Os Diretores ora eleitos, assumem seus cargos mediante assinatura do "Termo de Pos

se" no Livro de Atas do Conselho de Administração, e cumprirão seus mandatos conforme os demais

membros da Diretoria até 22/01/2012, e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de

exercerem a adrninlstração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em

quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, cuja declaração
fica arquivada na sede da Companhia. 6. Face ao disposto nos itens anteriores, a Diretoria fica assim

constituída, com mandato até 22/01/2012: DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO: SIEGFRIED KREUTZFELD.

DIRETOR VICE-PRESIDENTE: RONALDO KLlTZKE. DIRETORES: LUIS ALBERTO TIEFENSEE. WILSON JOSÉ
WATZKO. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente en

cerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 29 de setembro de 2010. A presente ata, está lavrada à página
. 99 no Livro de Atas do Conselho de Administração nº 04, arquivado na JUCESC sob nº 06/328089-2 em

11/10/2006. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice
-Presidente do Conselho de Administração. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presiden

te do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO

O REGISTRO EM: 18/10/2010 SOB Nº 20102878323 Protocolo: 10/287832-3, DE 7/10/2010 Em

presa: 42 3 0002551 8 RF REFLORESTADORA S/A. MONIQUE OLlNGER PHILlPPI SECRETÁRIA GERAL
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Promoções válidas até 28/01/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006
COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá'Auto Elite
Sua escolha perfeita
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