
Prefeituraamplia li
de imóveis tombados

No ano passado, 14 prédios foram considerados patrimônio histórico pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul. Atualmente, 23 edificações na cidade são protegidas por lei, mas Fundação Cultural
acredita que 80 construções antigas-deveriam sec, tombadas como garantia de preservação.
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PIERO RAGAZZI

Construída em 1926, Capela Santíssimá Trindade, no bairro Jaraguá 84,
é uma das edificações que foram tombadas recentemente.
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A revista da mulher inteligente,

Suspeito confessa
ter matado jovem
Dirceu Silva dos Santos,
32 anos, confessou ter
assassinado adolescente de
17 anos a facadas na sexta
feira. Ele disse que estava
sendo ameaçado de morte
pela vítima. Página 19

Chuva e ventania
trazem prejuízos
Alagamentos voltaram a

causar estragos no fim de
semana. No Jaraguazinho, a
cabeceira de uma ponte foi
destruída pela força da água.
No Rau, 12 residências foram
destelhadas. Página 10

Seis confirmações
de lept�spirose
Secretaria de Saúde
rnonitora 84 jaraguaenses
com suspeita da doença.
Sete pacientes estão
internados nos hospitais
da cidade. Página 9

FAMEG

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

Manifestantes
massacrados
em Orangeburg

Em 8 de fevereiro de 1968, cerca de 200
estudantes da Universidade de South Caro
lina e daWilkinson High School, em Oran

geburg, Carolina do Sul, se reuniram ao re

dor daAll Star Bowling Lane para protestar
contra a segregação racial mantida pelo
estabelecimento.

Quando a polícia chegou ao local, os es
tudantes estavam jogando tijolos, garrafas
e bombas incendiárias na fachada da pista
de boliche, ehaviam feito uma fogueira em
frente ao local. Ao tentar apagar os fogos,
os policiais foram recebidos com pedras e

outros objetos.
Achando que estavam sendo alvo de ar

mas de fogo, a polícia respondeu aos ataques
disparando contra a multidão, matando três
estudantes e ferindo outros 28. A alegação de
que haviam manifestantes armados entre os

estudantes nunca foi confirmada ou refuta-
da, e apenas uma pessoa foi presa pelo even
to, o líder estudantilCleveland Sellers.

O evento não foi muito coberto pela
imprensa, ao contrário dos massacres nas

universidades de Kent State e Jackson State,
nos dois anos seguintes. Em parte, dizem
analistas, devido ao de Orangeburg ter sido
feito pela polícia, enquanto os de Jackson

. State e Kent State foram perpretados pela
guarda nacional. Além disso, as VÍtimas
de Orangeburg eram estudantes negros,
protestando contra a segregação em um

único estabelecimento, enquanto nas ou

tras duas universidades, o alvo do protesto
f>

eram as ações militares dos EUA na ásia
juntamente com a questão racial.

Atualizacão das listas
�

Na edição de 10 de fevereiro de

1979, o jornal O Correio do Povo
trazia a notícia da campanha
da Telesc pedindo para que
fossem informados erros na
Lista Telefônica, pois em maio
sairia a edição nova da lista,
corrigindo os erros da edição
anterior.

...
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Tarasque e a lenda
de Santa Marta

Na cidade francesa de Tarascon, é re
lembrada na arte e em festas a história do
monstruoso Tarasque, uma besta horrível
com seis pernas de urso, casco de tartaru

ga, cauda de escorpião e cabeça de um leão,
com o rosto de um homem velho.

Conforme a lenda, o Tarasque aterrori
zava a região de Nerluc, na França, e o rei
de Nerluc nada conseguia fazer para detê
lo. Porém, Santa Marta de Betânia domou
a besta com a ajuda de orações emúsica, e
a guiou de volta para a aldeia, onde a fera
se deixou ser morta pelos aldeões. Após a

morte do monstro, Marta catequizou os

camponeses, e se lamentando pela execu
ção da fera, agora inofensiva, nomearam a

cidade de Tarascon.
.

Hoje, o Tarasque pode ser visto em es

tatuas em Tarascon, e em procissões reli

giosas em Valencia, na Espanha. Em 2005,
o mito do Tarasque foi incluido na lista da
Unesco de heranças e patrimonios culturais
da humanidade

Escultura em fibra de vidro do Tarasque, usada em festivais
e procissões na cidade de Tarascon, no sul da França

PELO MUNDO
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Admissão de erro Filme polêmico
o polêmico filme de D.W. Griffith,

"O nascimento de uma nação" estreia
no dia 8 de fevereiro. Retratando a Ku
Klux Klan como sendo heroica, o filme
ainda assim é de extrema importância
para a história do cinema, pois é com
Griffith que surgem várias das técnicas
de edição, fotografia e montagem que
moldaram o cinema moderno.

EUA X Inglaterra
J.L Baird faz a primeira transmissão

televisiva entre Londres e Nova Iorque,
em 8 de fevereiro de 1927. De caráter

puramente experimental, a transmis
são demonstrou também vários efei
tos que poderiam ser feitos através do
uso de lentes diferentes e no mesmo

dia, fez testes com sistemas eletro

magnéticos para transmissão à cores.

O presidente dos EUA, George W.
Bush admite, em entrevista à rede

NBC, que o regime do Iraquiano Sa
ddam Hussein não dispunha de armas
de destruição em massa, questão. que
havia sido usada de pretexto para a

invasão do Iraque. Suspeitas de que
as acusações não conferiam já haviam
sido erguidas pela imprensa.

Instrumento falso
A "Dama de Ferro", instrumento medieval
de tortura, é possívelmente uma fraude:
não há registro do caixão com espinhos no
interior antes de 1793, quando uma peça foi
exibida comercialmente em Nuremberg como
evidência da "barbárie" da idade média.
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QUARTA-FEIRA
RaphaelRochaLope�
presidente daAOS

o COR.REIO DO POVO • Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

PONTO DE VISTA

QUINTA-�EIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
CristianoMahfudWatzlco, DurvalMarcatto, Romeo Piazera
estudante deDireito presidente daAcijs Júnior, advogado

ARISTOCRACIA, RIQUEZA E EXCREMENTOS
..... e fizermos uma viagem histórica aos con

.....
fins remotos da antiguidade, vamos esbar-
rar com um fenômeno que se repete dra

_..maticamente ao longo do tempo: as crises
alimentares. O período de progresso e grandio
sidade entre os séculos lle 12 cessou repenti
namente pelo retorno do flagelo da fome. Ela

reaparece no começo do século 14, fazendo com

que a população europeia diminuísse de forma
alarmante durante a vigência dessa restrição ali
mentar. Parece impossível, mas apenas no início
do século 19 é que a população vol
ta a crescer na Europa, chamando
a atenção dos economistas interes
sados em entender a periodicidade
de tal fenômeno. Qual seria a relação
existente entre a fome e a economia,
que conjugasse os efeitos de ambas
na redução da população?

Durante muito tempo, a economia
política clássica que surgiu no fim do
século 18, da qualAdam Smith e David.
Ricardo são os principais representan
tes, teve como centro a questão de des
cobrir se é "a terra ou o homem a verda
deira fonte das riquezas". No entanto, foi
um pastor anglicano, Thomas Malthus,
que introduziu uma nova interpretação
econômica da história humana. A lei de
Malthus argumentava. que quaisquer
que sejam os progressos da civilização, os rendimentos
dos habitantes de uma nação não deveriam aumentar.

Tais rendimentos fariam comque houvesseum aumen

to exponencial dapopulação, que levaria a interromper
essasmelhorias por falta de terras disponíveis.

A teoria da renda, para este economista religioso,
não é resultado da terra como única fonte de rique
zas, legado de uma infinita providência divina, e sim
de um Deus que mede a renda pela avareza e não por
uma suposta generosidade. Nadamelhor do que esta
argumentação parajustificar a relação íntima entre a

renda e a riqueza aristocrática. Os nobres teriam, por
direito divino, de apropriar-se das melhores terras,
e assim manter de forma harmônica o crescimento

demográfico. O que significava isto? Que um bom go
verno sempre terminava prejudicando o bem-estar

público, já que tudo aquilo que se configurava como
uma conquista - estabilidade, paz e higiene pública
- acabava se transformando numa calamidade, fa
vorecendo o crescimento da população e, portanto,
o surgimento da miséria e da fome. Realmente, uma
visão bastante extravagante da história.

Nesse caso, as guerras, o descaso, amávida e suas

consequências funestas levariam o mundo a uma si

tuação posterior mais confortável, fazendo com que
os sobreviventes tivessem uma vidamelhor. Os ricos
e poderosos, demograficamente escassos, seriam os

beneficiários diretos dessa situação. A
morte dos pobres garantiria a sobrevi
vência do soberano e seus cortesãos.

A justiça divina cumprira dessa forma
seus desígnios históricos, e a nobreza

garantiria sua perpetuação. Como isso

.

funcionavana prática?
Na época em que vigorava a lei de

Malthus, a existência de uma altamor
talidade por causa da fome e da falta
de higiene era considerada um bene
ficio, já que permitia a sobra de ali
mentos para abastecer aos donos da
renda e da terra. Por outro lado, a falta
de higiene não chegava a molestar o

conjunto da sociedade. Isso era visto
como um recurso de estabilidade de

mográfica. A fragrância dos perfumes
não eliminava o cheiro espantoso

das latrinas próximas aos aposentos do palácio de
Versalhes. Na era Shakespeariana, os teatros ingle
ses careciam de sanitários, fazendo com que o pú
blico presente fizesse suas necessidades no jardim,
ou no próprio teatro, no meio das cortinas, escadas
e corredores. 'Esta pequena mostra da realidade

que se confronta com o glamour e esplendor mos
trado pelo cinema Hollywoodiano deixa-nos um

recado sinistro. O liberalismo econômico malthu

siano, fonte inequívoca da ciência econômica atual,
nos indica que as desigualdades são a forma mais
eficiente para evitar a fome e a miséria humana. Só
falta surgir aquele que, mais uma vez, esteja disposto
a assumir a responsabilidade de dizer que tudo isso é
uma coisa boa e inevitável, iniciando, sem remorsos,
um novo holocausto.

"
"Esta pequena
mostrada

realidade que
se confronta
com o glamour
e 'esplencJor
mostrado.
pelo cinema

Hollywoodiano
deixa-nos um

recado sinistro".

"
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IMAGEM DO DIA

'N'.
O $á6a.do à nOite.,, o"Fem'usc se despediu. com o Concerto de EncerramentQ, após j'

17 dias de 'espetáculos, Mas os amantes
da música erudita não precisam ficar tristes: a

, .

próxima edição do festival acontece entre os

dias 15 de janeiro e 4 de fevereiro de 2012.

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

* telefone (* não serão publicados).
f�
:!

AVISO DE LICITAÇÃO

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que-se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 21/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES E TUBOS DE PVC
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/02/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 22/02/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à dis posição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti,
nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos'adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser

Diretor Presidente

'SERVIÇO

�'I /UfA ("/!J I��' (� ,�, wpl r:nl'" �� 111"'111,
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CW faz curso para
capacitar voluntários
o Centro deValorização daVida (CW)

está com vagas abertas .para o curso de

seleção e capacitação de voluntários, que
vai acontecer no dia 19, no auditório da
Rede Feminina de Combate ao Câncer, às
13h30. Interessados podem buscar mais

informações no telefone 0800 644-2108.
A CW quer pessoas com disponibilidade
de tempo e disposição para ajudar.

�['Wh �:U:�I, � "l''''p,/UfK �Ulm � I",UP

Oficina de Moulage
e Planificação I

o instituto Orbitato, de Pomerode está
oferecendo nos dias 21 e 22 de fevereiro
a oficina de Moulage e Planificação I. O
curso foca no uso-da ferramenta como

auxilio tridimensional no modelismo têx
til. Informações podem ser obtidas no site
www.orbitato.com.br. pelo e-mail conta
to@orbitato.com.br ou pelo telefone (47)

.

3395-0447. O custo é R$ 750,00.

� iG

Inscrições para M'DA em
Governança Corporativa
A Fipecafi está com inscrições abertas

para o MBA em Governança Corporativa,
com início emmarço. O processo de sele

ção já começou, e interessados podem se

informar pelo telefone (11) 2184-2020 ou

pelo site http://www.fipecafi.org/mba/
mba-governanca-corporativa.aspx. O
curso é em parceria com o Instituto Brasi
leiro de Governança Corporativa (IBGe).

Sebrae premia trabalhos
sobre lei Geral fias MPEs

O Sebrae está oferecendo um prêmio
para trabalhos que discutam ou apliquem
a Lei Geral da Micro e Pequena Empre
sa. Inscrições, vão até o dia 4 de março,
aceitando monografias sobre o tema ou

iniciativas de desburocratização no setor

público. Informações e regulamento 'no site
do Simples Nacional (http://www8.receita.
fazenda.gov.br /SimplesNacionall) .
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Governoémaioria nas comissões
Ve�j��do��� da base aliada comandam os quatro grupos de avaliação técnica na Câmara
JARAGUÁ DO SUL

O-ano do legislativo
, começou com os

parlamentares aliados
à administração municipal
tendo o maior número
das vagas dentro das
quatro comissões da
Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul.

os cargos para presi
dente, vice-presidente e

membro de cada grupo,
_-' dois são representados
por vereadores que apoiam os

governistas. Na prática isso sig
nifica que o Executivo ganha
mais força para aprovar os pro
jetos encaminhados ao Legisla
tivo. Pois, consequentemente,
as propostas terão mais facili
dade de obter parecer técnico
favorável, antes de entrarem

em votação na Casa. Até porque
. o comando de todas elas coube
a um governista.

As eleições dos representan
tes para as comissões de Finan

ças e Orçamento, Legislação,
Justiça e Redação Final, Educa
ção, Cultura, Esporte e Saúde e

Assistência Social e Transportes,
Obras, Agricultura, Indústria e

Comércio, Meio Ambiente e Ser-
,

viços Públicos obedecem ao inci
so 1 do artigo 28 da Lei Orgânica
paramesclar a representação dos
partidos dentro de cada grupo.

"Em cada comissão será

assegurada, quanto possível,
a representação proporcio-

,
.

1
..

'

nal dos partidos ou dos blocos,
parlamentares que'participam
da Câmara", informa o texto. A

'eleição aconteceu em dezem
bro passado e a indicação dos

cargos foi realizada na primeira
sessão desse ano.

O líder dos governistas, Ade
mar Possamai (DEM), assume a

presidência dos grupos de Finan
ças e Orçamento e de Transpor
tes, Obras, Agricultura, Indústria
e Comércio, Meio Ambiente e

Serviços Públicos. "A tramitação
dos projetos será mais fácil este
ano, porém a base não teve pro
blemas com à oposição no ano

passado", lembra o vereador,
sobre os pareces dados para as

propostas encaminhadas pelo
Executivo ao Legislativo.

Afonso Piazera (PR) tem a

função de membro da Comissão
de Educação, Cultura, Esporte
e Saúde e Assistência Social no

lugar de Dico Moser (PR), que
agora é presidente do Samae. Ele
diz que manterá posicionamen
to igual ao titular, que antes era

oposição ao governo, mas agora
faz parte da situação.

,

Para o' vereador Jean Leut

precht (PCdoB)\ que é também
membro da comissão de Finan

ças s' Orçamento, não haverá
dificuldade para o, encaminha
mento e avaliação dos projetos,
mesmo que a oposição ao Execu
tivo seja minoria. "Porenquanto
não temos projetos em análise,
mas acredito que não teremos

problemas dentro das comis

sões", enfatiza.

• Baiana Constantino '

daianac@ocorreiodOPovo.com.br

FOTOS ARQUIVO OCP

" Por enquanto não temos

projetos em análise, mas acredito
que não teremos-problemas

dentro das comissões. 'f'.
Jean Leutprecht (PCdoB)

, , Os projetos vão ser votados
de acordo com os interesses

da comunidade. ,,'
Afonso Piazera (PR)

" A tramitação dos projetos será
mais fácil este ano, porém a

base não teve problemas com
a oposição no ano passado. "

Adernar Possamai (DEM)

Realização:

, ,

PARA TORNAR SUA EMPRESA MAIS FORTE E LUC�TlVA""',
'<:. ;7

s U p.(!) R T E

/' �

8 de fevereiro - Hotel Saint Sebastian - Jaraguá do Sul - se
,

Com Elias Lourenço, um dos melhores palestrantes no Brasil.

ervas: 47 8400-3339 I

"
,

47 9647-2'192
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Por enquanto. levantamento
Nem números e nem prazos
para vinda demais policiais
para região. Essefoi o desfecho
da participação do secretário
de Segurança Pública, César
Grubba, à plenária daAcijs/Apevi
na noite de ontem.A promessa
por ora é de que a Secretaria
deEstado está trabalhando no
levantamento da realidade de
cadamunicípio catarinense para.
depois anunciar as contratações.
Mesmo assim, a iniciativa de
Grubba em aceitar o convite e

mostrar interesse pelas demandas
do Vale do Itapocu mereceu elogios
e também reavivou a esperança

de que enfim Iaraguá do Sul saia
da liderança da lista, mesmo
que não oficial, de tera maior
defasagem de efetivo por habitante
no Estado. O encontro também

'

foi significativo por ser a primeira
audiência que o secretário

participafora deFlorianópolis e

com ele estava o alto escalão da

polícia catarinense. Natural de
Iaraguá, César Grubba disse que
a área de segurança pública tem
hoje uma estrutura precária no
Estado e que a situação não será
resolvida tão cedo. Em março,
por exemplo, aAcademia de
Políciaforma 53 delegados, 108

Futuro político
Com a afirmação de que
não disputará uma vaga na
Câmara, Jean tem participado
de algumas conversas no
sentido de criar um 'novo'

projeto para Jaraguá'. O que
inclui também Natália Petry
(PSB). Para isso, os dois
dizem que até abririam·mão
de ser cabeça de chapa, dando
espaço possivelmente para
candidatura deDieter Janssen
(PP), fortalecido por ser o
candidato a deputado estadual
mais votado em Jaraguá do
Sul, superando até o eleito
Carlos Chiodini.

ZonaAzul
O vereador Justino da Luz (PT)
criticou a Prefeitura por conceder
mais prazo par� as empresas
concorrentes na licitação
do estacionamento rotativo

apresentarem a documentação
necessária. A vencedora deveria
ter sido anunciada há duas
semanas, mas nenhuma das
concorrentes conseguiu cumprir
com todas as exigências previstas
no edital. Depois da assinatura do
contrato, a empresa ainda terá 120
dias para colocar o sistema em
funcionamento. Desse jeito,
a ZonaAzul vai ficar para o

segundo semestre.

agentes e 17 escrivães, número
muito aquém das necessidades
de Santa Catarina. NaPolícia
Militar, a realidade éainda mais
preocupante, a legisíação prevê
um efetivo com 20,3mil homens.
Mas a corporação conta hoje com
apenas 10,8milmilitares, ou seja,
a metade. Promotor há 25 anos,
Grubba tem nas mãos um

grande desafio, mas também
uma excelente oportunidade
demostrar trabalho, já que sua

indicaçãofoi uma das poucas
·

em que o critério técnico, e não
· político, foi decisivo no primeiro
escalão do governo do Estado.

udanças
A prefeitaCeciliaKonell pode
fazer algumasmudanças
no secretariado. Além de se

debruçar na questão Iríneu
Pasold, que completaum
ano fora do Paço, Cecília
quer azeitar amáquina de
olho em 2012. Umas das

possibilidades é a volta
de Cacá Pavanello para
Fundação de Esportes. Seria
umamaneira de dar a ele a
visibilidade necessária para
tentar um retorno àCâmara
deVereadores.

,

EDUARDO MONTECINO

PINGA-FOGO
DECRETO -Cecília Konell

deve assinar hoje o decreto que
regulamenta o auxíliomoradia.
Com amudança de englobar
agora famílias que recebem até
cinco saláriosmínimos. O texto

não voltará para Câmara de

Vereadores, que queria estender
o beneficio para quem recebe
até seis saláriosmínimos.

vale lembrá-lo que qualquer
mudança séria vai contrariar
diretamente os interesses dos

parlamentares responsáveis
por apreciar o projeto.

RECADO • "Aproveito mais
uma vez para deixar claro que
busco o diálogo, a harmonia
e o fortalecimento do DEM.
Não éminha vontade trocar
de partido", do governador
Raimundo Colombo ontem,

pelo Twitter, tentando abafar os
comentários de que estaria de
malas prontas para o PMDB ou

/

mesmo para o PSDB.

DÁ PARA ACREDITAR? • O

tetrapresidente do Senado,
José Sarney, garante que vai
comandar os debates e a

formulação de um projeto
amplo de reforma política. Mas

CUSTOX BENEFÍCIO
DIVULGAÇÃO

Raimundo Colombo e Pinho Moreira derarri
início ontem a uma série de encontros, que
só vai encerrar no dia 27, com as equipes
responsáveis pelas autarquias, empresas
públicas e fundações, ou seja, a estrutura

· indireta do governo do Estado. Aprimeira
reunião aconteceu com pessoal da Udesc
(Universidade do Estado de Santa Catarina).
O objetivo do governador é conhecer melhor
como funciona cada órgão, quais os principais
projetos de cada um deles e, principalmente, a
necessidade e os custos para mantê-los.

'VoltaCUaulcuénaCtmradi
Material eACDItuparaatacad.trevartJlt

(47) 3370-1492 I (47) 3376-4253
Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - conradiembalagens®terra.com.br

.

, ,
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CHARGE EDITORIAL

Descaso
NA ESCOLA LAURO ZIMMERMANN ...

� EU 'CESCUBFO,
eLe VA\ OUI/IR

I&:lAS VeRD!\t>ES.

ano letivo não começou nada bem, na
Escola Lauro' Zimmrmann, em Guara
mirim. Preocupados com precariedade

._.. da instituição, pais e professores decidi
ram suspender as aulas ontem
e não há precisão de quando
serão retomadas. Salas de aula
com goteiras, alimentos arma

zenados em más condições de

higiene, pisos danificados e a

disponibilidade de apenas oito
banheiros para 1,1 mil alunos
são apenas parte dos proble
mas identificados no local.

A SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) afirma que existe um

projeto para construir um novo prédio a partir
deste ano, orçado em R$ 1,5 milhão. No entan
to, vale lembrar que os problemas na escola não

são recentes. Desde 2003 a comunidade reivin
,dica melhorias na infraestrutura do local, mas
os reparos realizados serviram apenas para lima -

,

quiar" a verdadeira situação .

A educação da regiao, ao

mesmo tempo em que ostenta'
altos índices de aproveitamen
to escolar no Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica), mostra exemplos nada
animadores de descaso e falta
de investimento em uma área

que é primordial para o desen
volvimento do país.

Esta realidade precisa ser

mudada de forma urgente se quisermos formar
cidadãos conscientes de seu papel na constru

ção de uma sociedade mais justa e de um futuro
melhor para todos.

ONt>e E!>1Á O

SUjEITO?

DO LEITOR

Um ano· que precisa ser novoDO LEITOR
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outras quatro questões decisivas para o Brasil
a serem resolvidas em 2011. A primeira refere
se à política de comércio exterior. A presente
conjuntura aguda do câmbio deixou ainda mais

aparente as vulnerabilidades brasileiras quanto
à competitividade internacional e acesso aos

mercados externos.
O segundo tema pontual es

tratégico é o estabelecimento de
uma política eficaz para ampliar
o número de empresas brasilei
ras com investimentos produti
vos diretos no Exterior.

O terceiro item de grande
importância é encontrar so

luções mais efetivas para o fi
nanciamento da infraestrutura,
equacionando-se os gargalos
dos transportes e de energia e

acelerando as obras necessárias
à realização da Copa do Mundo
de 2014 e a Olimpíada de 2016.

O quarto desafio pontual
refere-se à falta de profissionais especializados,
um problema relacionado à precariedade do en
sino que pode transformar-se em sério obstácu
lo para a-ãrea de infraestrutura.

O Brasil vai bem, mas poderá ir ainda me

lhor. Por isso, 2011 precisa ser um ano efetiva-:
mente novo quanto à perspectiva histórica de
mudar os velhos problemas e não postergar as
conhecidas soluções.

A
insólita comemoração dos economis-

, tas ante a desaceleração da economia
nacional no terceiro trimestre corrobo
ra uma preocupação consensual dos

setores produtivos: expansão superior a 7% ao
,

ano levaria o Brasil a tropeçar em seus antigos
problemas basilares, podendo ameaçar o pre
sente ciclo,positivo de cresci
mento. Assim, para conquistar
mos o direito de expandir nosso
PIB a patamares mais ousados
são prementes algumas lições
de casa para solucionar questões
pontuais e, sobretudo, os garga
los estruturais que há tanto tem

po nos atrapalham. Delineiam
se, assim, os desafios para o ano.

A maior urgência é equacio
nar o desequilíbrio do câmbio,
principal responsável por dois
indicadores preocupantes, cons
tantes dos dados referentes ao

terceiro trimestre de 2010: a ele-

vação de 7,4% da importação de bens e serviços
e' o recuo de 1,6% da indústria de transformação.
A prioridade máxima, contudo, é realizar as re
formas tributária/fiscal, previdenciária e traba

lhista, essenciais para reduzir o Custo Brasil,
, que tem impacto negativo na cornpetitividade
do País. Ademais, desonerar a produção é funda
mental para atrairmos maior volume de capital
externo destinado a atividades produtivas e al

cançarmos um novo" e mais elevado patamar no
tocante ao nível de investimento das empresas.

Simultaneamente às reformas-macro, há

Desassorear é preciso
ríodos de cheias hoje são aterros

e abrigam casas, bairros e o pior,
famílias que sofrem e perdem
muito a cada período de chuvas
mais intensas.

E o que está sendo feito?
Nada! Ou melhor, está sim. Con
tinuamos autorizando ou pelo
menos fazendo vistas grossas a

-irrvasões das áre-

O
maior problema ambien
tal de nossa região, apon
tado pelo Comitê de Ge
renciamento da Bacia do

Itapocu, é mesmo a ocupação
-desordenada, que gera a exposi
ção do solo e o assoreamento dos
rios. E o problema já vem sendo
reconhecido mesmo antes. da

criação do comitê.
O que aconte

ce é que não ape
nas na região, mas
principalmente
aqui, tudo o que é

projeto ou decisão

que traz solução
e é de interesse

público caminha
lentamente - e se for de caráter

"
2011 precisa

.

ser um ano

efetivamente" as de risco, aterros
indevidos das mar- novo quanto

à perspectiva
histórica de

É flagrante a

urgência de
devolvermos
vida e espaço
aos nossos rios.

-

gens dos rios e joga-
mos cada diamais e

mais materiais e re

síduos para dentro
das calhas dos nos

sos cursos de água.
O problema é

grave e vai ficar ainda pior nos
próximos anos. Algo precisa e

deve ser imediatamente feito,
como uma macro dragagem de
toda a nossa bacia hidrográfi
ca' obviamente respeitando-se
todas as normas ambientais. É
flagrante a urgência de devol-:
vermos vida e espaço aos nossos

rios, e não apenas ficar chorando
e até blasfemando em toda chu
va forte que acontece.

Desassorear é preciso, antes
que viver aqui seja impossível.

!

mudar os velhos

problemas.

" "
ambiental, então, se torna ainda
mais moroso. De maneira geral,
quando ocorre, como se diz por
aí, 'o leite já derramou', ou a en

xurrada já alagou e a encosta já
desabou.

\

O velho Itapocu e os seus

amigos Jaraguá, Garibaldi, da
Luz, Molha e Chico de Paulo
nunca estiveram tão assoreados.
Lembram em alguns trechos não
mais que são rios, mas simmeras

valas por onde antes até navega
ção já ocorreu. Áreas antes reser
vadas como várzeas para os pe-

,

,;-

Juan Quirós, vice-presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)

Emerson Gonçalves, Radialista
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Mais de 20 prédios são
tombados nomunicípio
Outras dez edificações antigas devem entrar para a lista de patrimônio
JARAGUÁ DO SUL

Eles relembram o passado
e (\judam a compreender as
transformações da cidade
ao longo dos anos. Por isso,
merecem ser preservados.

OS
prédios tombados como patrimô

nio histórico domunicípio são. iden
tificados pela Fundação Cultural e
também pelo Conselho Municipal

do Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueo
lógico, Artístico e Natural de Jaraguá do Sul.
Atualmente, 23 edificações são protegidas
por lei. Elas possuem valor histórico e cul
tural para o município, por isso, não podem
ser destruídas, danificadas ou terem a arqui
tetura descaracterizada. Somente em 2010,
14 imóveis entraram para esta lista. Outras
dez construções estão sendo notificadas ou

possuem o processo de tombamento tra

mitando na esferamunicipal.
Mas essas estatísticas deveriam ser'

ainda maiores. A Fundação Cultural,
através de um estudo concluído em 2009,
estima que um total de 80 construções
antigas deveriam ser tombadas como

garantia de preservação. São escolas,
igrejas, prédios públicos, empresas e até
mesmo residências, que ajudam a contar

a história do município.
"O tombamento pode ser voluntário,

ou seja, partir do próprio dono do imó

vel, ou pode ocorrer através de iniciativa
da Prefeitura. A Fundação Cultural avalia
cada caso e encaminha para o Conselho

que também dá o parecer. Quem receber
a notificação e não concordar tem 15 dias

para apresentar impugnação", explica o

funcionário do setor de Patrimônio Histó
rico da Fundação, Eggon Jagnow.

FUNDO CULTURAL -

OFERECE RECURSOS

Ele destaca ainda que caso os prédios
históricos estejam emmau estado de con

servação, é possível solicitar recursos de
até R$ 40 mil através do Fundo Cultural

para restauração do imóvel. I'Amaioria das
pessoas confundem tombamento com

desapropriação. Mas quando um prédíoé
tombado, a pessoa continua de proprieda
de dele, só não poderá destruí-lo", enfatiza.

Quem tiver interesse em solicitar tomba
mento de alguma edificação histórica deve

procurar o setor de Protocolo da Prefeitura

para encaminhar o processo.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
A maioria das pessoas

confundem tombamento com

desapropriação. Mas quando
um prédio é tombado, a pessoa
continua de propriedade dele,

só não poderá destruí-lo.
f:GGON JAGNOW, fUN(IONÃJUO 00
Sf.TOf� OE P1UliUMÔNIO l·iIS-rÓRI(O

DA fUNDAÇÃO (UI..TURAl

"
FOTOS ARQUIVO OCP

Casa Vittorio Schiocket, de 1922

Estação Ferroviária e Depósito, na Avenida Getúlio Vargas

Casa Eurides Silveira, na
Estrada Itapocu Hansa,
foi erguida em 1917

Escola Evangélica, de
1920 e Igreja Evangélica,

construída em 1935

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ao contrário de 'outras
escolas estaduais, os
alunos matriculados na

.

Escola Lauro Zimmermann
ainda hão puderam
começar o ano letivo.

---elomenos namanhã de on

..."tem, quem foi para a aula,
sem saber da paralisação
,dos, professores teve que

encontrar unia forma de 'se distrair
até ahora do almoço. Os alunos, por
enquanto, não estão sendo dispen
sados - mas são aconselhados a fi
car em casa até que seja encontrada
a solução para um problema que já
se arrasta por dez anos.

Os professores haviam avisado
a Secretaria Regional da Educação
sobre a paralisação ainda no ano

passado. Isso porque há infiltração
em quase todas as salas de aula, lu
gares pequenos e com ventiladores
estragados para cerca de 40 alunos,

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

sem contar os oito banheiros para
1,1 mil alunos e a cozinha improvi
sada, que usa um banheiro adapta
do como despensa.

"Já tivemos princípio de incên
dio e a escola foi, interditada duas

vezes, em 2006 e 009. A antiga co

zinha havia sido construída em

cima da fossa, que sempre vaza. Eu
mesma já cheguei'a pisar em água
de fezes", relembra a professora de

português, Mazilda Fiamoncini.
Os professores afirmam que o

projeto para a construção umanova
escola' no mesmo lugar da atual,
que seria demolida, começou a ser

feito ainda em 2003, mas apenas
reformas foram feitas. Na noite de
ontem, uma reunião entre os pro
fessores a comunidade decidiria as

próximas ações. "Não temos como

dar aula desta forma. E omais injus
to é que estão ameaçando não con
tratar os temporários que passaram
em concurso", ressalta a professora
de física, Suzana Zanetti.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Piso danificado é apenas parte de uma extensa lista de problemas'

"
Já tivemos princípio de
incêndio e a escola foi
int-erditada duas vezes.
Eu mesma já cheguei a
pisar em água de fezes

(por causa da fossa).
MAZILDA FIAMONCINI, PROFESSORA

DE PORTUGUÊS E LITERATURA

EDUCAÇÃO

Reconslnlção que jávirou lenda
Condições inadequadas na Escola Lauro Zimmermann fazprofessores paralisarem aulas

"
"Não hámotivo

para parar as aulas"
Deni Rateke, gerente regional

de Educação, afirmou que "os pro
fessores estão em uma situação de

licada', já que o projeto finalizado
da nova construção já foi apresen
tado no ano passado, inclusive em

relação à parte hidráulica e elétri
ca. "Está parado até 30 de abril por
questão eleitoral,' já que cessaram

as licitações nesse período. Fizemos
um laudo que atesta a segurança
da construção. Não há problemas.
Nemmesmo com a cozinha ao lado
do banheiro", afirma Rateke.

Município vai ganhar duas
novas escolas ano que vem

Com convênio fechado entre
'

os governos federal, estadual e

municipal no final do mês pas-'
sado, a construção de duas novas
escolas de ensino médio deve co

meçar na primeira metade deste
ano. Com capacidade para 500

alunos por turno, as instituições
devem atender 3mil jovens jara
guaenses por semestre.

A Prefeitura de Iaraguá do Sul
entrou com o terreno para a es

cola, mas as questões de logísti
ca e administração da obra vão

ficar com o governo do Estado,
enquanto o governo federal vai
se responsabilizar pela verba, de
'R$ 6 milhões pelo conjuntodas
duas escolas. A obra é parte de

um pacote de investimentos ,na

educação, que inclui a constru

ção de dez novas escolas de ensi
no médio no Estado.

Com a licitação da obra, ain
da vai levar outros 15 meses até

que as comunidades sejam be
neficiadas. As escolas serão nos

bairros Santo Antônio, ao lado da
escolamunicipal Professor Fran
cisco Solamon, e São Luís, atrás
da pista principal.

APrefeitura cumpriu com sua

parte do acordo, assinado pelo
secretário estadual de Educa

ção,' Marco Tebaldi, em janeiro.
A documentação para as obras já
havia sido entregue ao Estado no
ano passado.
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Obras de ponte começamhoje
Nova estrutura vai melhorar fluxo de veículos entre o Rio da Luz e Rio Cerro I

A partir desta terça-feira,
a rua Virgflio Demarchi, no

.

bairro Rio Gerro I, estará
parcialmente interditada
para a construção de uma

nova ponte no local.

(lntilhãO'
localizado próxí

o à empresa Nanete Têxtil,
muito antigo e somenteurn

eículo por vez pode passar.
A obra, sobre o Rio Cerro, vaimudar
esse cenário. Ao todo, serão 20 me
tros de extensão e 14 de largura. A
nova estrutura terá duas pistas para
carros e também calçadas para os

pedestres nos dois lados da ponte.
De acordo com o secretário de

Planejamento, Aristides Panstein,
a obra vaimelhorar o fluxo de veí
culos para os moradores do bairro
Rio Cerro, e também o Rio-da Luz.
"Todo o trecho de Pomerode até a

empresa Malwee, não há nenhu- .

ma ponte grande, somente pon
tilhões. Assim, a comunidade não

vai mais precisar fazer o retorno

em pontos extremos. Além disso,

essa região temmuitas empresas e

o trânsito de caminhões também
será facilitado", explica.

O valor total da obra é de

aproximadamente R$ 540 mil,
com recursos da administração
municipal. A nova ponte deve
ficar pronta dentro de 90 dias.
"Pretendemos terminar isso o

quanto antes, pois é uma obra

que a comunidade pede há mui
to tempo", justifica Panstein. .

Após o término das obras da

ponte sobre o Rio Cerro, a Prefei
tura deve começar a construção de
mais urna ponte, sobre o Rio da Luz,
na SC-416, em frente à escola Ger
trudes Milbratz. No local também
existe urn pontilhão. A nova terá 27
metros de comprimento por 15 de

largura. A ponte já está licitada. "Só
não vamos começar as duas cons

. truções juntas porque não pode-
mos inviabilizar o trânsito

\

nesses

locais. Mas assim que a primeira es
tiver pronta, em seguida a próxima
já vai ser construída", finaliza.

• Débora Relloer
deborak@ocorreiodopovo.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE
SANTA CATARINA

Tabelionato doMunicípio eComarca deGuaramirim -

Christa IngeHiIleWagner, Interventora Rua 28 deAgosto
n° 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404 Horário de
Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apre
sentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, fi
cando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no trídúo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de ofere
cimento de resposta escrita 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)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada
ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no ende

reço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 12483 Sacado: BATARELLI CONSTRUÇOES
LTDA ME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Cedente: RENO
VADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS ITUPORANGA
LTDA EPP CNPJ: 04.360.865/0001-10 Número do Título:
0002763-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 19/01/2011 Valor:
1.218,76 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12512 Cedente: FABINJECT INDUSTRIA
PLASTICA LTDA CNPJ: 56.413.990/0001-44 Número do
Título: 00002127502 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

18/01/2011 Valor: 2.340,89
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12544 Cedente: VIDROBRAS LTDA EPP CNPJ:
72.182.777/0001-25 Número do Título: 471/1 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 13/01/2011 Valor: 2.480,52 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12557 Cedente: MENEGOTTl INDUSTRIAS
METALURGICAS LTDA CNPJ: 84.431.154/0001-28 Nú
mero do Título: 020660A Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK

BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
13/01/2011 Valor: 915,29
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12558 Cedente: MENEGOTTI INDUSTRIAS
METALURGICAS LTDA CNPJ: 84.431.154/0001-28 Nú-

mero do Título: 020325C Espécie: Duplicata de Venda

Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK

BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Data Vencimento:

21/01/2011 Valor: 1.277,33
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$IS,OO

Protocolo: 11334 Sacado: DOUGLA BAUMGAERTEL

CPF: 004.480.589-60 Cedente: IMOBILIARIA BEM

VIVER LTDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do
Título: 1135/02 Espécie: Duplicata de Venda Mer

cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA

SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/12/2010 Valor: 524,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12502 Sacado: DULCINEIA ALVES CPF:

138.119.788-45 Cedente: SETUP INFORMATICA LTDA

ME CNPJ: 10.344.481/0001-06 Número do Título:
000061 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data

Vencimento: 20/12/2010 Valor: 280,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12758 Sacado: ELIAS CESAR KASSNER CPF:
035.079.449-95 Cedente: POSTO DE MOLAS GUARA

MIRIM CNPJ: 00.804.148/0001-89 Número do Título:
2829-1/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data

Vencimento: 15/01/2011 Valor: 677,75 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Dili

gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12381 Sacado: IGELSON ATILANO MORS

CH CPF: 745.213.499-00 Cedente: ARNO FRANCIS

CO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Nú

mero do Título: 485 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci

mento: 14/01/2011 Valor: 467,50 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12640 Sacado: IRIO LEITZKE CPF:
608.740.409-06 Cedente: CLAUDIOMIRO VIZOTO
Número do Título: 02/36 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK

BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Data Vencimento:

20/01/2011 Valor: 255,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11563 Sacado: JUAREZ FERREIRA WICH
MANN CPF: 489.011.729-68 Cedente: RETABRASIL

FOMENTO MERCANTIL LTDA Número do Título:

4011595B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data

Vencimento:' 22/12/2010 Valor: 322,67 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili-

gência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12435 Sacado: MARA RUBIA CATH CPF:
034.785.959-32 Cedente: ROCHA MONT. REVENDA

PROD. CONSTo A SECO LTDA CNPJ: 11.584.825/0001-
17 Número do Título: 82002 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/01/2011
Valor: 853,07 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 12743 Sacado: TRITEXTlL INDUS
TRIA E COMERCIO ACE TEXTEIS LTDA CNPJ:
08.688.568/0001-59 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2615/3 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
CITIBANK SA Data Vencimento: 21/01/2011 Valor:

5.227,13 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con

dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM Data Vencimento: 10/01/2011 Valor: 317,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
12683 Cedente: DERLI NATALINO DA SILVA MEIRA

CNPJ: 00.896.808/0001-07
Número do Título: 7034/05 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

. BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
10/12/2010 Valor: 317,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: I,l.$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00
Protocolo: 12684 Cedente: DELRI NATALINO DA SILVA
MEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07 Número do Título:
7020/07 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por in

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/01/2011 Valor:

630,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO
Protocolo: 12685 Cedente: DELRI NATALINO DA SILVA
MEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07 Número do Título:
7020/06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por in

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/12/2010 Valor:

630,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12525 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO -

COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15 Cedente: RA

ÇOES CATARINENSE LTDA CNPJ: 08.761.945/0001-38
Número do Título: 2017661U Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 13/01/2011
Valor: 114,94 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00
Guaramirim, 08 de fevereiro de 2011.

Christa Inge HilleWagner, Interventora

No pontilhão localizado
próximo à Nanete Têxtil, passa

apenas um veículo por vez

84 CASOS SUSPEITOS SÃO 'MONITORADOS

Secretaria de Saúde confirma
seis casos de leptospirose

Seis casos de leptospirose fo
ram confirmados pela Secreta
ria de Saúde, em Iaraguá do Sul.
Também foram diagnosticados
84 casos suspeitos da doença,
que aguardam pelos resultados
dos exames. Até a tarde de on

tem, sete pessoas estavam inter
nadas nos hospitais com suspei
ta da doença.

As enxurradas que atingiram
Jaraguá do Sul e região nas últi
mas semanas são as causadoras
da contaminação. Somente on

tem, cerca de 20 coletas de san

gue foram realizadas pela Uni-

dade Sanitária Central, na rua

Reinoldo Rau, para o diagnóstico
da doença.

De acordo com o secretá
rio da Saúde, Francisco'Airton
Garcia, as pessoas com suspeita
da doença começam a ser tra

tadas imediatamente, com os

medicamentos específicos para
combater a bactéria Leptospira,
mas a coleta para a confirmação
da doença só deve ser realizada
sete dias após o início dos sin

tomas, que são principalmente
febre alta, dores no corpo e dor
de cabeça.

A Secretaria da' Saúde dispo
nibiliza há três finais de semana

seguidos, além do horário nor

mal nos dias de semana, o Pama

1 (Pronto Atendimento Médico
Ambulatorial do Centro) para o

atendimento direcionado a fa
mílias atingidas pelas enchentes.
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Além da chuva, veio o vento
Prejuízos se repetiram em vários bairros neste sábado, causando também destelhamentos

JARAGUÁ DO SUL

OS estragos do fim de
semana atingiram vários
bairros da cidade, como
Rau e Estrada Nova. Só no

Rau, 12 residências foram
destelhadas no sábado.

!1!;.1
.

,
u

a localidade conhecida
como "Morro dos Pi

colli", houve registro de

queda de árvores em

cinco residências. Uma equipe
da Defesa Civil do município foi
até os locais das ocorrências para
averiguar as condições de terre

nos e moradias e para distribuir
lonas de proteção. Para dar mais
segurança aos moradores, coube
à Celesc interromper o forneci-

_ menta de energia elétrica.
Já no domingo, a rotina .dos

moradores das localidades Gari

baldi, Iaraguazínho, São Pedro,
.

Tifa Jararaca e Ribeirão Cacilda,
além do bairro Rio da Luz, foi al
terada novamente com alagamen
tos de várias ruas e pela queda da
cabeceira de uma ponte localizada
sobre o Rio Garibaldi, no Jaragua
zinho. Desde a manhã de ontem,
máquinas da Secretaria de Obras
trabalham- nos locais atingidos,
fazendo serviços de limpeza e de

reconstrução.
-

PREVISAO

Como a previsão para a se-

mana é de mais chuvas, devido à

passagem de uma frente fria no

domingo passado e a presença de
uma zona de baixa pressão sobre
o Estado, a Defesa Civil do muni-

.

cípio não tem expectativas sobre

quando será possível sair do esta

do de alerta. A orientação é para
aqueles que vivem em áreas de
áreas de risco procurem um lugar
mais seguro para ficar, caso haja
sinais de possíveis deslizamentos
de terra.

Como a região foi
muito atingida

pelas chuvas, e solo
está ,encharcado,
ainda há perigo.

GllSÂNIA CRUZ,
METEOROLOGISTA

"

Conforme a meteorologista
da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz, a
semana deve ser úmida e abafada,
com chuva frequente, especial
mente entre a tarde e a noite. Com
risco de temporais isolados, as en
costas continuam ameaçadas, já
que o solo da região permanece
instável.

As chuvas devem ser de mo

deradas a fortes, e os volumes
diários são estimados entre 30

e 50 milímetros, mas podem
ser maiores em áreas isoladas e

acompanhadas por trovoadas e

descargas elétricas.

DIVULGAÇÃO

Chuva alagou novamente o Rio da Luz, que foi cenário de um deslizamento de terra na semana passada

DEINB11\ 'VISTOR!A TRECHO J\TINGIDO NA SC-in6

Tráfego no km 29 continua em meia pista
EDUARDO MONTECINO

O Deinfra (Departamento Es
tadual de Infraestrutura) deve vis
toriar hoje o trecho da SC-416, no
km 29, onde houve queda de bar
reiras na semana passada. Segun
do o órgão, não ocorreram novos

deslizamentos de terra nos últi
mos dias. No final da semana pas
sada, uma rocha havia obstruído
parte da SC-416, mas a passagem
já foi liberada parcialmente.

Conforme o Deinfra, a 'recu
peração da SC-416, principal co
nexão entre Jaraguá do Sul e Po
merode, deve prosseguir durante
toda a semana. O asfalto destru
ído pelas chuvas foi retirado e a

lama continua bloqueando parte
da pista em vários pontos, mas
o trânsito já é possível, embora

commuito cuidado. Como os da
nos na via foram muito intensos,
o tráfego em alguns trechos não

pode ser acima dos 20km/h, de
vido às irregularidades da pista.

Deslizamento de terra na semana passada interrompeu parcialmente o tráfego na rodovia 5C-416

Por enquanto, o órgão não tem
previsão de quando as obras se

rão concluídas. O Deinfra aguarda
. conclusão do projeto da reforma
na SC-416 para prevenção e con

trole de danos no trecho.
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Elijane Jung

PEIXEGURE

Imagine
a cena:Você sentadinha na cadeira, espe

rando pela pedicure, quando de repente ela apa
rece com uma bacia cheia de lindos peixinhos e

manda você colocar seus lindos pés de unhas
acabadas e cutículas enormes lá dentro. E os pei
xinhos se esbaldam naquela caca toda. Não é bo

bagem gente, nem tampouco novidade! Mas para

f::: ""')i 'f',""IUIIUI ��HI
A famosa saia

tutu, que saiu dire
to das aulas de balé

para o guarda rou

pa feminino. Umas
com mais volume,
mais babados, ou

tras mars díscre
tinhas, menos vo

lumosas, as tutus

ficam bem com blu
sas justinhas, equili
brando o volume na

parte de baixo. Mas
não é apenas no dia
a dia que a saia tutu

ganhou espaço. Na
intimidade também:

Experimenta o flash '

de usar um corpete
.. .

com uma mmi saia

tutu de tule ... Ui!

aquelas que ainda não ouviram falar, a ideia surgiu
na Ásia e ganhou força. Alguns "SPAs" utilizam os

peixinhos como tratamento para o corpo todo e in
clusive para a psoríase. Agora pensa comigo: se bo
tar os pés para os peixinhos beliscarem deve fazer
uma cócega danada, imagina entrar nuazinha em

pelo numa banheira repleta desses peixinhos...

É A TREVA
Fazer aquela faxina no guarda roupa, olhar aque

las coisas tão lindas e tão fora de moda, perceber
que gastou fortunas em peças que só duraram uma

'"

estação nas ruas, doar roupas lindas que você até

gostaria de usar novamente, se a moda permitisse...
E quando todo o seu guarda roupas estiver livre da

quelas coisas "bregas'; perceber que tudo o que você
mandou embora volta com tudo napróxima estação.
É a treva ou não é?

Mulher 11

BISCOITO
DA SORTE

Demonstre sua

honestidade.

Falta de tato
Depois de ouvir de uma ami

ga que ela comprou aquela blu
sa em seis vezes no cartão; que
a vendedora elogiou seus lindos
olhos verdes (que de verdes não
tem nada, são negros como breu)
assim que ela entrou na loja; que
mais uma vez a vendedora foi su

per compreensiva dizendo que a

culpa por aquela calça provada
ter ficado tão apertada é do fa
bricante que vive encolhendo a

numeração; que a vendedora, só
pra variar, chamou ela de anjo o

tempo todo; e que ao encontrar

aquela blusa tuuuuudo de bom,
a vendedora disse que jamais NO
MUNDO INTEIRO viu uma blu
sa ficar tão perfeita em alguém ...

Bom! Como dizer que a essa ami

ga que a tal blusa não fiçou lá

grandes coisa e que, ao contrário
do que disse a vendedora, ela fez
um péssimo negócio?

Palavra de homem:
Recebi um e-mail (revoltadís

simo): "Vocês reclamam que os

homens só olham para as mulhe
res perfeitas, com tudo em cima, e
ainda se fazem de santas dizendo

que com vocês é diferente, que vo

cês apreciam muito mais o conteú
do. Pura baboseira de mulher. Vocês

queremmesmo éum cara sarado, de
olho azul e muita grana Às poucas

'I"

• VoltaMau Mau para o

BBBII, numa reviravolta
emocionante, deixando
Maria, a assanhada, sem
saber se corre'para o doctor,
ou para o ex... E a talAriadna
(uma carta do baralho
chamada "dama de paus"),
ficou chupando o dedo. Não
deu, Boninho! '

• Falando em BBB, bem
que podiam organizar um
confinamento, onde o povo
vota em quem vai entrar e não
em quem vai sair. Já pensou?
Ia ter sogra, projeto de artista e

político a dar com o pau. Mas,
a casa teria que ser algo como
uns dezmaracanãs...

não-interesseiras, o último requisito
é dispensável, se os dois primei
ros existirem. Falo por experiên
cia própria: Mulher é falsa, posa de
boazinha, mas quando vê um cara

nem tão bonitão sequer tenta sacar

se ele é inteligente, sensível.. essas
coisas que vocês dizem querer. No
fundo, preferem os canalhas bo
nitões aos homens de verdade."

, • Amanhã é comemorado
o Dia do Zelador, no Brasil.
Pessoas que você conhece

pelo nome) faz uma
brincadeirinha todo dia,
elogia o trabalho e

conversa sobre os

problemas da família.
Pelo menos, é assim

que deveria ser...

• li
•••Eu te amo de um jeito

que eu tento explicar e não
sei. E me diz um carinho que
eu possa lembrar que eu não
dei. Eu vivi por você meus
momentos de sonho e paixão.
Só faltava bater no teupeito
essemeu coração...

"

(Swing e

Simpatia - E aí) "

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II

12 Economia o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 8 de, fevereiro de 2011

I\nE�rc()(i() �:� j()ff1,l�
Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

eg aparece no rela-. quistou um lugar na lista.
tório de consulto- Além da Weg, outras 12
ria americana The empresas brasileiras aparece
Boston Consulting ram no relatório: Brasil Foods,

Group (BçG), que lista as 100 Grupo Camargo Corrêa, Cote
empresas quemais se destaca- minas, Embraer, Gerdau, JBS,
raill no cenário global em 2010

.

Marcopolo, Natura, Grupo
no quesito inovação. A consul- Odebrecht, Petrobras, Grupo ,

toria americana selecionou as' Votoràntim eMagnesitaRefra
companhlàs que, devido, ao tários, que figura na lista pela
rápido crescimento anual, es
tão desafiando as rivais já es�

tabelecidas nos mercados em
que atuam, Com cercá de 36%'"
de' sua receita proveniente dó
mercado.externo e as aquisi
ções J�centes das fáb,.�cas no

México (Voltran) e naAftica do
Sw ezês Grupo ,Wêg Carl..

Enchente nas

empresas
Diversas empresas também

foram atingidas pelas enchentes

que afetaram nosso estado. A Fiesc
está empenhada no levantamento
dos prejuízos, em busca de solu

ções para ajudar os locais' afeta
dos. Uma iniciativa louvável da
entidade de classe, e certamente

também afetará positivamente os

colaboradores das mesmas.

Até a padroeira
Quem compra uma ima

gem de Nossa SenhoraApa
recida, mesmo na cidade de
Aparecida do Norte onde
está o santuário, provavel
mente levará um produto
'fabricado na China. Estas

imagens entram no mesmo

rol de imagens doCristo Re
dentor e cestos de palha do
artesanato indígena brasi
leiro, assim como os tapetes
"persas" 'e 50% dos cristais
lide Murano" vendidos na

região deVeneza.

Os chineses estão do
minando especialmente 'a

produção de artigos que
exigem mão de obra inten

siva, como é o caso dos pro
dutos feitos à mão.

Linhões
Duas linhas de transmissão

de energia da Ceiesc na região,
Pirabeiraba-Garuva e Garuva

Itapoá, sofrem com a descoberta
de sítios arqueológicos que pre
cisam ser recuperados e conser

vados. São transtornos que afetam

negativamente as empresas que
contam com este reforço de carga
para ampliar suas atividades.

Entre eles está o porto de Ita

poá, que também sofre com o

atraso nas obras da SC-415. De

pender de obras governamentais
é um grande problema.

Busscar
Lamentavelmente continua a

lenta agonia desta que já foi uma
das maiores fabricantes de car

rocerias de ônibus no Brasil e 'no
mundo. Sua dívida com os cola
boradores está prestes a comple
tar um ano. Ao longo de todo este

'

tempo, a diretoria buscou solu

ções mirabolantes que sempre se

mostraram ineficientes.

Panamericano
Desde o início, parecia ine

vitável. Aconteceu: o banco aca

bou sendo absorvido por outra

instituição (no caso, o Pactuai).
Os danos causados pela ação
fraudulenta dentro da instituição
forammuito grandes e um retor

no era praticamente impossível,
principalmente diante do fato de

que o principal acionista enten

de de comunicação - mas não de
banco. A questão é de quanto foi,
efetivamente, o rombo.

Escola do SESC
Através da atuação do presi

dente da Fecomércio, Bruno Breí

thaupt, a região vai contar com
novas instalações do SESC. Com
investimentos de R$ 8 milhões, foi
adquirida área de 3.500 m2, onde
será erguida uma nova escolamu
nicipal de ensino fundamental.

Condomínio
residencial

Está previsto para as come

morações do aniversário da ci

dade, em julho, a entrega dos 16

apartamentos construídos pela
Fecomércio no Iaraguá Esquerdo.
Os investimentos serão de R$ 1,15
milhão e foi erguido em imóvel
doado pela municipalidade.

GRANDE OPORTUNIDADE
para Jaraguá do Sul!!!

Vendo empresa cadastrada no ramo de
TELEFONIA FIXA

E TV PORASSINATURA.

Contato 47- 9103-7772 ou 3372-0700

.
,

LOTERIA
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PROJETO

Reajuste domínimo será
encaminhado até 2014
Inicialmente, política de aumento salarial seria votada apenas em 2023

SÃO PAULO

o ministro de Relações
Institucionais, Luiz Sérgio,
informou ontem que
o governo enviará ao

Congresso Nacional um
projeto de política
de re(\juste de salário
mínimo até 2014,-e
não mais até 2023.

antiga proposta até

chegou a ser enviada ao

Legislativo, no governo
do ex-presidente Luís

Inácio Lula da Silva. A decisão

foi tomada pela presidente Dil
ma Rousseff, durante reunião do

grupo de coordenação política,
no Palácio do Planalto, que tam
bém decidiu manter o reajuste
do salário mínimo em R$ 545

para este ano.

Luiz Sérgio explicou que o

governo entendeu que, depois
que as centrais sindicais pedi
ram uma renegociação do míni
mo agora, em 20 II, o ideal seria
enviar ao Congresso um prazo
menor para vigorar a política
de reajuste do menor salário do

país. "As próprias centrais sin

dicais sempre ressaltaram que
a política do salário mínimo re

cuperou o poder de compra do

trabalhador", justificou o minis

tro. Ele lembrou que o gover
no Lula encaminhou o projeto
de reajuste do salário mínimo

até 2023, que não foi aprovado.
Segundo Luiz Sérgio, os líderes
do governo na Câmara, Cândido
Vaccarezza (PT-SP) e no Senado,
Romero Iucá (PMDB-RR), disse
ram na reunião estar otimistas

em relação a aprovação do novo

projeto de reajuste do mínirno,
O ministro também tentou

descartar qualquer possibilidade
de vinculação da aprovação do

projeto do mínimo à definição
para o segundo escalão do go
verno. "É preciso encerrar essa

discussão de vagas no segundo
escalão. Quando se estava dis
cutindo eleição na Câmara ten

tavam vincular a discussão do

segundo escalão. E agora com o

mínimo é a mesma coisa", disse.
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"
As próprias centrais
sindicais sempre

ressaltaram que a política
do salário mínimo

recuperou o poder de
compra do trabalhador.'

MINISTRO LUIZ SÉRGIO

"

Joinville Discfone Com. e Servo (47) 3145.7878 - DSN (47) 3026.5858 • Blumenau Seletron Distribuidora Ltda.

(47) 3222.3100 • Ita;aí Ap Dlstrtbuídora Ltda. (47) 8438.3961 - Alarm System (47) 3348.9009 • Balneário Camboriú Digital Sat

(47) 3263.5555 .... Oriohm (47) 3366.375513323.9048 (também em BI4menau). '.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

PatríciaMQraes, Kel/y Erdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jornalista jornalista escritor Schroeder, escritor

A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EO PEDÁGIO

Na
volta da minha viagem para o norte

do Estado, para ver o Festival de Músi
ca de Jaraguá do Sul- 15 dias de mú
sica erudita executada por orquestras

e bandas sinfônicas e corais da melhor quali
dade, distribuindo o vibrante som criado pelos
grandes compositores por toda a cidade, fiquei
mais uma vez indignado. Desta vez, com a falta
de conservação da BR-101, principalmente no

trecho do trevo de São Francisco até Barra Ve
lha. Não é só esse trecho que
está se deteriorando - vemos

buracos abrindo e remendos
toscos por toda a 101, mas na
quele trecho a coisa estámui
to ruim.

Há diversos buracos
no .asfalto, dezenas de
les, numa estrada na qual
'a gente paga pedágio para transitar. Então
deveríamos ter uma estrada em bom estado,
em ótimo estado, já que entra muito dinhei
ro para a empresa que recolhe o pedágio,
considerando que a 101 tem um fluxo enor-

-

me. Mas não se vê ninguém trabalhando. O

que se vê são buracos e mais buracos, que
tendem a aumentar com a chuva e remen

dos mal feitos que estão se desmanchando,
dando margem a mais crateras.

Não há ninguém para fiscalizar se as em

presas que cobram o pedágio estão fazen
do o seu trabalho? É só ganhar a licitação,
começar a arrecadar o rico dinheirinho do

contribuinte e para fazer o trabalho nas es

tradas, tão necessário para um mínimo de

segura�ça, não há pressa?
De quem é a responsabilidade de verifi

car se amanutenção das estradas esta sendo
feita e se esta sendo feita com qualidade e

presteza necessárias?
O DNIT (Departamento Nacional de In

fraestrutura de Transportes), não teria al

gum papel nessa fiscalização? Ou então,
quem tem a responsabili
dade de verificar se o di
nheiro suado que o cidadão

paga está sendo aplicado
nas melhorias das estra

das, para que sejam mais

seguras? Precisamos cobrar
mais a melhoria de nossas

estradas. Afinal, pagamos
pedágio para que? Apenas para enriquecer
uns e outros?

Sabemos que o problema não ocorre só no
trecho da 101 que corta o sul, que o estado de
outras estradas é lastimável e perigoso, apesar
de serem cobrados escorchantes pedágios.

Nossa presidente precisa intervir tam

bém neste problema, exigindo que se faça
verificação de como e se estão sendo cum-

,

pridós os contratos feitos com as operado
ras de pedágio, essas cornucópias que se es

palham pelo Brasil, arrancando dinheiro de
muitos para encher o bolso de poucos sem

que haja contrapartida.

A Katyea
Oprah são
vítimas do
desastre do

dia 21, e foram
unidas pela
tragédia.

Adoção com
a Ajapra pelo
telefone 9123-
0657 ou pelo
e-mail ajapra@
ajapra.org.br

Envie sua foto para redacaoêocorrelodopovo.com.br

Nessas férias viaje tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Oog I Hospedagem
Banho a Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17�30, 19h30,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h10, 15h50 -

todos os dias)
• De Pernas pro Ar (nac) (17h30, 19h20,
21h10 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
.'

• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17h30 -

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• As aventuras de Sammy (dub)
(13h30 todos os dias)

• Santuário (Leg) (15h15, 17h30, 19h45,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h45, 15h40,
17h50 - todos os dias)

· ° Turista (Leg) (20h, 22h10 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Cisne Negro (Leg) (14h, 16h30,
19h10, 21h40 - todos os dias)

LANÇAM_ENTOS

Quatro Vidas de Um Cachorro
Em Quatro Vidas de um Cpchorro, você vai conhecer Bailey,

um cachorrinho muito esperto, que vive em busca de um propó
sito para 'sua vida. Depois de vir ao mundo diversas vezes,' ele
se pergunta se c;dgumdia encontrará sua verdadeira missão na

Terra. Muitomais do que apenas umá h'istoria'apaixonante sô�
. , .

bre animalzinhos de estimação, um livrp emoolonante .e recbe-
,

, ado de humor; que vai provar que o amor nLlPca morre, e" que o

propósíto de nossas vidas êmais sirl'lple§ €1<;> que i,
'

4VIDASDEuMCACHORRO

• Cine Garten 2
• Desenrola (Nac) (15h40, 17h30, 19h20

- todos os dias)
_

• De Pernas pro Ar (Nac) (13h40,
21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Vencedor (Leg) (14h10, 16h45,
19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (dub) (13h50, 16h - todos os dias)
• Caça as Bruxas (Leg) (18h, 20h,
22h - todos os dias)

.• O Discurso do Rei (22h - dia 4 e dia 5)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - O Filme (Dub) (13h30, 15h20,
17h10 - todos os dias)

• O Turistá (Leg) (19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (17h, 19h40, 22h10 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Cisne Negro (Leg) (14h20, 16h50,
19h15, 21h45 - todos os dias)

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

• De pernas pro ar (Nac) (18h, 20h - todos-os dias)
• Além da Vida (Leg) (22h - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Arminda quase diz que considera Diana como

filha. Iara diz a virgílio que vão acabar muito mal. Joca

conta a Arminda que os autores do atentado contra

ele são responsáveis pelos assassinatos do senador

e de Heleninha, além da sabotagem do avião. Nicolau
combina com Lincon o que fazer quanto às obras do
resort. Rosa pergunta a André e Sônia se Sérgio é gay.
Nicolau pergunta se Beatriz está desconfiada de que
ele matou seu pai. Ele pega uma arma e diz que se ele
for culpado Deus o matará. Ele coloca na sua própria
cabeça e aperta o gatilho. A arma não dispara.

ARAGUAIA
Janaína discute com Fred, que expulsa Marly

da casa de shows. Solano encontra Mariquita no

posto médico e Ricardo estranha o fato de Max não

ter avisado que a levou para o hospital. Aspásia
avisa para Manuela que Mariquita foi encontrada.

Solano chega com Mariquita na estância e Estela
se prontifica a cuidar dela. Ricardo diz a Sola no que

Mariquita apresenta sinais de Alzheimer. Lenita
comenta com Pimpinela que ele precisa mudar o

visual para tentar conquistar Nancy, Manuela ouve

Mariquita contar a Solano que acredita que Max foi
o responsável pela explosão da mina.

soren.é uma jovem t coruJa fascinada pelas histórias
épicas contadas pelo seu pai sobre' os Guarciões de

,

Ga'Hoóle, um bando mítico de gu'erreiros alados que luta
ram em uma grande batalha para salvar todas 'as éoruias
de uma grande ameaça. Agora é preciso que Soren realize

,

uma fuga audaciosa com a ajuda de outras jovens corujas
para encontrar a Grande Árvore -'a 'única esperança de
Soren para derrotar Os Puros e salvar o reino das corujas.

TI-TI-TI

Ariclenes pressiona Suelen a revelar quem
lhe pagou para fazer o escândalo no casamento de
Desirée. Gustavo rejeita a ideia de Luisa morar com

eles, mas Bruna apoia. O ateliê de Jaqueline lota de

madames por causa da presença de Jacques. Edu
ardo confirma o diagnóstico do médico de Breno.

Ariclenes publica no site de Valentim o vídeo de Sue
len acusando Jacques de plágio. Renato dá um car

ro para Marcela, mas ela recusa por ciúmes de Isa

bel. Luisa não se conforma por Edgar se mudar para
um hotel. Edgar vai para o mesmo hotel de Amanda.

Luisa procura Marcela e lhe implora perdão.

INSENSATO CORAÇÃO
Eunice discute com Leila e acaba passando mal.

Léo acorda e segue para seu encontro. Léo aparece na

chácara e a enfermeira cuida de seus ferimentos. Pe

dro sente seus pés e se emociona ao lado de Raul. Léo
_

tenta dopar Norma. Martins mostra que uma das me

sas projetadas por André está quebrada e o designer
o acusa de tê-lo sabotado. Léo encontra o esconderijo
e rouba os dólares. Norma encontra uma lata vazia e

questiona Silveira. Silveira fala para seu advogado que
Norma o roubou e tem um infarto. Léo chega ao seu

quarto no hotel e Norma aparece atrás dele.

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

Bom dia para pôr a casaem or

\'CiY!!iL�'<N dem e planejar suas atividades.
Convém ser mais cordial com as

pessoas. A dois, divergências podem es

friar o romance. Aproveite o seu poder de
sedução para fisgar quem gosta.

Aposte em sua habilidade para
se concentrar no trabalho. Vai

render mais individualmente do

que em serviços de equipe. Use de' diplo
macia na convivência amorosa. Tenha cau

tela no relacionamento com as pessoas.

GÊMEOS
Pessoas e assuntos distantes

vão ampliar seus horizontes e

podem ajudar você a consolidar

sonhos. Paqueras podem frustrar, mas

ficarão mais estimulantes ao longo do

dia. Amizades pela internet favorecidas.

CÂNCER
Não convém levar aborrecimen

tos para o serviço. Pessoa ex-

periente ou bem-sucedida pode
mexer com os seus sentidos. Forte atra

ção por Áries ou Aquário. Caso dê duro

no trabalho, vai se destacar.

Cuide com carinho da sua saúde.

No trabalho, somar esforços será
conveniente para todos. Novos

estímulos no amor. Com seu bem, vai se
sentir nos braços da paz. Evite conflitos

com irmãos ou parentes mais velhos.

Na profissão, é hora de agir
,

com determinação para atingir
metas. Com o par, um toque

de mistério e sedução deixará a relação
mais vibrante. Se tiver dúvidas, sua intui

ção pode indicar os melhores caminhos.

LIBRA

Mude o seu astral e sentirá

uma melhora em sua autocon

fiançaÉ com charme e simpa-
tia que conquistará aquela pessoa

especial, não com cara amarrada. Hoje,
bom-humor deve ser a palavra de ordem.

.\ ESCORPIÃO
� Na ?rofissão, agilizar, os de��res
� sera sua meta. Sera um ótimo

\

dia para fazer o serviço andar.

Para quem está só, pessoa próxima pode
despertar sentimentos novos. Não dê es

paçopara fofocas para não se complicar.

SAGITÁRIO
Ao longo do dia, o astral ficará

favorável para defender seus in

teresses e convencer as pesso-
as à sua volta. No amor, momen

tos mágicos. Procure ser mais realista

com seus planos e aja com prudência.

CAPRICÓRNIO
Não será fácil conciliar interes

ses profissionais e domésticos.

Mas seu tino comercial aponta
rá o caminho da prosperidade. Convívio
com o par estimulado. Os momentos ínti

mos prometem fortes emoções.

Explore as boas ideias e os talen

tos típicos do seu signo. Poderá
dar um show no trabalho. No

se - tor sentimental, partilhe o que sente.

Invista no diálogo e fará sucesso. Não per

ca tempo com coisas improdutivas.

Priorize as atividades práticas
e organize o orçamento. Apego
excessivo pode ser prejudicial

para suas relações pessoais e no

amor. Cuídado, conflitos .corn gente do

seu círculo social não está descartado.
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Dalton Vigh em

"Fina Estampa"
O atar Dalton Vigh vai viver René Velmont, o pro

tagonista da próxima novela das nove, "Fina Es

tampa", conforme divulgado pelo Twitter do autor

da trama, Aguinaldo Silva. O personagem, dono de

um restaurante na Barra, o LeVelmont, será casado

coma personagem de Cristiane Torloni, e fará par
te de um triângulo amoroso com Lília Cabral, que
interpreta uma "faz tudo".

Ozzy Osl)ourne:
leite de soja?

Com shaw marcado no Rio de Janeiro para
o dia 7 de abril, o eterno "Príncipe das Trevas"

Ozzy Osbourne surpreendeu a organização do

evento. Segundo a coluna "Gente Boa", do jor
nal "O Globo", o cantor, famoso por pedidos es-

. tranhos, se restringiu a um simples pedido de

leite de soja orgânico para seu camarim, e não

requisitou nenhuma bebida alcoólica.

Ana Maria Braga
já é vovó, diz jornal
De acordo com o colunista Bruno Astuto, do jor

nal "O dia", Mariana, a filha da apresentadora, deu
à luz no final da semana passada, e Ana Maria Bra

ga cancelou os planos de viagem das férias justa
mente para acompanhar de perto o nascimento da

primeira neta, Joana. No mês passado, havia feito

uma curta viagem para Nova Iorque pra comemorar

o aniversário do marido.

DIVIRTA-SE

A morte está chegando
O médico chega para um paciente e diz:
- Lamento lhe informar, mas o senhor vai mor

rer dentro de pouco tempo.
- Oh, meu Deus! Que notícia terrível! Quanto

tempo eu ainda tenho dé vida?
-Dez ...
- Dez, o quê, doutor? Dez meses? Dez sema-

nas? Dez dias?
- Nove ... oito ... sete ...

"Ainda estaria com
ela", garante Latino
Em entrevista a coluna "Telenotícias" do jornal

"O dia", o cantor Latino disse que só se separou
da mulher, a dançarina Mirella Santos, porque não

aguentava mais tanta fofoca, e que se dependesse
somente dele, ainda estariam juntos. Latino nega
que tenha havido qualquer traição de sua parte. O
ex-casal irá desfilar junto pela Grande Rio, e Latino

diz que está tudo "bem" entre os dois.

Madonna tem ego
enorme, conta rabino .

De passagem pela Brasil, o codiretor do Ka

ballah Centre e guru espiritual da cantora, o rabino

americano Yéhuda Berg, aproveitou para falar so-

. bre a personalidade da rainha do Pop à coluna de

Mônica Bergamo, da "Folha de São Paulo". Segun
do o rabino, Madonna tem um ego "enorme", como
muitas das celebridades envolvidas com a Cabala,
mas diz que Madonna já deu o passo mais impor
tante, e percebeu que o ego dela é um problema.

Rime de Gauã Reymond
será sobre psiquiatria
Segundo a colunista Sônia Racy, do Estado de São

Paulo, o ator Cauã Reymond deve logo entrar para o

rol dos produtores cinematográficos. No final do ano

passado, o ator havia adquirido os direitos de dois li

vros, "Todos os cachorros são azuis" e "Me roubaram

uns dias contados", do escritor Rodrigo Souza Leão,
sobre clínicas psiquiátricas. De acordo com a coluna,
Cauã escolheu Felipe Bragança para dirigir e escrever.
o filme, que tem estréia prevista para 2013.

SUDOKU

SOBREO JOGO
É um jogo de lógica muito
simpleseviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com 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 IVERSARIANTES
7/2
Alvira Brych
André L.. Grassmann

Carlos A, da Silva
Daniel C. Stuart

Dietmar L. Erdmann

.
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Reiner Modro
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Úrsula C. B. Franzner

Verônica Kuster

Vilmar Machado

Zéli Butzke
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Adão dos Santos

Adilson Dias
.

Avani M. Gascho

BelmiroStringari
Bruna E. Zwolinski

Bruna M. Pradi

Claudio Bruch

Delva Schneider

Diego de Souza
DJANE R. S. Sander

Edson A. Eichstadt

EDSON P. Cabral

Eduardo Jungton
Elicidio Kath

Fernanda L. Kreissig
Gabriel R. Massaneiro

Geovani Kuhn

Greice J. P. Feller

lgor Chruschelski
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Joice Milbeatz

Jonathan Cordeiro
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Libio M. Meier

L.uana Prestini

Lucimara A. Hernacki

Lucinéia B.de Lima

Mara R. Vargas .

" Maria L.Meyer· ;

Murilo Bankhardt

J�o�1i G. Ee�nanqes
" ,i I .'... I

'

Regis E. Todt
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Rita C. L. Gonçalves .

Roseli 5,. Maba
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Sueli Strutz

Vanderlei M. d� Vargas .

'
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moagoncalves@net.uno.com.br

Moa Gonçalves
ffv.J!r;::,fl'�_III1�.llfjlllf'il

Macarronada do Moa
--... s ingressos para a 4°Macarronada Beneficente doMoa, que acon

tece dia nove de abril, no Pavilhão A, em prol do CVV - Centro de

Valorização Vida, começam a ser vendidos na próxima semana.

......0 valor será de R$ 10,00. Os grupos Levando um Lero, Dois Pra

Cá, dois Pra Lá e DetonAxé serão uma das atrações do evento, que tem o

apoio da DonnaAnna Boutique, Capital Imóveis e O Correio do Povo. A

realização é da ,revista Nossa e sitewww.moagoncalves.com.br.

Bate pernas
Pois é, como a chuva teima em

murchar os fins de semana, a turma
mais ligada não quer nem saber de

,

ficar em casa. Como é pertinho fa
zém role nas praias do litoral como
um dos destinos mais procurados.
Na paralela, os donos de restauran
tes daqui também festejam.

II1-\clorar[a que fosse
para sempre".
Paola Oliv.eira,

atriz de Insensato
Coração, falando

sobre suas fantasias.

·NAS RODAS
•Viviane Rodrigues resolveu
fazer o maior bota-fora com

. o que sobrou do verão nos
cabides dadescoladaVoilà, com
descontos de até 50%.

/

• Rose e Marcos Andreatta tão
cedo fazem o caminho de volta
da Praia de Piçarras. Além dos
mais animados na noite de
sábado, hoje, lista um grupo
minimizado para happy hour,
sexta, em sua bela casa de praia.
• O amigo Iuninho "Boniton"
está comandando um grupo
para curtir o carnaval com estilo
na casa de praia da família. E
promete ser amais animada de

.

BarraVelha.

I,

Buxixo
Dizem por ai, que tem uma

mãe desesperada para tirar um

peso de suas costas. Ela estaria
fazendo leilão da. própria filha
solteirona e quer arrumar um

marido para a filhinha, custe o

que custar, Não importa a cor,
idade ou religião. O único que
sito é a conta bancária. Mas tem

que ser recheada. Por favor, ur
gente, um IceNitrix super gelado,
É o fim da picada.

Falha nossa!
O meu amigo de longa data,

Miro Maba, um dos sócios fun
dadores do clube, me ligou ques
tionando a notinha de sábado,
onde registrei que ele estaria fora
do páreo nas eleições para presi-

,

dente doMoto Giro dizendo: "Moa
não estou fazendo campanha e o

que é pra ser será. Pois tem gente
que nem possuimoto e é candida
to". Já Nelson "Behlíng" ligou pra
dizer que seu vice é RodrigoAldro
vandi e não o Zontinha, como citei
na coluna. Tai o recado!

luto
Jaraguá do Sul enlutada, a fa

mílía, e amigos estão mergulha
dos. em profunda tristeza com o

falecimento, ontem, do empre
sário Ismar Lombardi, meu gran
de amigo! Deixa um vazio em

nossa sociedadee e no coração
deste colunista. Participaremos
da dor de sua partida.
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a melhor plano de saúde � viver.
a segundo melhor é Unirned.

Pérola da
semana
"Eu gosto do estilo

de cabelo "Jamaicano",
tipo o do Neymar, jo
gador do Santos. Miro
Maba se referindo ao

corte "Moicano"

"
A pressa e a ansiedade

são maus amigos.
QuandQ vamos com o

objetivo de explorar, o
tempo não nos

deve preocupar.

"

Niver do Zecaleitor fiel
o leitor fiel da coluna de hoje
'é Edinei Kanchem. Ele é outro

amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

O grande aniversariante de
ontem, certamente foi o empre
sário José Luiz Rausis, o Zéca, do
Automóveis Jaraguá. Um amigo
especial, uma grande pessoa,
trabalhador, que sabe fazer e

cultivar amizade. Obrigado meu

camarada pela grande amizade.
Pode sempre contar comigo. Pa
rabéns e milhões de felicidades,
que o Senhor te conceda precio
sas bênçãos e que ao lado de sua

família sejas plenamente feliz.

. ,
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VOLTA AO TRABALHO

Natação aposta na
fOImação da base
Modalidade ganha impulso com técnicas vindas do exterior
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Ajic/Arroz
Urbano/FME se

apresentou ontem para
uma temporada, no
mínimo, diferente.

�lIIIIIIlcoordenador da nata

ção, Ronaldo Fructuozo,
o Kiko, esteve no final de

....... 2010 e começo desse ano

no Canadá para aprimorar téc
nicas de treinamento que serão

aplicadas nos 36 atletas da equi
pe. De acordo com ele, os nada
dores terão uma nova metodolo-

"
Se tivéssemos os
recursos que eles

têm lá fora não teria

para ninguém. Os
nadadoresdaquisão
muito mais técnicos.

RONALDO FRUCTUOZO,
COORDENADOR DA NATAÇÃO

"

Kiko comenta
suas impressões

o treinador comentou um

pouco de suas impressões sobre
a natação praticada no exterior

.

comparada com Brasil. De acordo
com ele, no quesito estrutura não

tem nem o que se discutir. Porém,
para Kiko, a parte técnica do nada
dor brasileiro é a que mais se so

bressai se comparado ao estrangei
ro. "Estamosmuito aquém na parte
estrutural. Mas se tivéssemos os re

cursos que eles têm lá fora não teria

para ninguém. Os nadadores daqui
sãomuito mais técnicos", opinou.

gia de trabalho que promete ser

pioneira no Sul do Brasil.
"Vivemos três situações distin

tas. O que podemos aplicar agora,
o que necessita ser aprimorado

.

e o que não é aplicável ainda por
falta de estrutura", elenca o treina
dor. No ano passado, aAjinc trou
xe para Jaraguá do Sul o Aquanex
(aparelho de avaliação biome

cânica), que precisava de alguns
ajustes e foi arrumado na recente

viagem. "É um equipamento que
filma e mede a força do nadador

dentro da água. Com ele podere
mos ter mais resultado não preci
sando treinar tanto", explicou.

Apesar de ainda não ter o ca-

lendário totalmente definido, a

equipe, que terá integrantes nas

categorias juvenil (15 a 16), infantil
(13 a 14), petiz (l l a 12) e mirim (9
a 10), já sabe quais serão os princi
pais desafios de 2011: campeonatos
estaduais, Olesc (Olimpíada Estu

dantil de SantaCatarina), Joguinhos
Abertos de Santa Catarina e Iebs
(Jogos Escolares Brasileiros). "Esse
ano vamos plantar para colher nos
próximos. Na natação nunca se tem

um resultado imediato, mas depois
tenho certeza que eles serão consis

tentes", declarou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Para essa temporada, equipe contará com 36 nadadores de 9 a 16 anos

Contabilidade
Consultoria Empresarial

m;tSC: 1l0S2691ll Qualidade
Expe' iência

'lespg.,sal;fiidade

Confiança

gumz@gumz.com.br

DIIIl'lItfllA QUE Dó tERTU. Desde 1978

MODALIDADE APRESENTOU NOVOS REFORÇOS NAMANHÃ DE ONTEM

Ano cheio de competições no futsal
Outramodalidade que se apre

sentou ontem foi o futsal, que
terá um ano cheio pela frente. Co
mandada pelo Clube Evangélico
Iaraguá, as equipes vão do sub-9
ao sub-17 e, entre outras competi
ções, estarão no Campeonato Bra
sileiro de Seleções Sub-17, de 14 a

20 de março, em Caruaru (PE), no

qual a base dos atletas e toda co- Brasileiras. Alguns reforços na
missão técnica serão de Iaraguá do categoria sub-17 também foram

Sul; a Taça Brasil de Clubes Sub- apresentados na manhã de on-

17,.de 9 a 15 de :maio, no Rio de tem. Trata-se dos alas Gabriel (São
Janeiro; e a Taça Brasil de Clubes Miguel do Oeste), Artur (Blume
Sub-15, 4 a 10 de março, em Ca- nau)' e Mateus (Braço do Norte),
xias do Sul (RS). Além dos torneios os fixos Assis (Ibirama) e Nicolas

estaduais, 'Olesc, Jesc, Joguinhos ' (Camboriú), o pivôVago (Caçador)
Abertos e Olimpíadas Escolares e o goleiro Jean (Camboriú).
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emLondres2012
Mais um jaraguaense entra na lista de postulante à vaga nas Olimpíadas
JARAGUÁ DO suL'

Jaraguá do Sul ganha
mais um atleta na lista
de possível representante
nas Olimpíadas de
Londres, em 2012

_.... erme Getelina se une a

Samuel Lopes, do tiro, neste
po. E inicia no próximo

.....fimdesemanaumaverdadeí
ra maratona para integrar a seleção
brasileira de bicicross. Dependendo
do número de vitórias nas disputas
que estão por vir, a equipe poderá
ter atletas nas Olimpíadas de 2012.
O jaraguaense participa no. do

mingo, 13, do Desafio Interna
cional de Bicicross, que reúne

.150 ciclistas da América. Do Rio,
embarca direto para Córdoba, na
Argentina, para o Torneio Interna
cional de Córdoba, de 18 a 19 de

fevereiro. Retornando de lá, aparta
em Paulínia (SP), para disputar a
Copa Internacional de BMX 2011,
dias 25 e 26.

Os eventos fazem parte da di
visão latino-americana do BMX,
com pontos que vão dos níveis
5 e 4, válidos para o ranking in
ternacional UCI (União Ciclís
tica Internacional) e o ranking
olímpico 2012. "Tenho de chegar
entre os três primeiros para ter

chances de integrar a seleção",
informou. Segundo ele, até o 110

país colocado no ranking terá di
reito de levar atletas.

E o jaraguaense, que esse ano

está em sua primeira temporada
na elite, já tem uma meta a ser al

cançada: "O meu objetivo é entrar
na seleção e fazer pontos para as

olimpíadas".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Maria Helena comemora o fato de ter conseguido finalizar a prova

Helena ficaem quarto na

Travessia do Palmeiras
JARAGUÁ DO SUL

MariaHelenaEggert conquistou
o quarto lugar na Travessia da Re

presa do Palmeiras, em Rio dos Ce
dros, no último sábado. A paratleta
de Guaramirim, que conta com o

patrocínio do Jornal O Correio do

Povo, disse que terminou a prova
com a sensação de dever cumprido.
"Esforcei-me ao máximo. Foi uma

prova difícil para todos. Eu levei 46

minutos, mas as outras pessoas
que levavam 25 em média, fizeram
essa em 35", comparou. Além da
dificuldade natural da prova, essa

foi a primeira vez que Helena na

dou sem um guia do lado. "Foi um
novo desafio,masmesmo assimme

superei", comentou.A próximama- .

ratona de Helena será aTravessia de

Penha, dia20.
Nadadores da equipe Ajinc/

Arroz Urbano/FME também esti
veram em Rio dos Cedros. O gru
po esteve presente com 22 atletas
e também teve dificuldades para
trazer medalhas. As melhores po
sições foram uma prata corri Val
mir Formigari (23min48) e quatro
quartos lugares com Bruna Piccoli

(28min10),NicoliBoico (23min12),
Amanda Santos (22min04) e Luan
Kaestner (25min43). A equipe vol
ta a disputar umamaratona no dia
12 de março na Travessia Ilha de
Porto Belo.

FOTOS DIVULGAÇÃO

iW.,
Em 2010, Getelina foi vice-campeão Pan-Americano na juniormen

Três atletas
classificados
no Brasileiro

A equipe da Associação Iara
guaense Taekwondo esteve rio
fim de semana no Open Cup, em
Balneário Camboriú e na seletiva
estadual para o Brasileiro da mo
dalidade. O grupo conseguiu três

vagas na competição nacional.

Danielly Piza, com ouro, Henri

que Ehlert, com prata, e Hellen

Zickhur, com bronze, conquis
taram a classificação. No Open
Cup foram mais cinco medalhas
de ouro, conquistadas por Odi
lon Milbratz, Cristian Ricardo
Zen, Leandro Zen,Willian Becker
e Daniel Candido Delphino. A

equipe de Iaraguá do Sul faturou
ainda o terceiro lugar geral.

'�/V��,iH � �",1",

Markolf teve
problemas
com a bike

Apesar de ter cravado o terceiro
melhor tempo da 9a Descida das
Escadas de Santos, no sábado, com
1minOOseg702, não foi dessa vez

que Markolf Berchtold, de Schroe
der, conquistou o bicampeonato.
No domingo, ele teve problemas
mecânicos que comprometeram a

classificação entre os cinco melho

res, que classificaram para a final.
'Acabou quebrando umparafuso'da
suspensão traseira dabicicleta e não
tive condições de descer. Esperava
ficar entre os três melhores", desa
bafou. Quem ficou em primeiro foi
o equatoriano Mario Iarrín (Imín-
00seg801). No feminino a campeã
foi LuanaOliveira (lmin09seg559).

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Iaraguã do Sul! Vara da Família, Infância e Juventude

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 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 Ianssen

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃo - COM PRAZO DE 30 DIAS

Usucapião nO 036.04.004256-7 Autor: Evaldo Ramthun e outros Requerido: Alfdhso Oberthier Citandos: HER
DEIROS DE ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER Descrição do Bem: Um terreno situado nesta cidade com

as seguintes característica e confrontações: Frente ao Leste com 70,00 metros para a Estrada Itapocuzinho e

distante 36 Km do centro de Jaraguá do Sul via Estrada Itapocuzinho. Lado direito ao Norte com 1.071,00 me

tros para as terras deWalter, Paula, Evaldo e Artur Ramthun; Lado esquerdo ao Sul com 1.071,85 metros para
as terras de Adolfo Antônio Bmmendoerfer, Fundos ao Norte com 70,00 metros para as terras de Klimeck S.A,
contendo área total de 75.000,00 m2. Pra�o Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, as

pessoas acima identificadas, atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seus cônjuges, se casados
forem, confrontantes e aos eventuais interessados que, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como CITADAS para responderem à ação, querendo, no lapso de tempo
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERT!jNClA: 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), 12 de novembro de 2010.

JOGOS PELO BRASil

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras
16, Santos 15, Americana 13,
Mirassol 13, São Paulo 12, Oeste
10, Portuguesa Q, Corinthians 9,
Bragantino 9, Ponte Preta 8, Ituano
8, Paulista 8, São Caetano 8,
Noroeste 8, Mogi Mirim 7, Botafogo
SP 7, Santo André 6, Linese 5, São
Bernardo 5 e Prudente 1.

• CAMPEONATO CATARINENSE
· r RODADA

RESULTADOS
Joinville OxO Criciúma

Metropolitano-SC 2x3 Imbituba

Concórdia 2x2 Brusque
Marcílio Dias-SC 3x1 Chapecoense
Figueirense 2x2 Avaí

CLASSIFICAÇÃO: Figueirense
13, Criciúma 12, Chapecoense
11, Joinville 10, Marcllio Dias 10,
Brusque 9, Imbituba 9, Metropolitano
8, Aval 5 e Concórdia 5.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 6a RODADA
RESULTADOS
Vasco 3xO Americano-RJ
Boavista-RJ 2x3 Flamengo
Volta Redonda 2xO América-RJ

Bangu 2x2 Cabofriense

Macaé 2x2 Madureira

Duque de Caxias 4x2 Olaria

Fluminense 2x3 Botafogo

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A:

Flamengo 18, Resende 13, Nova

Iguaçu 11, Boavista-RJ 10, Volta
Redonda 5, Vasco 4, América-
RJ 4 e Americano-RJ 2. GRUPO
B: Botafogo 16, Fluminense 15,
Bangu 9, Duque de Caxias 7,
Olaria 7, Macaé 6, Madureira 5 e

Cabofriense 1.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• T" RODADA
RESULTADOS
Grêmio 2x1 Caxias

-

Inter-SM 3x2 Ypiranga-RS
Veranópolis 2x11nternacional
Porto Alegre Ox2 São José-RS
Cruzeiro-RS 3x2 Lajeadense
Santa Cruz-RS 2x2 Universidade
Juventude OxO Novo Hamburgo
Pelotas 2x3 São Luiz

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Caxias

13, Internacional 12, Lajeadense
11,Ypiranga-RS 11, São José-RS

10, Novo Hamburgo 10, Univerisade
8 e São Luiz 7. GRUPO B: Grêmio

14, Juventude 13, Veranópolis 10,
Pelotas 8, Cruzeiro-RS 7, Santa
Cruz-RS 6, Inter-SM 5 e Porto

Alegre 4.

• CAMPEONATO PARANAENSE
7a RODADA
RESULTADOS

Operário 1x2 Paranavaí

Iraty 2xO Corinthians-PR

Arapongas 2xO Cascavel
Rio Branco-PR 1x4 Coritiba

Roma-PR 1x1 Cianorte
Atlético-PR 5x1 Paraná Clube

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 17,
Cianorte 16, Iraty 13, Atlético-PR
12 Corinthians-PR -12, Arapongas
10, Paranavaí 10, Operárlo 10,
Roma-PR 9, Cascavel 4, Rio
Branco-PR 4 e Paraná Clube 2.

• CAMPEONATO PAULl�TA
7a RODADA
RESULTADOS
Santo André 1x1 Santos
Noroeste 4x1 Mogi Mirim
Americana 1x1 Oeste
Palmeiras Ox1 Corinthians
Ituano 2xO São Bernardo

Botafogo-SP 2x1 São Paulo

B'ragantino 1x2 Mirassol

São Caetano 2x1 Paulista

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Assassino de jovem
se entrega àpolícia
Dirceu dos Santos disse que crime foi por vingança
o assassino confesso do
jovem Alex Sandro da
Silva, 17 anos, se
entregou ontem de tarde
à Polícia Civil.

-� irceu Silva dos Santos,
vulgo "Bob", 32 anos, as

sumiu sozinho a autoria
_." do homicídio e disse que
o crime foi motivado por vingan
ça. Alex Sandro, 17 anos, foimor
to na madrugada da última sex

ta-feira, num matagal próximo à
rua Feliciano Bortolini, na Barra

do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul,
com mais de 50 facadas.

O assassino disse que estava

sendo ameaçado de morte por

Delegado se

surpreendeu
com o caso

"Em 23 anos de Polícia, com
nove anos de experiência na

Delegacia de Homicídios em

São Paulo, nunca vi um caso

parecido", declarou Marcucci,
referindo-se ao fato de Dirceu
ter ligado de um orelhão para a

Polícia Militar na madrugada do
dia 4, primeiro informando que
cometeria o crime e depois para
dizer que havia cumprido o pro
metido, se entregando três dias

depois e assumindo a autoria do
homicídio sozinho.

Dirceu disse que estava
sendo ameaçado e que
não se arrepende de ter

praticado o crime

Alex.Avítimahavia retornado a Ia

raguá do Sul há poucos dias, após
ficar,em um CIP (Centro de-Inter
namento Provisório) em Joinville
por furto e receptação. "Ele che

gou aqui dizendo que iamematar
e dominar o morro do :Jaraguá 84,
onde eu moro e onde ele morava.
Mas eu não deixo ninguém rou

bar lá", declarou o criminoso, que
também disse não estar arrepen
dido do que fez.

Ainda segundo declaração de

Dirceu, a vítima foi atraída para o

local do crime por um grupo que
se reuniu para beber e consumir

drogas. "Aproveitei um vacilo
dele e dei uma facada nas cos

tas e depois no pescoço", relatou
friamente. Um primo de Dirceu,
menor de idade, que estava pre-

sente, tentou impedir o crime,
mas acabou sendo atingido por
uma facada no braço.

. Desde que cometeu o crime,
Dirceu dos Santos estava escondi
do em um matagal no bairro Iara
guá Esquerdo. Ele é.natural de Foz
do Iguaçu (PR), e estava morando
em Jaraguá do Sul há nove anos,
trabalhando como eletricista e en

canador. Já tinha passagens pela
Polícia por posse de drogas.

Ontem mesmo, o delegado
Marco Aurélio Marcucci, que as

sumiu o caso, enviou o pedido de

prisão preventiva de Dirceu San
tos à juíza Cândida Inês Zoellner
Brugnoli.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

GOLPISTAS TENTAVAM FAZER EMPRÉSTIMO DE R$16 MIL EM BANCO

Dupla de estelionatários é presa
Ontem à tarde, foram presos

em flagrante dois estelionatá
rios que aplicavam um golpe ao

tentar empréstimo de R$ 16,4
mil em uma agência bancária no
Centro de Jaraguá do Sul, usando
documentos roubados.

A transação já estava sendo
feita quando o gerente da agên-

cia perguntou o nome da mãe do
candidato ao empréstimo e este

não soube responder, alegando
que não conseguia ler o nome

dela no documento porque es

tava sem óculos. O gerente des
confiou e dirigiu-se à outra sala,
alegando que iria fazer a consul
ta do cadastro, mas ligou para a

pessoa que tinha o nome cons

tando nos documentos e confir
mou que eram roubados.

A Polícia Militar foi chamada
e a dupla foi detida em flagrante.
Os dois já tinham passagens pela
polícia por falsa identidade, este
lionato, furto de veículo e forma

ção de quadrilha.

Ginco detidos
com crack

ladrões armados
invadem uma casa

Na madrugada de domingo
cinco pessoas foram detidas por
posse de drogas, entre elas dois
menores de idade. O flagrante
aconteceu quando uma guarni
ção da Polícia Militar fazia rondas
pela rua Bernardo Dornbusch, na
Vila Lalau, e o grupo, que estava

nos fundos do Líder Club, correu
em direção a um Renault Clio com

placas de Jaraguá do Sul, desper
tando suspeitas. Com eles os po
liciais encontraram 13 gramas de
crack e R$ 1.458 em dinheiro.

Na madrugada de ontem, por
volta das 2h, cinco homens ar

mados com facas invadiram uma

residência na rua Fundos Sueco,
emMassaranduba. Dois deles, um
encapuzado e outro com máscara
de Papai Noel permaneceram no

interior da casa e amarraram os

proprietários - um casal de idosos
- enquanto os outros três ficaram
na porta. Eles roubaramR$ 120 em

dinheiro e uma espingarda antiga.
Até omomento, os criminosos não
foram localizados.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATNADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município e Comarca deJaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:ooh às 18:ooh

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
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 destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial deprotesto eou oferecer porescrito osmotivos dasua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 169596/2011 Sacado: ALE JUNCKES REPRES. COMERCWS ITDA Endereço: RUA ADEJlA FISCHER 42
SAlA 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: JUNKES & BORBA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
3000029901- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 975,00 - Vencimento: 12/12/2010

Apontamento: 169598/2011 Sacado: ALE JUNCKES REPRES. COMERCWS ITDA Endereço: RUA ADELIA FISCHER 42
SAlA 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: JUNKES & BORBA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
3000029902 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 975,00 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 169171/2011 Sacado: AUSSON LEBER BORGES NHAIA Endereço: RUA PAULO EGERT, 164 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA ITDAME Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo:
3952001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 36,30 - Vencimento: 24/12/2010

Apontamento: 169431/2011 Sacado: COMERCIAL BRASILIA ITDA Endereço: RUA JOAO PIANlNCHECK 463 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: LCMARIfNS REPRESENTACOESITDA Portador: CALCADOS RAIDEM ITDAEspé
cie: DMI- N°Titulo: 044/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 272,40 - Vencimento: 21/0112011

Apontamento: 169449/2011 Sacado: COMERCIALBRASILIA UDA Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 463 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: FLOWER IND E COM DE CONFLTDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 9977001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 623,70 - Vencimento: 18/01/2011

Apontamento: 169485/2011 Sacado: COND.EDIFICIO DlANTHUS Endereço: R.PROEMARlNA FRUTUOSO, 300 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-500 Credor: TRANSPORTES MOBILE LTDA Portador: - Espécie: DMT - N° Titulo: 14157
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.200,00 - Vencimento: 07/12/2010

Apontamento: 169154/2011 Sacado: DENJLSON MARCOS FAGUNDES ROlAM Endereço: RUA BERTHA WEEGE 315 -

laraguã do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: CENTERMAQ COMERCIO C M L EPP Portador: - Espécie: DMT - N° Titulo:
926-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$197,72 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 169334/2011 Sacado: ESPACO N CONFECD\O LTDAME Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3860
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTlL FARBE ITDA Portador: - Espécie: DMT - N° Titulo: 1022139A -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 513,49 - Vencimento: 11/0112011

Apontamento: 169335/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO ITDAME Endereço: RUA JOSETHEODORORIBEIRO 3860
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTlL FARBE ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1022139B -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 513,45 - Vencimento: 20/0112011

Apontamento: 169609/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAOUDA-ME Endereço: RUA JOSETHEODORORIBEIRO 3860
- TU-IADAFIGU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUITEXIlL SA INDTECIDOS Portador: SUITEXTIL SA IND
DETECIDOS Espécie:DMI- N°Titulo: 0013290-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.836,04 - Vencimento: 19/0112011

Apontamento: 169610/2011 Sacado: ESPACON CONFECCAO ilDA-ME Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3860
-ilHADAFIGU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: SULTEXI1L SA INDTECIDOS Portador: SUITEXTIL SA IND
TECIDOSEspécie:DMI-N°Titulo: 0012782-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.B90,OS - Vencimento: 18/0112011

Apontamento: 169611/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO ITDA-ME Endereço: RUA TOSETHEODORORIBEIRO 3860
- ilHA DA FIGU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUITEXIlLSAIND TECIDOS Portador SUITEXTIL SA IND

TECIDOS Espécie:DMI- N°Titulo: 0012782-04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.890,05 - Vencimento: 18/0112011

Apontamento: 169554/2011 Sacado: ESPACON CONFECCOES LTDAME Endereço: RUA JOSETHEODORORIBEIRO 3860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCOVOTORANTlMSA Portador: TEXTIL FARBE ITDAEspécie:DMI- N°
Titulo: 1,022179B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 986,92 - Vencimento: 24/01/2011

Apontamento: 169298/2011 Sacado: GERIR ADMINISTRADORADE BENS ITDA Endereço: RUA 13 DE MAIO, 445 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89255-560 Credor: JAIRO ARLENEO BUBA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 47-200110
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.675,OO - Vencimento: 20/0112011

Apontamento: 169184/2011 Sacado: GIOVANlDASILVAEUFRAZIO Endereço:ALBERTOMAlOCHI, 255 - CHICO DEPAU
LA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-792 Credor: PARIZOITO COM MAT CONSTRUCAO ITDAME Portador: - Espécie:
DMI- N°Titulo: 708005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 397,13 - Vencimento: 16/01/2011

Apontamento: 169211/2011 Sacado: JONATAN LUIZ ROSA ME Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702Credor: GRAFICAEDITORAEPAPElARlAZF ITDA Portador: - Espécie:DMl- N°
Titulo: 1875/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 01/12/2010

Apontamento: 1696.i�/2011 Sacado: JOSE REINALDO CURYFIGUEIREDO Endereço: RUA FERDINANDO PRADO 440 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-580 Credor: REFR DUFRIO COM E !MP ITDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo:
11002654 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l75,00 - Vencimento: 17/01/2011

Apontamento: 169299/2011 Sacado: KCELMOTORES E FIOS ITDA Endereço: RUAPRESIDENTE EPIACIO PESSOA 1333 -

CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: ElEIROMOTORCRISTIANO ITDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 11576/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l21,41-Vencimento: 25/0112011

Apontamento: 169235/2011 Sacado: NADDY COMERCIO DOVESTIJARlO ITDA Endereço: RUAPAULO EGGER 87 SAlA
01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: AllANCAFOMENTO COMERCIAL ITDA Portador: DAlAIS IND E COM
DE CONFE Espécie: DMI - N°Titulo: 284/1/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 362,32 - Vencimento: 22/01/2011

Apontamento: 169406/2011 Sacado: SCHROEDER COMERCIO E REPRES. ITDA Endereço: R.TOAO PIANlNSCHECK
481 - TARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: MALIIARIA DIANA ITDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
434766821.58 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 412,28 - Vencimento: 18/01/2011

Apontamento: 169409/2011 Sacado: WAITER LEOPOlDO RADUNIZ Endereço: RUA PAULO S,CHIOCHET 402 AP. 77 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-440 Credor: CIZESKI INCORPORADORA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
NP03067112 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.083,33 - Vencimento: 20/01/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 08/02/2011.
Jaraguá do Sul esC), 08 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21
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20 Tempo ,
o CORREIO no povo • Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

PREVISAO DO TEMPO

T
A intensificação de .

um sistema de baixa
pressão favorece a maior
instabilidade em se, com
chuva no início e final do
dia. Risco de temporal e
granizo isolado entre a

tarde e noite.

�

Jaraguá do Sul
e Região'
,HOJE

MíN: 20De
MÁX: 32De

QUARTA •MíN: 21De 1
!

I' MÁX: 30De .'

QUINTA
MíN: 22De
MÁX: 30De

SEXTA

•MíN: 22De
j

,

-MÁX: 32De
'

,

MaBI\8
.

pancadas de chuva

à tarde com chuva

moderada durante
a

noite, tempo fec�ado.
Mínima de 22 C

pela madrugada,
e máxima de 28°C

_durante a tarde.

AVISO

Semana abafada
e com chuva forte

ENCOSTAS

Deslizamentos
ainda ameacam

..2

i

I

Com instabilidade generali
zada no estado, o risco de quedas
em encostas e barrancos conti

nua, e o aviso para a retirada das
áreas continua. Por danos ante

riores, risco em Iaraguá é maior.

Com a passagem de uma

frente fria no domingo passado,
esta semana deve seguir abafada,
úmida e chuvosa. No final das

tardes, risco de temporal isolado
acompanhado de trovoada forte.
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FASES DA lUA

Chuvoso

A diferença é a música.
- e isso faz' toda a diferença.

Rádio 105 FM.

.
" Líder de audiência.

www.fml05.com.br
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