
Após um ano, futuro de
ginásio ainda é místérío

Projeto que prevê implantação do novo terminal urbano no lugar do Arthur Müller pouco
avançou nos últimos 12 meses. Até agora, Prefeitura deixou de elaborar detalhes técnicos da obra

e governo do Estado ainda não autorizou a construção de outra estrutura sem fins esportivos.
Página 9

DE OLHO NO MONITOR
EDUAR_DO MONTECINO
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Escola Waldemar Schmitz, no bairro Ilha da Figueira, recebeu 511 netbooks através do projeto
"Um Computador por Aluno", do governo federal. Estudantes já conhecem a novidade, mas só poderão usar

os equipamentos depois que os professores passarem por uma capacitação, no mês de março..

blush.
A,.�da �

Retomada do ano

letivo em debate
Professores da Escola Estadual
Lauro Zimmermann, em

Guaramirim, se reúnem na

manhã de hoje com promotor
de Justiça para discutir sobre
as más condições do prédio e

a paralisação das aulas.

Página 7

Cirurgia
plástica SIm,

mas sem

exagero.
Página 13

MOAGON9\LVES

Copa Flamengo
veio para ficar
Em sua primeira edição,
torneio organizado pelo
Flamengo do Garibaldi
reúne 20 equipes de

Jaraguá do Sul e região.
Primeira rodada será no

dia 18. Página 17

FAMEG

(47) 3373 ..9800
www.fameg.edu.br
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Falecido em 9 de fevereiro de 1989, o

cartunista, diretor e escritor Ozamu Tezuka
foi o responsável direto pela formação e co

dificação dos quadrinhos e desenhos ani -

.

mados japoneses, os mangás e animes..
Inspirado pelo traço de Walt Disney e os

curtas da personagem Betty Boop, Tezuka
contornou as limitações de tempo e estilo
com o seu "Star System". Repetia persona
gens e células de animação com a desculpa
de que eles eram "atores".

É de sua autoria a primeira série de

animação do Japão, Tetsuwan Atom (Astro
Boy), de 1961. Produziu mais de 150 mil pá
ginas de quadrinhos, muitas histórias não
terminadas devido a sua morte por câncer
no estomago, aos 60 anos.

Muitos cartunistas se inspiraram no

trabalho de Tezuka, do também japonês
Go Nagai, responsável pela onda. de robôs

gigantes populares no Japão, ao brasileiro
Maurício de Souza, que teve a orientação de
Tezuka na produção do longa "A princesa e

o Robô", da turma da Mônica.

Ozamu Tezuka deixou várias obras inacabadas, que foram concluídas por.outros

artistas, como sua versão de "Metropolis" e o drama de fantasia "Dororo"

.'"'
Instituída lei que

censura imprensa
Em 9 de fevereiro de 1967, o governo

militar institui uma série de mudanças
. legais referentes ao trabalho da impren

sa e ao tratamento dos profissionais da
área. Pela lei nv 5.250 de 1967, a Lei de

Imprensa, é estabelecida uma série de

punições especificas para jornalistas,
várias delas julgadas em regime de exce

ção para o mesmo crime cometido por
cidadãos "leigos".

Entre as determinações mais ques-
tionáveis da lei, incluem-se penas dife- �:�II�renciadas para profissionais da ímpren- I
sa, maiores do que as estabelecidas no mi
código penal e a apreensão de jornais e Irevistas que "ofendam a moral e os bons

�I'!costumes" e punição de quem vender ou � .

produzi-los. a julgamento de jornalistas I
não seguia o mesmo padrão de causas ci - Ivis ou criminais comuns. �Porém, a lei também estabelecia a 'i
proibição do controle estrangeiro de em- I
presas de comunicação, o direito de res

posta dos acusados pela imprensa, e a

exigência do diploma de jornalismo para
o exercício da função. �.

A Lei de Imprensa foi revogada em

II2009, considerada anticonstitucional

�I
'

pelo STF, por ter sido estabelecida em
!�Ium período de exceção com o explíci - wll

to propósito de amordaçar os jornais. A I." .

d d' I' li,.exigencia o IP orna caiu pouco tempo !I
depois. No julgamento da lei, o presi-
dente do STF, Gilmar Mendes, se opôs �Ia revogação da Lei de Imprensa, mas ao" Jljulgar a exigência do diploma de [orna- . ��
lista, se manifestou na direção contrá- Bi

. ..

d ti d I ��na, rejeítan o tenta ivas e regu amen- �
tar o exercício da função.

.

FOTOS DIVULGAÇÃO

o pai da animação
japonesa, Ozamu Tezuka

PELO MUNDO

"'�

Copyright
a Brasil passa a fazer parte da Con

venção de Berne para a Proteção de
Trabalhos Artísticos e Literários, prin
cipal acordo internacional de copyri
ght e direito autoral. Pelos termos da

Convenção, um autor ou artista não

precisa requerer a autoria da obra,
tendo o copyright automaticamente
com a produção da obra.

1

Fim de cessar :fQgo
a IRA (lrish Revolutionary Army), da

Irlanda, declara o fim de um cessar fogo
de .17 meses, detonando �a bomba no

porto de Canary Wharf, em Londres, ma

tando duas pessoas e ferindo outras 39. a

grupo terrorista culpou as mortes na "inca

pacidade dapolícia de prestar avisos claros
e específicos". A polícia inglesa definiu o

evento como uma "falha de humanidade".

'''�[�kh:JI

"Ameaça Vermelha"
a senador do Winsconsin Jose

ph Mcêarthy acusa o Departamento
de Estado dos EUA de estar "cheio de
Comunistas". Se aproveitando da pa
ranóia vigente na época, McCarthy
começa uma "caça às bruxas" contra a

"ameaça vermelha", acusando senado

res, militares, artistas e até o presiden
te de compactuar com os soviéticos.

/

1fl79

Homens verdes Mintonette
Hoje conhecido como vôlei,
o esporte foi criado em 1895

por Milton G. Morgan, em

Holyoke, Massachusetts,
combinado características
de tênis e handebol. Na

primeira partida de exibição
do jogo, em 1896, o esporte
foi renomeado como

Volleyball.

Na edição de 17 de fevereiro
de 1979, o jornal a Correio
do Povo trazia os relatos
da aparição de "homens
esverdeados" de cerca de
três metros de altura em

uma caverna em Xucurus,
no município de Belo

Jardim, no Recife.

www.fml0S.com.br

A diferença é a música; ,

e isso fa� toda a diferenç
Rádio 105 FM.

tider de audi/f.�ncia.,
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SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

PONTO DE VISTA

Cristiano Mahfud Watzko,
estudante de Direito

Romeo Piazera
Júnior, advogado

Durval Marcatto,
presidente da Acijs

Victor Danich,
sociólogo

Corrupção e honra

Pelos lados de cá o

desonesto, o salafrário,
não tem o mínimo

pudor de frequentar
qualquer ambiente
e ainda corre o risco
de ser o convidado
principal de algum

programa televisivo.

"

orrupção é o ato pelo qual uma pessoa leva

vantagem em detrimento de outra ou, o que
.

é ainda pior, em prejuízo de uma coletivida
..._ de ou sociedade. Todos conhecem diversos

exemplos, tenho certeza. Desde o cidadão que fura
a fila do cinema até o político que desvia a verba

pública da educação, saúde ou segurança. E como

se sabe, corrupção não é privilégio (ou seria melhor

qualificar como tragédia) do Brasil. Acontece em

todos os países, com mais ou menos intensidade,
com mais ou menos repercussão social, com mais
ou menos tolerância da população, com mais ou

menos sensação de impunidade.
No Brasil há uma prodigalidade

gigantesca de exemplos. No exterior
volta e meia vem à tona algum caso.

O mais recente de repercussão inter
nacional é o que aconteceu no cam

peonato nacional de sumô, no Japão.
Sumô, aquele esporte de pesos-pesa
dos (lutadores chamados rikishi) que
usam uma espécie de sunga ou tan

ga chamada mawashi (cujo principal
objetivo é demonstrar para o público
que a luta é _realizada sem armas) e

que parece um tanto engraçado para nós, ociden
tais desacostumados. Lá no Japão o sumô equivale
ao nosso futebol, ou seja, movimenta milhões de
torcedores e de dólares, reais ou ienes, com seus

ícones a la Zico, Pelé, Ronaldinho.
Por falar em similaridades, o caso de lá lembrou

um caso de cá, aquele da corrupção e subornos que
contaminaram, o Campeonato Brasileiro de 2005,
com o árbitro (dos quadros da Fifa) Edilson Perei

ra de Carvalho fabricando os placares solicitados

por seus comparsas, que acarretou a repetição de
diversas partidas e manchou a duvidosa conquista
do Corinthians.

Na terra do sol nascente a polícia descobriu

que alguns lutadores de sumô perderam proposi
tadamente algumas lutas em troca de dinheiro. Os
acertos entre os lutadores estipulavam inclusive os

golpes a serem dados e o tempo aproximado dos
combates. Houve caso parecido em 2008 e a polícia
ainda investiga o alcance das falcatruas e os envol-

vidos nesta reincidência.
O que se percebe, contudo, é diferença de trata

mento para ambos os casos. Algo aproximadamen
te do tamanho dos mares que separam os dois pa
íses. Aqui a tolerância da sociedade como um todo
é sensivelmente maior do que lá. Pelo menos é essa

a impressão que se tem.

E a valorização da própria honra é algo que tam

bém diverge muito entre nossa pátria tupiniquim e

aquele país oriental. Como escrevi outro dia trans

crevendo as palavras do escritor argentino Sabato,
pelos lados de cá o desonesto, o salafrário, não tem

o mínimo pudor de frequentar qual
quer ambiente e ainda corre o risco
de ser o convidado principal de al

gum programa televisivo. O próprio
ex-árbitro Edilson é um exemplo:
escreveu um livro intitulado "Cartão
Vermelho" e. provavelmente muita

gente o comprou. A justificativa que
o ex-árbitro apresentou para partici
par do esquema foi que estava pas
sando por uma situação financeira
ruim. Pergunto-me: se todos que
passassem por crise financeíra re

solvessem apelar para a criminalidade, onde para
ríamos? De todo modo não podemos transformar
o ex-árbitro em único Cristo (mesmo sabendo que
alguns anos antes ele foi pego pela Federação Pau
lista de Futebol apresentando um diploma falso),
pois é mais do que sabido que o futebol é área fértil

para homens da mala preta.
Lá no outro lado do globo terrestre, entretan

to, as pessoas pegas com a mão na cumbuca cos

tumam praticar o seppuku ou haraquiri, ou seja,
suicidam-se com uma faca na barriga, um ritual

para limpar a honra pessoal ou da família, que vem

dos tempos dos samurais. Hoje em dia, em realida

de, a prática é berp menor do que nos tempos dos

guerreiros, mas, ainda assim, aqueles descobertos
em situação vexatória não têm a mesma facilida
de de convivência pública que a maioria dos que
praticam a corrupção por aqui tem. E honra é algo
que deveríamos valorizar infinitamente mais do

que status.

"

SERViÇO

I: EBEUiO

Curso gratuito
abre inscrição

A Secretaria de Educação da Prefeitura Muni

cipal de Corupá e o Instituto Federal de Educa

ção, Ciências e Tecnologia, campus de Araquari,
abrem inscrições para o curso de formação ini

cial e continuada em Fundamentos em Implan
tação e Manutenção de Jardins. O curso é gra
tuito e as inscrições devem ser feitas na secretaria
de Educação, no período de 17 a 25 de fevereiro.

Informações pelo telefone (47) 3375-1399.

Brincando nas

férias até dia 11
o programa Brincando nas Férias, do Sesc de

Iaraguá do Sul, acontece ainda essa semana, até

.

o dia 11 de fevereiro. Nesta edição o projeto tem

como tem-a Brincadeiras pelo Mundo, que mostra

diversas atividades e formas de brincar em dife
rentes países. As vagas são limitadas. A programa
ção acontece das 7h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Informações e inscrições pelo telefone (47) 3275-

7800 ou pelo site www.sesc-sc.com.br.
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IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

Leito
de rio no bairro Boa Vista foi

modificado com as chuvas das últimas
semanas. O deslocamento de grandes

pedras, alterando o curso das águas,
preocupa moradores.

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/11

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos es

pecializados em "operação e manutenção do sistema de abastecimento de água, do sistema

de esgotamento sanitário e do sistema comercial" e prestação de serviços especializados.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 09/02/2011 às 08h30min do
dia 14/03/2011
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09hOOmin do dia 14/03/2011
TIPO: Menor Valor Global

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço da Prefeitura

Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Informação podem ser obtidas pelo email compras@corupa.sc.gov.br
Cada' interessado deverá retirar o edital com a entrega de uma mídia gravável.
Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 8 de Fevereiro de 2011

Luiz Carlos Tamanini
Prefeito municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
-,

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2011
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR lOTE/ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS, destina
dos para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental no município de Jaraguá do Sul - SC, em

conformidade com os Anexos do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de

2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORAe LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 24 de fevereiro de 2011, no Setor de Proto
colo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 13:45hs
do dia 24 de fevereiro de 2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. APRE

SENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: Somente no dia 22 de fevereiro de 2011, no horário das 7h:45min
às 11hOOmin e 13h:15 min às 16h:30min, na Rua Walter Marquardt, 1111 no Depósito da Secretaria

Municipal de Educação, localizado no CAM - Centro Administrativo Municipal (fundos das instalações
da Gerência de Conselhos, acesso Portaria SENAI), com as Sras. Elza Maria Sierns e Marlene Silva.
VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 1.197.188,86 (hum milhão, cento e noventa e sete mil
cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 28 de janeiro de 2011.

OllVlO BELTRÃO JUNIOR
Secretário Municipal da Administração
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CHUVAS
"

A espera dos recursos prometidos
Chefe de gabinete diz que demora no repasse compromete investimento em obras

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura de Jaraguá
do Sul ainda não sabe nem

quando e nem quanto irá
receber para recuperar
o que a chuva destruiu no

mês de janeiro.
-

s prejuízos ultrapassam R$
28,7 milhões no município,
e o levantamento dos es-

_ tragos ainda não terminou.
Dois relatórios que informam os

danos e especificam a dimensão
dos estragos para chegar ao valor
das perdas já foram entregues à pre
sidente Dilma Rousseff e ao gover
nador Raimundo Colombo, afirma
a chefe de gabinete, Fedra Konell.
"Tudo foi bem encaminhado em

tempo recorde", argumenta.
Na última sexta-feira, o gover

no federal depositou na conta da
Defesa Civil do Estado R$ 30 mi
lhões para serem divididos entre

,

os municípios que decretaram

situação de emergência, são mais
de 70 cidades. Fedra espera que o

recurso seja distribuído conforme
o tamanho dos estragos, já que }a
raguá é uma das cidades que mais
sofreu com as últimas enxurradas

em Santa Catarina. "Na verdade
ainda estamos recuperando os'

pontos danificados pelas chuvas
de 2008", lamenta.

Só com os serviços de primei
ros socorros a famílias, limpeza e

desocupação de pontos atingidos
por deslizamentos e alagamentos,
a administração pública já gastou
mais de R$ 1 milhão com recursos

próprios. Segundo Fedra, o traba
lho é feito com o orçamento de
cada secretaria, mas suplementa
ções de recursos serão certamente

necessárias. "Se não vierem os re

cursos, a Prefeitura vai parar de in
vestir em obras na cidade", alerta.

DECRETO

Hoje a prefeita Cecília Konell
deve assinar o decreto que regu
lamenta o auxílio moradia para
famílias que recebem até cinco
salários mínimos. O projeto foi
enviado para Câmara, que pediu o

aumento para seis salários. No en- Á
tanto, o valor do benefício é deci-
dido pelo Conselho de Assistência trrrrr r r f r f

Social da Prefeitura, que não con

cordou com a mudança sugerida
pelos vereadores.

• Daiena Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Fedra Konell espera que Jaraguá seja beneficiada com recursos conforme a proporção dos estragos

Expectativa é de que novo site atraia quatro mil internautas por dia

NA INTERNET, OS LEITORES TÊM ACESSO A TODOS OS PROJETOS D� LEI
",

Novo site de notícias do legislativo
Neste ano, a Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul investe em

redes sociais na internet. O site já
ganhou cara nova. As mudanças
possibilitam acessos mais rápidos
e fáceis, como, por exemplo, para
visualizar a Lei Orgânica e o Regi
mento .Interno do Legislativo. Ali,
no wwwcmjs.sc.govbr, os leitores

acompanham as notícias referentes
às sessões do plenário, que aconte

cem todas as terças-feiras e quintas
feiras, e ainda os projetos antigos e

em tramitação na Casa de Leis.
Outro recurso de participação é

a Ouvidoria da Câmara, pelo telefo
ne 0800-648-6465. A ligação é gra
tuita. No serviço, a população pode
questionar e opinar por intermédio
do próprio site. Apágina inicial tam

bém tem em destaque o bloghttp:/ I

www.camaracomvoce.blogspot.
comI, um projeto destinado aos es

tudantes do município. E ainda as

notícias são divulgadas pelo twitter.
comIcamarajguadosul.

A média de acessos ao site é de

3,5 mil por dia. Durante o recesso,
o número ficou em 1,2 mil. Com
a nova cara do endereço virtual, a

meta é alcançar mais de 4 mil visi
tas diárias. ATV Câmara, antes ati
va na internet, por enquanto pode
ser assistida apenas pelo canal27,
da TV a cabo. Uma nova alterna
tiva é estudada para melhorar a

visualização das sessões, pois no

antigo site, as imagens não tinham
boa resolução.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Com as carias na mesa

A prefeita Cecília Konell passou
o dia em Florianópolis ontem,
onde participou de uma série de
encontros com as lideranças do

governo do Estado. Acompanhada
do marido Ivo Konell e de Carione

Pavanello, Cecília primeiro
participou de uma audiência
com o presidente da Celesc,
Antonio Gavazzoni. Na pauta,
a necessidade de investimentos
da companhia em Iaraguá do
Sul. A lista não é pequena, como

mostrou reportagem de O Correio
do Povo no ano passado chegou a

faltar poste para substituição no

município. Já à tarde, a conversa

comAntonio Ceron, secretário de

Coordenação eArticulação, teve

outro tom. Cecília apresentou
os nomes quegostaria de ver

comandando a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), e não

se limitou em apontar lideranças
do DEM, acenando também para
outras possibilidades dentro da

tríplice aliança que ajudou a eleger
o governadorRaimundo Colombo.
Cecília manteve em sigilo seus

apontamentos, masjá é sabido que
entre as suas preferênciasfora do

partido estariam Lorival Demathê

(PMDB) e Vicente Caropreso
(PSDB). Dentro do DEM, os nomes

provavelmente indicados pela
prefeitaforam Alcides Pavanello,
Dávio Leu e Lauro Prõhlich.

Rejeitado pelos democratas, mas

indicado pelo tucano Paulo Bauer,
o secretário interino, Lia Tironi,
também está vivo na disputa e

aguarda em silêncio para ver de

que lado a corda vai romper.
A expectativa é de que Raimundo
Colombo decida sobre as 36

regionais na próxima semana. .

Conversa ·de corredor
O presidente do Iuventus lIdo Vargas e o vereador Afonso Piazera

(PR) se encontraram ontem nos corredores da Prefeitura. O assunto,
é claro, foi a municipalização do estádio João Marcatto. Piazera
mostrou disposição de lutar pela aprovação do projeto na Câmara.

E sugere que o acordo funcione como uma espécie de convênio

temporário, coisa de 20 a 30 anos, período em que a Prefeitura
administraria a estrutura e saldaria as contas atrasadas do clube,
cerca de R$ 2 milhões, possibilitando que o Iuventus busque outras

fontes de recursos para manter Uma equipe competitiva.

Auxílio moradia
Devido à agenda em

. Florianópolis, Cecilia Konell
não assinou ontem o decreto

que cria o auxilio moradia
Mas a decisão já está tomada,
o benefício será destinado

para locatários e proprietários
que tiveram seus imóveis
interditados pela DefesaCivil,
sendo que a familianão pode
receber mais do que cinco

salários, ou seja, R$ 2.550,
pelo valor de hoje.ACâmara
havia proposto uma emenda

que estendia o auxilio para
familias que recebessem seis
salários mínimos, mas rio -

entendimento daPrefeitura
não há recursos para fazer o

repasse para tanta gente. Por

isso, a alternativaencontrada
foi baixar um decreto sem que
o texto precise de aprovação
dos vereadores.

Indicado
o ex-deputado estadual Dionei
da Silva (PT) está há dez dias
em Brasília. Dionei teve o nome

indicado por Décio Lima, que
passou por uma cirurgia esta

semana em Blumenau, para
ocupar um cargo no segundo
escalão do governo federal.
Estuda a possibilidade de
ficar por lá ou então assumir a

Delegacia das Comunicações
em Santa Catarina. Na sexta,
Dionei retorna a Iaraguá, mas

ainda não deve ter a situação
completamente definida.

INfORMÁTICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo@terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila lalau

Jaraguá do Sul-SC

,

Ano novo;

problema
antigo
Enquanto o secretário
César Grubba discursava
na Acijs sobre o precário
sistema de segurança
pública em Santa Catarina,
74 presos fugiam do
Centro de Triagem da
Penitenciária Estadual.
Muitos deles já foram

recapturados, mas a fuga
é mais uma prova de

que o sistema atual não
funciona. Para voltar
ao passado, em março
de 2010,24 detentos

fugiram do presídio
de Iaraguá do Sul. E
no último dia de 2009,
uma rebelião de cinco
horas causou tensão. Os

presos colocaram fogo
nos colchões, quebraram
celas e 80 deles tentaram

fugir. Infelizmente, a

superlotação é realidade
de todos os presídios
do Estado, assim como o

déficit de pessoal.

Sem luz
Lideranças do bairro ruo Branco, em,

Guaramírím, ocuparam a tribuna daCâmara
devereadores na noite de segunda-ferrapara
reclamar daconstante faltarle energia elétn(..'a,
na Iocalklade, Nos últhnos 15 dias, 'os lnor"ddores
sornaram 75 horas de apagão, Outso grande
problemapara Celesc resolver:

Vai dar casamento?
Se na segunda-feira o governador Raimundo
Colombo jantou com o deputado federal
Antonio Carlos Magalhães Neto, na Casa

d'Agronômica, provavelmente hoje a reunião.
acontece com o prefeito de São Paulo Gilberto
Kassab. O cardápio dos dois encontros é
o mesmo, o futuro do DEM e o namoro de

algumas lideranças com o PMDB.

ARQUIVO oCP
'mifll_lI/lIIII1lll_IIIIJJ11_u.IIIiIiII/IIIII,7!l1mPlll1lUIlJ!!III11_iliml!D__lIDImnu.__�_IIJI!UIlI_.J/II!I1JJjjIcm_
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BOM DE BRIGA
secretário de Planejamento Adsti4es Paiastea
não desistiu de construir o novo terminal urba
no onde'fup ª hoje o ArthtiF ;rvIdIfér; Mesmo
com tanta polêmica em torno da: possibilidade

da obra, Painsten bate o pé e diz que o terreno é o ideal.
De fugir do ringue, no sentido do desgaste. político, nin

guém pode acusar o secretário que também comprou
uma briga e tanto ao insistir em mudar de lôcal a ponte
qu ve ligar os baírrà .

e .Amízade.
,

rll.qnte
l(ii�S.

DEFINIÇÃO. O deputado
Carlos Chiodini (PMDB) espera

ter o nome confirmado hoje para
presidir a Comissão de Saúde,
mesmo com todo barulho da

bancada do PI.

PELO TWITTER· "Carione
Pavanello na Fundação

Municipal de Esportes, será?", do
vereador Jean Leupretch sobre
nota da coluna publicada na

edição de ontem.

CRRNAVJlLDE P.RLHJlço •

Além de ser o campeão de
votos para Câmara Federal,

Tiririca também lidera o ranking
das máscaras mais vendidas

para a folia carioca.
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CHARGE EDITORIAL

Problema crônicoARTHUR MÜLLER
ESPORTE

X
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. ?ENCARAR. '

urante a reunião plenária da Acijs (As
socíação Empresarial de Iaraguá do

Sul), o secretário de Segurança Pública,
...." César Grubba, pôde conhecer melhor a

realidade da falta de efetivo policial no Vale do

Itapocu. Mas, por enquanto,
não existe a promessa da vinda
de novos policiais. Conforme

Grubba, no momento o gover
no do Estado está fazendo um

levantamento sobre a deman
da de profissionais necessária
em cada um dos municípios
catarinenses.

A iniciativa deve traçar um

panorama mais próximo das
dificuldades enfrentadas na

região. Na Polícia Militar, são 160 profissionais
para uma população de 142 mil habitantes, o

que representa um policial para cada grupo de
887 moradores, índice considerado baixo pela
corporação.

Na Polícia Civil, a falta de delegados, agentes
e escrivães é um problema crônico na região.
São menos de 40 policiais para atender aos cinco

municípios. Tal problema reflete, diretamente,
no atendimento prestado à população, de for

ma geral. Além disso, o Presídio

Regional está superlotado com

336 presos, que ocupam um

espaço com capacidade para
apenas 168.

Se o Vale do Itapocu não
�

ostenta alto índice de crimes
considerados graves, como ho

micídios, parte dessa estatísti
ca é justificada pelo esforço da

polícia no cumprimento do seu

papel. Mas, diante do excesso

de trabalho enfrentado diariamente e do desgas
te comum à atividade executada pelos policiais,
vale lembrar ao governo do Estado que não exis
te garantia sobre até quando a criminalidade na

região permanecerá sob controle.

1
I'
!
;;

DO LEITOR

Responsabilidade
social normatizada

pós cinco anos de deba
tes internacionais e de
trabalho que envolveu

especialistas, autorida

des, personalidades, organiza
ções e entidades de todo o mun

do, foi oficialmente lançada no

final de 2010 a ISO 26000, conhe
cida como a norma da responsa
bilidade social.

Muito se tem falado sobre res

ponsabilidade social nos últimos
anos. No entanto, até
este momento, a ISO

(Intemational Or

ganization for Stan

dardization) a mais

importante institui

ção de padronização
internacional - não

possuía um padrão
de referência sobre
o que de fato trata e

envolve a área.
A demora na elaboração de

uma norma que estabelece um

padrão relacionado à responsa
bilidade social se deve ao fato
de ter havido a necessidade de
acomodar as mais variadas per
cepções sobre este novo e abran

gente tema.

A ISO 26000 refere-se à res

ponsabilidade social a partir dos

seguintes. princípios: A respon
sabilidade de uma organização
pelos impactos de suas decisões
e atividades na sociedade e no

meio ambiente, por meio de um

comportamento ético e trans

parente que: contribua para o

desenvolvimento sustentável,

inclusive à saúde e bem-estar da
sociedade; leve em consideração
as expectativas dos stakehol

ders; esteja em conformidade
com a legislação aplicável e seja
consistente com normas inter
nacionais de comportamento; e

esteja integrada em toda a orga
nização e seja praticada em seus

relacionamentos.
É interessante saber que, di

. ferente de outras normas emiti

das pela ISO (como
a ISO 9000, que
trata da gestão de

qualidade, ou a ISO

14000, sobre gestão
ambiental), não ha
verá a emissão de
um selo ou certifi

cação ISO 26000. A
norma servirá sim

plesmente como

uma referência da-
I

quilo que é entendido e compre-
endído como responsabilidade
social no mundo.

A nova norma promove em

seu conteúdo uma compilação
de regras, normas e orientações já
existentes sobre o tema, reunindo
as informações mais relevantes e

consensuais apuradas ao longo de '

sua preparação. Ela servirá às em

presas e organizações como uma

referência sobre a compreensão e

utilização das práticas de respon
sabilidade social voltadas ao cres-

DO LErTOR

Obstáculos no caminho das vendas
,
' ..

1.

As
objeções são as maiores dificuldades

citadas pelos profissionais de vendas.

Mas, o que são objeções? São as razões

.
ou as desculpas que os clientes dão

para não comprar-no momento. São os obstá
culos temidos no caminho das vendas porque
representam o risco de não vender. Porém, é do
conhecimento dos vendedores veteranos que a

pior objeção é aquela que não é
manifestada.

Objeções são sinais de inte
resse. Somente quem está inte
ressado levanta objeções. Quem
não tem interesse, não perde
tempo em ouvir os argumentos
do vendedor.

A maioria das objeções são
comuns e sempre vão se repetir.
Imagine quais as objeções que
podem surgir no processo de
vendas e prepare-se antecipadamente.

Com frequência, os vendedores induzem os

clientes a achar as mercadorias caras, mostran

do as mais baratas primeiro ou demostrando in
segurança ao informar os preços, baixando a voz

ou desviando o olhar.
, \

Normalmente é a proposta que está sendo

rejeitada, não o vendedor. Diante das objeções
recomenda-se pautar os argumentos em três prin
cípios fundamentais:'seriedade, profissionalismo
e respeito pelo cliente. Tanto na saúde como nas

vendas, mais vale prevenir do que remediar. Antes
de vender produtos, o vendedor deve vender a si
mesmo. Nesse processo é importante a empatia,
a simpatia, o conhecimento das necessidades do

cliente, dos produtos que se vende, a segurança e a

facilidade de comunicação.
O que o cliente quer dizer quando diz: -

"Gostaria de comprar, mas este produto é mui
to caro."? Seja um tradutor das

objeções. Elas são um reflexo
natural de defesa. Frequente
mente, as objeções sobre o preço
são apenas pedidos por mais in

formações. Querem dizer: - "Me

justifica este preço". O compra
dor tem necessidade de fatos e

argumentos para justificar a si
mesmo ou às outras pessoas a

sua decisão de compra.
Antes de responder uma ale

gação do cliente é preciso entendê-la. Para isso

pergunte "por quê?" quantas vezes for necessário
e em seguida deixe o interessado falar. Ouça sem

interromper. Demonstre interesse, sem mini
mizar ou criticar os seus medos e inseguranças.
Demonstre compreensão dizendo: - "entendo",
"compreendo', isso faz sentido". Responda com

segurança, falando e olhando firme para o interlo
cutor e também aprenda com as objeções.

"
A norma servirá "como uma

referência daquilo
que é entendido e

compreendido como

responsabilidade
social.

Antes de
vender produtos,

o vendedor
deve vender
asimesmo.

"
"

Soeli de Oliveira, consultora e palestrante

cimento sustentado.

lêda Novais, diretora

corporativa da BDO no Brasil
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Em busca de um novo acordo
Encontro com promotor acontece hoje, no Fórum, para discutir retomada do ano letivo

GUARAMIRIM

Até o meio-dia de hoje,
os professores e pais da
Escola Lauro Zimmermann
e a Secretaria Regional
devem chegar a um

novo acordo sobre a

paralisação das aulas.

Na
noite da segunda-feira,

as duas partes e alguns
alunos da instituição se

reuniram na escola. "Ex

pomos a todos os problemas que
temos aqui, a situação insustentá
vel em que nos encontramos, mas

nada foi decidido", relata a pro
fessora de português e literatura
da Lauro Zimmermann, Mazilda
Fiamoncini.

A intenção era que a reunião
contasse com a presença do pro
motor que ficará responsável por
mediar o diálogo entre os profes
sores e a SDR (Secretaria do De

senvolvimento Regional). Ele, no

entanto, informou que não teria
como comparecer por estar res

ponsável por duas varas de Justi
ça - e uma reunião ficou marcada

para a manhã de hoje, no Fórum.
Os professores, enquanto isso,

afirmam que continuam sem en

trar em sala de aula, e cresce a cada
dia o número de aulas que devem
ser repostas em outros períodos do
ano. "Veremos se ele (promotor)
tem alguma sugestão, se haverá

O Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura de

Transportes) liberou as duas pis
tas no km 29 na SC-416, que so

freu queda de barreiras durante
as chuvas de janeiro. Ontem de

manhã, uma equipe do órgão
vistoriou o trecho e constatou

que não problemas de novos

deslizamentos ou buracos na

pista. Na segunda-feira, o tráfego
estava liberado apenas em meia

pista, devido aos escombros dei
xados por uma queda de barreira
na semana passada.

No entanto, o órgão ainda
não tem previsão de quando as

obras de recuperação devem
iniciar. Isso porque é preciso
concluir primeiro o projeto de

definição para o início das aulas.
Por enquanto, não entramos nas

salas. Sabemos que é complica
do, mas pedimos a compreensão
dos pais", afirma Mazilda.

"
Por enquanto,

não entramos nas

salas. Sabemos

que é complicado,
mas pedimos a

compreensão dos pais,
MAZllOA FIAMONCINI,

PROFESSORA

"
A gerente regional de Educa

ção, Deni Rateke, afirmou que
o promotor já possui os laudos
sobre a segurança da escola. "No
laudo diz que há condições para
continuar as aulas. Não sei se ele

pedirá outro, mas nossa parte já fi

zemos, e atestamos a segurança na

construção. Se ele disser que não

. pode haver aula, no entanto, tere

mos que acatar", explica a gerente.
O projeto para uma nova cons

trução, no mesmo local da antiga,
não deve entrar na discussão - e,

segundo Deni Rateke, uma licita

ção deve ser lançada a partir do dia
30 de abril, com a liberação do go
verno estadual. O orçamento total

para o novo complexo - que inclui
uma quadra de esportes adequada
- ficou em R$ 4,5 milhões.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br.

PIERO RAGAZZI

Alunos que vão à escola não são dispensados, mas as disciplinas em sala de aula permanecem suspensas

VISTORIA CONSl"ATOU QUE NÃO HOUVE NOVOS D/ESUlAMENTOS

reforma para depois definir-o

cronograma dos serviços de con

tenção. Como o quadro é de ca

ráter emergencial, o Deinfra afir
ma que as obras vão começar no

dia seguinte à entrega do projeto,
com dispensa de licitação.

Desde sábado, o órgão traba
lha na limpeza e terraplanagem
do trecho e, por isso, o tráfego exi

ge atenção. O km 29 continua sob

monitoramento, devido à previsão
de mais chuvas para esta semana. Com as chuvas de janeiro, trecho chegou a ser interditado em virtude de uma queda de barreira

Deinfra libera trânsito no km 29 da SG-416
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exce enea e especa I a
an tenção venda de acordo com a necessidade cliente é f co a franquia

a hora de comprar o

notebook, as dúvidas
costumam ser muitas.
Memória RAM, proces�

sador, bateria, HD, placa de vídeo..'
marcas diferentes. Palavras corn-:
plicadas que se embaralham 'em

nossa mente e podem resultar na

escolha menos adequada. Além

disso, se o equipamento apresenta
algum problema depois de usado,
a tarefa de encontrar uma loja, es

pecializada na manutenção de no

tebooks é difícil.

Para atender a esse público,
em março de 2008 foi inaugurada
em Jaraguá do Sul uma loja espe
cializada, uma franquia da Casa
do Notebook de São Paulo. Ape
sar de outros lugares trabalha-

. rem com o computador portátil,
a Casa do Notebook tem 30 lojas
espalhadas pelo Brasil e existe

apenas esta em Santa Catarina.
Foi aberta pelos sócios Cris

tiano Luís Bortolini, Tàilon

Gasparetto Farias e Franciesca

Gasparetto Farias, que sempre ti
veram o sonho de ter um negócio
próprio no setor de informática.

"Começamos a perceber a gran
de demanda por notebooks na

. região e a falta de um lugar es

pecializado. Conhecemos a Casa
. do Notebook através da revista

Pequenas Empresas e Grandes

Negócios e achamos interessan
te. Fomos conhecer a franquia de

Curitiba, depois a principal de São
Paulo e gostamos", comenta um

dos proprietários, Cristiano Luís
Bortolini. Mas para poder abrir
a franquia' em Iaraguá do Sul,
foi necessário passar pelo aval
do dono da marca/loja existente
desde 1988 em São Paulo e passar
por cursos realizados por eles.

Os cuidados na hora de me

xer com um notebook são dife
rentes de um computador co

mum, exigem mais cuidados. Por

ser mais frágil, a manutenção e o

manuseio não podem ser feitos
de qualquer maneira. O foco da
Casa do Notebook é justamente

� a manutenção desses aparelhos,
além das vendas especializadas
desses equipamentos que são

realizadas de acordo com a ne-

cessidade do cliente. Por exem

plo, para pessoas que precisam
ou desejam usar programas mais

pesados, como: publicitários, en

genheiros e arquitetos, ou ainda

para o uso de jogos, o notebook é
um. Aqueles que querem apenas
usar a internet e programas mais

básicos, outro tipo é aconselha
do. Mas claro, utensílios, peças e

assessórios, também são encon

trados para comprar na loja, pois
a equipe está sempre atenta às
novidades técnicas do mercado e

em suas resoluções.

"Trabalhamos com

idoneidade para otimizar
o atendimento aos

nossos díentes".

-
-

FOTOS D!_YULGAÇÃO

Em média, mais de 95% dos

problemas são solucionados aqui
mesrrfõ, apenas quando necessá
rio ri aparelho é encaminhado a

Casa do Notebook de São Paulo.
Os problemas mais comuns estão

ligados ao excesso de aquecimen
to, problemas com telas, teclados,
entre outros. A ética e a busca pela
qualidade são primordiais para
todos os processos obterem o su

cesso. "No setor de informática é
difícil ganhar credibilidade. Exis
tem aqueles que não possuem
conhecimento especializado e

acabam denegrindo a imagem ventilação que geralmente se en

dos demais. Abrindo uma fran
quia de uma loja que já existe,
que tem nome e está enraizada no'

país, torna tudo mais fácil. Traba- '"

lhamos com idoneidade para oti
mizar o atendimento aos nossos

clientes", ressalta Cristiano.

·NOTEsoOK
DAN"'"

(47)3373-8008
Rua CeI. ProcópiO Gomes de Olivelra, 1380

sala 01- Centro - Jaraguá do Sul-se
jaraguadosul®casadonotebook.oom.bIt

Empresa está de portas abertas desde 2008

Dicas de como cuidar do seu notebook:
A portabilidade, a economia

de espaço e a baixa nos preços
são alguns dos fatores que fazem
com que a procura por notebooks

hoje seja maior do que a do com

putador tradicional. A Casa do
Notebook deixa algumas dicas
de prevenção importantes para o

computador portátil:
• Para evitar possíveis danos

por superaquecimento interno, o

ideal é não obstruir a entrada da

contra na parte inferior do equipa
mento. O notebook deve ser usa

do em superfícies planas e firmes,
não deve ser usado diretamente
no colo, na cama, sofás, etc.;

• Após o uso prolongado evi
tar transportar o equipamento
ainda aquecido, basta alguns mi

nutos para que o notebook volte
à temperatura ambiente;

• Procurar não andar com ele

ligado;
• Evitar usar a bateria sem-

pre que tiver a oportunidade de
usar o carregador (deixá-lo li

gado na tomada). Nesses casos,
tirar a bateria;

• Aconselhável levar em pro
fissionais para uma limpeza in
terna do notebook pelo menos

uma vez ao ano, isso ajuda e evi
tar problemas de superaqueci
mento gerados pelo acúmulo de

pó internamente;
• Evitar comer ou beber perto

do notebook

Casado
Notebook
tem 30 lojas
espalhadas
pelo Brasil e

uma unidade
emjaraguá
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Segue impasse sobre
. construção do terminal
Para Prefeitura, terreno do Arthur Müller é o mais apropriado para a obra

Em fevereiro de 2010, comunidade realizou manifestação
contra retirada do ginásio de esportes Arthur Müller

"
É o local apropriado. É a única
área pública grande e central.

A Prefeitura não tem agora
como investir recursos na

desapropriação de outra área.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO, ARISTIDES PANSTEIN

"
JARAGUÁ DO SUL única área pública grande e cen- trução do novo terminal ainda não

traI. A Prefeitura não tem agora começou a ser elaborado. "Era

O debate em torno da como investir recursos na desa- para ter sido feito nestes primeiros

demolição do ginásio
propriação de outra área", expli- meses do ano, mas com as chuvas,
ca o secretário municipal de Pla- a reconstrução passou a ser prio-

municipal de esportes nejamento, Aristides Panstein. ridade. Assim, que as coisas ame-

Arthur Müller, que daria Segundo ele, a prefeita Cecília mzarem, vamos conversar com o

lugar ao novo terminal
Konell deve conversar em breve governador", garantiu.
sobre o assunto com o atual go-

urbano, segue alvo de
-

I: vernador Raimundo Colombo. É ASSOCIAÇAO
polêmicas. que em 2011, o imóvel foi doado

,

E CONTRA
pelo governo do Estado para o

oproieto
pouco avançou e município, para fins esportivos. O presidente da Associação

depende agora de negocia- Se o terreno passar a ser utilizado dos Usuários do Transporte Co-

ções com o governo estadu- para outras atividades, é preciso letivo de Iaraguá e região, Mario
al para que saia do papel. ter o aval da esfera estadual. Pappen, é contrário à decisão de

Em fevereiro de 2010, quando A Prefeitura também tem a construir um terminal no terreno

o assunto fOI ventilado entre as intenção de reaproveitar parte da que abriga o Arthur Müller. "Vai Panstein sugere que

autoridades e publicado com ex- estrutura do ginásio. "Pensamos resolver um problema e criar ou- estrutura pode ser

clusividade em reportagem do O em colocar o ginásio no terreno troo Sou contra demolir um pa-
montada em

Correio do Povo, a própria comu- do Instituto Federal, que fica ali do trimônio público. Jaraguá já tem outro terreno

nidade chegou a se manifestar lado. Poderiam utilizar os alunos poucas áreas de lazer. O que tem

contra a demolição do espaço. e a comunidade em geral. Temos que ser feito é a construção dos
Mas para a Prefeitura, o 'terre- também projetos para a constru- oito mini-terminais", defende.
no ainda é o mais indicado para ção de outras áreas de lazer para a

abrigar o novo terminal. "No mo- cidade", argumenta Panstein. • �ebora Volpi
menta, é o local apropriado. É a Segundo ele, o projeto de cons- debora@ocorreiodopovo.com.br

ACÃ,O
EstrubJra é cedida em 2001

O ginásio de esportes Arthur Müller foi construído

pelo governo do Estado e inaugurado pelo então gover
nador Antônio Carlos Konder Reis, em 15 de março de

1977, com 1.808,22 metros quadrados de área construída..

O primeiro complexo poliesportivo da cidade

passou a ser de responsabilidade do governo mu

nicipal no ano de 2001. A maior reforma realizada
no local ocorreu em 2006.

Em 3 de fevereiro
de 2010, OCP

publicou com

exclusividade a

possibilidade de
o Arthur Müller
dar espaço ao novo

terminal urbano

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seis meses para reconstruir
Ações focam pontos mais críticos. Maior parte do entulho já foi recolhido

PIERO RAGAZZI

Rua Domingos Rosa, no bairro Boa Vista, é uma das vias listadas para deve receber um novo calçamento nos próximos meses

JARAGUÁ DO SUL

Apagar os vestígios do
estrago deixado pelas
chuvas já é, naturalmente,
um trabalho que precisa
ser feito aos poucos.

"'_úando o tempo não dá uma

trégua, então, a reconstru

ção fica ainda mais com-

......plicada. Desde a prímeira
enxurrada, que aconteceu no dia
20 de janeiro, a Secretaria de Obras
vem mobilizando seus 230 fun
cionários para recolher entulhos,
consertar estradas e vias e recupe
rar todos os pontos que foram, de

alguma forma, prejudicados pelo
grande volume de chuva. As ações,
no entanto, dependem também
da sorte - a cada nova chuva forte,
grande parte dos consertos preci
sa ser feita novamente, como é o

caso do macadame utilizado para
. tapar buracosno asfalto.

Até agora, 400 cargas de cami
nhão de entulho já foram recolhi

dos, entre pedaços de árvores, lixo
e móveis que ficaram sem uso. O
montante representa a maior parte
do trabalho - a partir de agora, só
ficaram os objetos dos quais os mo

radores ainda estão se desfazendo e

uma limpeza mais cuidadosa, pro
gramada para depois das ações de

emergência. Nessa fase, serão feitos
trabalhos como a retirada total da
terra que tomou conta de algumas
ruas e, por enquanto, a liberação
está apenas em meia pista.

Os bairros com o maior volume
de lixo e número de ruas estragadas,

segundo o Secretário de Obras e

Serviços Públicos Valdir Bordin, são

o Garibaldi, Jaraguá 99, Jaraguá.84 e

Ribeirão Cavalo. "Pensamos em um

prazo de seis meses, mas nunca se

sabe, principalmente por causa das
chuvas. A maior dificuldade é essa -

em vários lugares, nós arrumamos

durante o dia e, à noite, a chuva des
truía tudo de novo", explica Bordin.

Além dos 230 funcionários da

Secretaria, que foram obrigados
a deixar o serviço diário de lado,
estão envolvidos na reconstrução
cerca de 50 terceirizados e 10' car

retas, além de caminhões-garra e

retroescavadeiras.
,

O conserto de pontes e bueiros

já está ocorrendo, assim como a

dragagem de córregos e as deso

bstruções. Um orçamento próprio
para a reconstrução dos asfaltos
está sendo estudado, e uma em

presa será contratada para o ser

viço. "Até o final do verão deve ser

complicado, com a frequência das
chuvas. E com os estragos que ti

vemos, em toda a cidade, não exis
te uma estrutura municipal que
consiga atender tudo tão rapida
mente", justifica o secretário.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Bordin: novas chuvas obrigam funcionários a parar a reconstrução

Defesa Civil:
sem novas

ocorrências
A Defesa Civil de Jaraguá

do Sul não recebeu relatos
de problemas por causa das
chuvas desta segunda-feira,
uma boa notícia após a sé-

- rie de alagamentos das se

manas anteriores. Mesmo

com essa brecha, o plaritão
na Arena Iaraguá não sofreu

alterações.
Conforme o Secretário

da Defesa Civil, Jair Alquini,
o estado de alerta só muda
com a certeza de que as

chuvas pararam. "Nós va

mos continuar na Arena
até pelo menos sexta-feira",
afirmou. A triagem e entre

ga dos donativos não teve

mudanças, e continua o pe
dido por mais voluntários.

Devido à zona de insta
bilidade que paira sobre o

Estado, o poder público não

quer dar falsas esperanças.
Até que o Ciram (Centro de

Informações de Recursos

Ambientais e Hidromete

orológicas) afirme que as

chuvas acabaram, o servi

ço continua em prontidão
para chuvas mais fortes.

"
Estamos

esperando a

certeza de que
a chuva parou

antes de baixar
o alerta.

JAIR AlQUINI, SECRETARIO
DA DEfESA CIVil

"
O secretário mantém o

aviso aos moradores de re

giões de encosta, e lembra

que ainda não é seguro fi
car nessas áreas. Para quem
teve a casa danificada pelas
chuvas, tão logo o governo
federal libere o FGTS, a De
fesa Civil vai fazer plantão
de atendimento com o cre

denciamento na Caixa Eco
nômica Federal, e os laudos
serão emitidos no local.

-

PREVISAO
A semana deve conti

nuar com chuva frequente,
de intensidade moderada,
acompanhada de rajadas
de vento e descargas elé
tricas. Ainda há chance de

temporais isolados, especial
mente entre a tarde e a noite.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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16 de março, após os professores
passarem por um curso de forma

ção técnica e pedagógica com pro
fissionais da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina).

O empréstimo dos equipamen
tos vai funcionar como um livro
didático da escola: assim que o es

tudante não estiver mais matricu
lado no local ele tem que devolver.
Os pais e os alunos terão que assi
nar um termo de responsabilidade.
E para garantir a segurança con

tra roubos, todos os aparelhos são

equipados com um rastreador GPS.

Os alunos estão entusiasma
dos com a ideia. Quando conhe
ceram os netbooks, no início não

acreditaram, depois, sorriram 'e

se emocionaram. A aluna Júlia
Luyza Peters, de sete anos, não vê
a hora de pegar o dela. "Eu achei
muito legal porque ele é bem bo
nito e pequeno, posso levar dentro
da mochila. Quero fazer todos os

meus deveres no computador",
fala animada. Já o Vinicius Nathan

Tironi, de oito anos, está curioso

para saber quais são os joguinhos

PREVISÃO DO TEMPO

e você acredita que essa

,....
cena é quase impossível,
comece a acreditar, pois

....é real. A escola Waldemar

Schmitz, do bairro Ilha da Figuei
ra, em Iaraguã do Sul é a primeira
da cidade a participar do projeto
"Um Computador por Aluno", do

governo federal.
Com o projeto, todos os 445

alunos do ensino fundamental da
escola e mais os professores terão

direito a um netbook cada, que
poderão ser usados durante as

aulas e também em casa. Ao todo,
foram entregues, em janeiro, 511

computadores. Os estudantes já
conheceram a novidade, mas só
vão receber o equipamento no dia

I •

'I
'I

\

Rqjadas fortes podem
acompanhar chuva

Além das chances de chuva ao

longo da semana, ainda há desta
vez o risco de ventos fortes acom

panhando as pancadas. O vento

pode ser um incômodo, mas não

provoca maiores alertas.

Instável

do aparelho. I'A professora disse

que tem vários jogos educativos e

ainda vou poder fazer um monte

de pesquisas na internet".
A direção da escola também

recebeu o projeto com muito
entusiasmo. "Estamos muito
contentes e vamos dar o máximo
de nós para fazer isso dar certo e

expandir para outros colégios da

cidade", ressaltou a diretora Elia
ne Montebeler da Silva.

Como o projeto de inclusão

digital ainda é um piloto (em fase
de testes), todas as escolas das 11

cidades de Santa Catarina que
participam da iniciativa serão

avaliadas. Através delas, o gover
no vai obter os resultados para
ampliar o número de escolas be
neficiadas.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Crianças estão
entusiasmadas e ansiosas

para o dia em que vão
receber os netbooks

�'III"
1'1

I
I

.,
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Instabilidade não
cessa nesta semana

A zona de instabilidade so

bre o Estado não deve se dissipar
antes deste fim de semana. Os
alertas da Defesa Civil, apesar da
calmaria de ontem, não sofreram

alterações, e plantão continua.

Tem computador para todos!
Na Escola Waldemar Schmitz, cada estudante terá um netbook disponível para as aulas

,

Ensolar'ac!'ll

Você já imaginou uma

escola onde cada aluno
tivesse o seu próprio
computador para
estudar? E ainda, que
eles pudessem levar o

equipamento para casa?

EDUARDO MONTECINO
I
\

Padrão de instabilidade
continua nesta quarta
feira, com chuva
frequente e pancadas
entre a tarde e a noite.
Chances de temporal
isolado no fim da tarde.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C

MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 20°C

MÁX: 31°C
•/"�' "

SEXTA
MíN:017C rMÁX: 33°C I\._.,.,,,�,,.�.,,,••,,,,,,,

SÁBADO
MíN: 20°C

MÁX: 32°C

SE VOCÊ VAI PARA...

\U\RGEM
BONitA,

pancadas de chu�a
durante todo o dIa,

acompanhadas de

descargas elétricas .

. ' ade
Temperatura mlOlm

.

19"C à noite, e máloma

de 25°C à tarde.

I

/
l

n
.

;

.

JAfb\GUÁ 00 SUL
.. ...
20°31°

I

/

..,I

RIO DO SUt
.. ...
20026°

SÃO JOA.QLUM
.....
15° 200

\
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12 Economia

Fundo das Nações
Unidas para Agricul
tura � Alimentação

...... - FAO - alerta para o

aumente nos preços dos ali
mentos que entre dezembro
e janeiro cresceram 3,4%.
Trata-se da maior alta em 21

anos e acende todas as luzes
de alerta pois estamos no

limiar de uma grande Grise

que poderá levar a fome para
muitos lugares do mundo.

Carros
importados

Em janeiro 23,5% dos veículos
vendidos no Brasil eram impor
tados. Este percentual é o maior
desde dezembro 1998 e mostra

claramente o efeito do dólar bara
to em relação ao real. As principais
origens dos veículos importados
são Argentina e México.

Parceria
com o Senac

Em uma demonstração da

preocupação da comunidade em
unir forças. em torno da seguran
ça, o presidente da Fecomércio -

Bruno Breíthaupt - ofereceu para
a Secretaria de Segurança do Esta
do uma parceria para o treinamen
to do efetivo nas instalações do
Senac. Secretário vai estudar me

lhor forma de aproveitar a oferta.

Polêmica
italiana

Uma declaração do pre
sidente da Fiat colocou o

governo do país em polvo-
. .

rosa, pOIS com a mcorpo-
ração da Chrysler a sede da

empresa poderia ser trans

ferida para os EUA. Embo
ra exista uma negociação
trabalhista no meio do ca

minho' o fato é que a Fiat
deverá passar a ter quatro
centros que estariam em

Turim, Detroit, Brasil e

provavelmente Ásia.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Mercado Regional

Lourival Kàrsten
'

Cobrança
de presidente

Durval Marcatto Junior, pre
sidente da Acijs, argumentou
com o fato de Jaraguá do Sul

responder por 5% do PIB ca

tarinense para reivindicar um

retorno à altura em termos de

segurança pública e mesmo as

sim se comprometeu com a mo

bilização da comunidade para
ajudar no que for necessário. A

região da Amvali responde por
7,31 % do PIB catarinense.

lucro
bancário

O Santander, banco de capital
espanhol, informou que o Brasil

respondeu pela maior parte do lu
cro do mesmo em 2010. Enquanto
a contribuição da matriz caiu de
26% para 15%, a operação brasi
leira contribuiu com 25% do lucro
total contra 20% no ano anterior. O
lucro total do banco foi 8,5% me

nor em 2010 em relação a 2009,
mas seria muito menor se não fos
se a contribuição brasileira.

Presídio
unidades prisionais para fazer
a transferência de apenados
mas, a un.idade que tem a

paeidade :para 168 der. "l
está com 3.36 dos quais 57 são

mulheres. E, nem o muro está c

concluído. A-o que tudo indi

ca, precisaremos uma nova

rebelião e fuga.

Quando da revolta dos pre
sos no Presídio Regional, tive
mos a visita das .autoridades

.,' :estaduats e forapr:f�!tâs díver
, sas promessas'esafram até de-

cisões judiciais. Enganou-se
quem esperava alguma provi
dência pois, na época espera
va-se a inauguração de outras

PIERO RAGAZZI

A (in)segurança
pública

Presença do Secretário César

Augusto Grubba na ACIJS produ
ziu algumas certezas. Enquanto o

contingente aprovado da Polícia
Militar é de cerca de 20 mil ho
mens, o efetivo não passa de 10,8
mil. Em relação à Polícia Civil a

situação não é em nada melhor,
pois para um contingente de
5.800 homens apenas 3.250 estão

efetivados. Fazendo as contas, o

estado conta com cerca de 14 mil

profissionais para desempenhar
todas as atividades de segurança
pública de Santa Catarina. Isto
é pouco, muito pouco, conside
rando a população total.

No teto
do mundo

Rodrigo Raineri, que chegou
três vezes ao cume do Everest,
será o palestrante do dia 17 de fe
vereiro na Scar. A promoção é dos
núcleos da Acijs, com renda rever

tida para o Hospital e Maternidade

Jaraguá. O tema é: "O mundo sob
a perspectiva de quem chegou ao

topo do Everest."

Dedo na ferida
Promotor de Justiça da

Comarca de Jaraguá do Sul,
Dr. Mareio Cota, foi con

tundente quando diante
da cúpula da Secretaria de

Segurança' de Santa Catari
na 'afirmou que. considera
a situação da Polícia Civil
de Jaraguá do Sul, a pior
que já conheceu. Entre as

.

mazelas apontou a falta de

profissionais pa a recolher
vítimas fata1$ identes
.' .

que 'estão sen o levadas

pelas' funerárias' por falta
de estrutura pública. A si

tuação não é nova. Nova é
a coragem para fazer a de
núncia com conhecimento
.de causa.

" .

, ."',,.',

1 O - 14 - 22 - 68 - 77

03 - 05 - 07 - 09 - 12
15-16-17-18-19
20 - 21 - 22 - 24 - 25

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 8.FEVEREIRO.2011
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3370-7500

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

Tnxos compartilhados com o mercndo Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço
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Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47)3275-1364

NÃO PERCA!! Ótima oportunidade

de investir em SCHROEDER�

APTO. com 2 dorm., na planta,

somente hoje por apenas
.

RS 79.900',00 à vista,

Ligue agora 47 8800.•800

-t;_ •• '1

.Dê uma

ESPIADINHA

2007 - Branca - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Ligá-leve, Cd Player. .

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
Mp3, Air Bag II, Freios ABS, Câmbio Automático.

Procuropara
alugar sítio
ou chácara

com casa, em

Jaraguá do
Sul.

Tr: 3376-
0608 com

9142-0,606,
com Sandro.

Classimais 3-

GRANDE OPORTUNIDADE PARA
� .

JARAGUA DO SUL!!!

VENDO Empresa cadastrada no r

amo de TELEFONIA FIXA
.

E TV POR ASSINATURA.

Contato 47- 9103-7772 ou 3372-0700

RECARGA Ex:

2010 - Preto - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétric"Os, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, ·Cd Player
Mp3, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Air 8ag H,
Freios ABS, Câmbio Automático.

2005 - 4 portas - Prata - flex - Ar-condicionado; Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,

_Limpador e Desembaçador Traseiro.

.1 I

2009 - Prata - Flex - Ar-eondiclonaco, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player Mp3.

2009 - Preto - Ar-quente, Desembaçador Traseiro.

2007 -, 16v - 2 portas - Prata - Ar-quente, Limpador e

Desembaçador Traseiro.
'
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1

AlAIENDÓRFEII Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
Centro - Jaraguá do Su/- SC
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CITROEN C3 SONORA.
A

VOCE NUNCA OUVIU-UM CARRO ASSIM.

g
o
Q)
c:: A partir de R$

37.990
na versão GLX

-,

• 1 ano de músicas grátis para
ouvir e fazer downloads no sonora

• Rádio "Pioneer for Citroen",
CD/MP3, entrada para iPod

• Rodas de liga-leve 1S"grátis
• Direção elétrica
• Ar-condicionado
• Vidros elétricos

dianteiros e traseiros
• Retrovisores elétricos
• Travas elétricas
• Computador de bordo
• Volante com regulagem

"" de altura é profundidade

Resp it a inalizaçao de trânsito.

CITROEN C4 GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

55.9901
à vista

. .

NOVO CITROEN AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de' R$

56.9901
• �ARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-RUíDO
.' PORTA-MALAS DE·403L E 1.S00LCOM BANCPS REB�UIDOS
• RODAS' DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGV 16" E PNEU? PIRELlI SCORPION: FREIOS ABS • PAINEL DIGITAL· RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Promoção Cítroên C3 Sonora com rádio "Pioneer for Citroên', rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Série Especial Citroên C3 Sonora para os pedidos firmes de compra fechados

no período de 01/02/2011 a 31/03/2011. Z-Citroên C3 GLX 1.4 Flex an011/mode1011 com valor à vista de R$ 37.990,00 com pintura metálica (somente Preto Perla Nera). Citroên C4 1.6 GLX anot 0/mode1011 com valor à vista

de R$ 55.990,00 e Citroên AirCross GLX 1.6 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 56.990,00 sem troca, não incluem frete, seguro e opcionais. 3-COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 24 meses

com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Citroên AirCross + IOF. Entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0,49% a.m para Citroên C4 + IOF. TC

R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira 4-Citroen C3 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato

assinado entre cliente e concessionária. Citroên AirCross.e Citroên C4 com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil 5-Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do benefício, deverá ser

feito no site da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos ou serviços. Os usuários

registrados devem ser maiores de 18 anos e poderão acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada após esse prazo. Para mais informações sobre

os termos de uso do produto no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 6- Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 28/02/2011 ou enquanto durar�m os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

5
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MELHOR CUSTO/BENEFíCIO DA CATEGORIA.

S PORTAS/AR-CONDICIONADO - DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
E TRAVAS ELÉTRICOS E MUITO MAIS. FABRICADO NO BRASIL.

VERsões A p
R$ 38.600 À VI

E t�T Ilil��l. D,A, D s: m4,O#IJ!lb
fI"I":t�I��(if.�lq" �) e i, :;!; 1IIItl.'u;:���r i�ll.

leN·14·R,��DJ.� DE
.

��$"�'� .,'960
TAXA O,E 0199% A.M.

MAIOR CAÇAMBA EM VOLUME
DA CATEGORIA, MOTORES l.4L
E 1.6L FLEX DE ATÉ 113 cv.

VERSÕES A PARTIR DE
R$ 29.900 À VISTA.

AR-CONDICIONADO DIREÇÃO
HIDRÁULICA VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICOS - AIRBAG DUPLO -

ABS E MUITO MAIS - VEíCULOS
A PRONTA ENTREGA.

! PEUGEOT

ASSISTANCE qml> FÁBRICA
iMMUiJl;ii1 "NO BRASIL P EU G E OTRECOMENDATOTAL

ssor,nenteparofinsilustrotivos. Peugeot307Sedan Presence 1.6l Flex,ono/modelo:l 0/11,03 unidades,o partirdeR$45.900,00àvistacomfreteincluso;Peugeot207H BXR lAL Flex,03portas,0l unidadeono/modêl
ra$ótida,a portirdeR$33,450,OOouentradade400/0+60parcelasdeR$5,33,OOcomtoxade 1, 34%o.m .. Peugeot207 Passion XR 1AL Flex, ano, J nodelo: 10/11,03 unidades,pintura sólida,o partirdeR$ 38.\3

13400/0+ 60 parcelas de RS 609JOOcorntoxo de l,34%a.m .. PeugeotHoggor 1AL Flex, ano/modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólido, ° pcrtlr de RS 29.990)00, ou entrada de RS 11 ,960,00+48 par�é\lils
omtoxo deO,990J0 o.m com protetor decaçamba incluso. Grátisalorme, centralde levantamento poro a Unha 207e 307. Nõo estão inclusos vendas diretos, 207x-lineelinha de utilitórios. Sujeitoà oprovoçõodê c

ndlçõesacimo poderõo seralteradas se houverolteroções significativos no mercodofinonceiro, sem aviso prévio. Prazo de vigência do prornoçôo de05/02/2011 o 28102/2011, ou enquanto duraremos estoques. N

Lotiva pcro outros promoções. A Peugeotdo Brasil reserva-seaodireitode modificaroscaracteristicostécnicas, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Paro informoçôesdeoutr
tos, procureumconsultorPeugeot Poro mais informações sobre preçosecondições especiais, consultea Redede Concessionários Peugeot participantes: ligue poro 0800-70324240u acessewww. peugeotcom

Respeite a slnalizàção Ô'e trâ

Strasbourg Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500

Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Su� (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rcu, 414 PEUGEOT'
MOTION & EMOTION
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Sonrisal

udo bem, tudo bom, nada! Pra quem talvez não precise. A tur

binada nos preços dos remédios continua dando o maior ibo

pe para tudo quanto é lado, apesar do tal monitoramento. E

prepare-se para ter um tilt: já se fala em novos reajustes. Tem

coronária que aguente?!

Nazareth
A primeira pessoa que com

parecer hoje na Capital Imóveis,
na Rua Marina Frutuoso, 810,
receberá um Kit para conferir de

perto o show do grupo de Rock
escocês Nazareth, dia 19 de feve

reiro, no Pavilhão de Eventos.

NAS.RODAS
• Caio Martins Quintella,
que aterrissou na cidade na

madrugada desta segunda, from

Chile, onde foi pescar salmão,
mas só pescou trutas, esqueceu
o cansaço e hoje abre o bonito

apartamento para uma rodada
de drinques em torno do irmão

caçula Raul, que acaba de chegar
de São Paulo.

• Uma turma bem bacana cantou

ontem coro de parabéns para
Odair José Freitas, da Mecânica

ABE Parabéns! O meu desejo é

que sejas plenamente feliz!

• O diretor de comunicação da
refeitura de Iaraguá, Agostinho
de Oliveira, também aderiu à
caminhada. Quase todos os dias
ele é visto fazendo um cooper
pelas ruas da cidade.Bom
demais!!!

Ação animal
Amanhã, mais conhe

cido como quinta-feira,
a minha amiga e artista

plástica, Tânia Cotrim,
recebe o merecido coro

de parabéns. Contudo

mandou avisar: não quer
presente. Do outro lado

exige que suas amigas
comprem um kit ou sa

che perfumado feito por
ela. O mimo custa a par
tir dez reais e será doado

para famílias que cuidam
dos cães, que também so

freram com as águas de

janeiro. Mais informações
pelo fone 9975-7445, das
l4h as 20h.

Dica de
quarta-feira

Curtir a Zum Schlauch. Toda

quarta a casa super lota. Noite

imperdível!

, , A dor é um caminho '

espinhoso, mas às
suas margens crescem

, flores celestes. "
UETA

Fernando Menezes, ex-comandante do 14° Batalhão de Polícia
Militar de Jaraguá do Sul,Paulo luiz Mattos, ex-presidente

da ACIJS e Jackson Bastos, vice-presidente jurídico da ACIJS,
durante plenária inaugural da ACIJS-APEVI

Social 13
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"O corno é sempre o

último a saber".
Mirella Santos, apresentadora,

falando sobre sua

separação de latino.

Onde comer
bem em Jaraguá

No restaurante Mime. Iuvenal,
dono do pedaço, além de ser um

bom anfitrião, dispõe um dos me

lhores buffet em quilo de Iaraguá.

-

• O meu amigo Luiz Fernando
ffi,

"
"',.'

" I e
' 41

Dellagíusiífíà jáprepara os

quitutes para comemorar dia
18 de fevereiro a idade nova.

.. Dia 12 de Fevereiro, com

toda pompa que tem direito"
os amigos Pepe Narloch e

Thiago Mattos inauguram a

casa noturna The Way, com

a presença do top DI Thiago
Mansur.

• Já está no ar o site www.

, valetudosexshop.com.br,

Fofocódromo
Tem uma figura bem conhe

cida da urbe sorriso, que se sub
meteu a uma plástica no rosto.

Apesar de só ter entrado há pou
co tempo na casa dos "entas",
ficou parecendo uma coruja em

palhada, tamanha a fisionomia

esquisita pós-cirurgia. Os amigos
quando o veem tomam um sus

to. Que loucura!!! As pessoas pre
cisam ter mais cuidado quando
mexem na face.

Abre aspas
Bastou a primeira derrota

com a camisa do São Paulo e,

pronto: já tem torcedor tricolor
dizendo por aí que o Rivaldo está

magro demais.

Mayla Daniely Ribeiro
Dias estreou, no dia 7,'a
idade nova. Mil vivas!

,
Quando você

contrata pessoas
mais inteligentes

que você, prova que é
mais inteligente

do que elas•.

"

leitor fiel de hoje
o leitor fiel de hoje é o personal

trainer da Academia Start,
Alexandre Cerino. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo.

Um.verdadeiro shopping de
L· .i, .' ;,,!

"

.. proautos éróticos. I.

• A 4° Macarronada do
"

Moa, que acontece dia
.

nove de abril, será realizada
no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos.

• A 9° Stammtisch, a maior
festa de rua de laraguá do Sul,
será realizada este ano num

domingo. Dia 24 de julho.

• Com essa, fui!

Festa tropical
Nesta sexta-feira, às 20

horas, em Guaramirim,
acontece a Festa Tropical
no ritmo caliente. Na oca

sião, além de muita dança
haverá também mesas de
frutas e sorteio de brin

des.Apromoção édo Stu
dia de Dança Dois Pra Lá,
Dois pra Cá.
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CLIC DO LEITOR

o Skip está sem lar desde o dia 21, quanto o abrigo
da Ajapra desmoronou. Adoção com a Ajapra pelo telefone

9123-0657 ou pelo e-mail ajapra@ajapra.org.br
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

NOVELAS

-CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

Kelly Erdmann,
,

jornalista
Charles Zimmermann,

escritor

Um novo desafio
udo o que é compartilhado fica me

lhor e por isso, hoje, quarta-feira, dia

9.de fevereiro de 2011, quero dividir
com vocês a alegria de dar continui-

dade ao trabalho de cronista que a Patricia

Moraes desempenhou ao longo desse tempo
de forma peculiar e com leveza, muitas vezes

descortinando o complexo universo femini
no. "Um filho, muitos causos" foi a crônica da
Patricia na semana passada. O texto, divertido
e alegre, não teve despedidas
do ofício e nem dos leitores

que dialogavam com a au

tora nas quartas através da
leitura da página do jornal.
Isso porque seus textos jor
nalísticos agora desfilam por
passarelas maiores, a coluna
dê política do jornal, resultado de novas res

ponsabilidades assumidas aqui no O Correio

do Povo. Parece simples ser cronista e escrever

textos, mas não é. Considero escrever crônica

uma arte, embora muitas vezes um gênero da
literatura pouco compreendido. Encaixar pa-
.lavras no papel para se ter a peça literária per
feita é tarefa árdua. Uma das matérias-primas
do escritor é o cotidiano, a observação do que
quase ninguém vê, onde o objetivo maior é a

construção de uma ponte até o leitor, através
da fragmentação da sensibilidade de fatos
num exercício de palavras vivas.

O fato é que estou iniciando esta nova ati

vidade com fogos de artifício neste texto de

estreia, e dirijo um generoso agradecimento
à cronista antecessora por mais essa oportu
nidade oferecida. A vida corrida e a luta pela
competitividade acirrada, às vezes, deixa uma

nuvem de poeira e esquecimento em relação
a determinados gestos que
outras pessoas têm conos

co, por isso sei reconhecer
o profundo valor deste con

vite. Quanto a mim, já fui

professora. Lecionei durante
sete anos em cursos técni
cos. Sou escritora, participei

de diversas coletâneas literárias e tenho dois
livros lançados. Escrevo o blog Caligrafia dia

riamente, espaço online deste jornal dedicado
exclusivamente afalar sobre Literatura Brasi
leira e Estrangeira. Tenho colegas do mundo
das letras que aqui também escrevem. Che

guei agora, mas me sinto em casa. Sucesso

para a jornalista Patricia em seus novos desa

fios, sucesso para mim, saudações aos com

panheiros cronistas e aos leitores!

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
� o Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14hl0, 15h50 -

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

21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17h30 -

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

21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

f'

• 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)
• O Turista (Leg) (20h, 22hl0 - todos os dias)

LANÇAMENTOS.

Américo - O Homem que üeu
seu Nome ao Continente

RIBEIRÃO DO TEMPO

Querêncio diz que Jumento terá o que mere

ce. Beatriz diz a Larissa que Nicolau está louco e

não pode responder mais pelos seus atos. Armin

da conta o plano de Teixeira para tirá-Ia do poder.
Gui1herme conta a sua mãe que deu um voto de

confiança a Newton e que se cansou de ficar com

raiva do mundo. Teixeira conta a Querêncio que
sua herança pode estar ameaçada se ele conti
nuar apoiando Arminda. Léia, preocupada com

seu filho, quer saber como ele se sente e reco

menda que ele vá ao médico. Joca se encontra

com Arminda. Ele conta que não pode conflar
mais na mãe e ela concorda.

• Cine Garten 1
• Cisne Negro (Leg) (14h, 16h30,

19h10, 21h40 - todos os dias)

Américo é a primeira biografia abrangente do navegador Américo

Vespúcio, e se propõe a questionar as falácias dos antigos relatos exa

geradamente laudatórios ou deletérios sobre o cosmógrafo, protagonis
ta dos descobrimentos dos séculos 15 e 16. A despeito da magnitude
de suas realizações como cosmógrafo e navegador - exagerada, se

gundo alguns, por um sagaz instinto de autopromoção -, os documen-
'

tos de sua trajetória são surpreendentemente escassos.

Pelotão de Elite
ARAGUAIA
Manuela afirma a Sola no que vai desco

brir a verdade sobre a explosão na mina. Cirso
confidencia a Padre Emílio a mágoa que sente

por dever um favor a Max. Fred e Janaína se

reconciliam. Ruriá vê o presente que Mariquita
deu a Estela e se incomoda. Nancy e Pimpinela
se decepcionam ao descobrir que o homem que

procuravam é um menino. Ruriá não gosta de

saber que Estela vai posar para um catálogo de

bijuteria. Solano e Padre Emílio conversam sobre
o acidente na mina e buscam provas contra Max.
Ruriá pergunta a Mariquita se ela deu a touca

para Estela porque a neta está grávida.

Um dos conflitos mais sangrentos da história da

humanidade, a la Guerra Mundial, nunca encontrou

grande espaço nas salas de cinema, ficando sempre
em segundo plano 'em relação à 2a Guerra Mundipl
e à Guerra do Vietnã. Agora, este longa faz justiça ao

assunto, narrando o drama de um soldado austra

liano que, ao lado de seu pelotão, recebe a missão

de proteger um verdadeiro labirinto 'de túneis abas

tecido com uma poderosa carga de explosivos, que

pode mudar o rumo da guerra.

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

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

21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Vencedor (Leg) (14hl0, 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,

17hl0 - todos os dias)
• O Turista (Leg) (19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (17h, 19h40, 22hl0 - 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)

TI-TI-TI
Marcela não perdoa Luisa e Renato a expul

sa da mansão. Edgar sugere a Amanda que eles
reatem. Luisa sofre um acidente de carro. Gus
tavo é avisado sobre o acidente e segue para o

hospital com Bruna. Luti beija Camila e se decla

ra para ela. Valquíria foge de casa e pede abrigo
para Suzana. Edgar descobre que Luisa nunca

esteve grávida. Jacques vai atrás de Valquíria na

casa de Ariclenes. Jaqueline, Breno e Thaísa fa
zem as pazes. Jacques concede uma entrevista

a Adriano, assumindo ter clonado o vestido de
Valentim para defender Jaqueline da feitiçaria de

Valentim.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo conta seu plano para Norma e entra em

um ônibus para Florianópolis. Norma volta para
casa e fica perplexa ao ver Gomes acompanhado
de policiais. A enfermeira fica pasma ao saber

que Silveira está morto e tenta explicar o que
aconteceu, mas acaba sendo presa pelo roubo.
Norma é levada para a delegacia e afirma ser

inocente. Léo entrega o dinheiro a Afrânio para

começar o negócio com caça-níqueis. Júlio se

enfurece ao descobrir o que aconteceu no apar
tamento de Luciana. Ao depor, Norma tenta expli
car seu envolvimento com Léo. Norma é levada

para a cela e conhece Florinda.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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\"'"""""=""" No trabalho, é hora de somar

forças com os colegas. Participe
mais dos interesses de quem está

ao seu redor. Na vida afetiva, seu magne
tismo vai atrair como um ímã. Assuntos

envolvendo dinheiro estão favorecidos.

Graças às energias dos astros,
-

o dia promete ser estimulante.

Tudo deve caminhar conforme

suas expectativas. Em casa e com o par,
seu jeito vai estar mais afetuoso. Apro
veite o dia e encaminhe seus interesses

com confiança.

GÊMEOS
Você precisará se empenhar
mais em nome do que ambicio

na. O clima pode ficar um' pouco apático
na vida a dois. Mas, se quer fisgar al

guém, explore seu magnetismo. Seu po
der de sedução estará aguçado.

CÂNCER
Excelentes energias para brilhar

profissionalmente. É hora de ir

atrás das suas metas e subir no conceito

dos superiores. Na paixão, é hora de de

finir os rumos da relação. Confie em seus

talentos e mostre do que é capaz.

LEÃO
Equilibrar senso prático e

emoção será mais fácil. Hora

de batalhar por suas ambições
profissionais. Noite gloriosa na paixão.
Pode fisgar alguém especial. Bom dia

para dar continuidade ao que está em

andamento.

VIRGEM

As estrelas avisam que é hora

de sair da sua zona de conforto,
buscar novos estímulos e se abrir para
outras experiências. Na área afetiva, a

noite promete ser mágica. Se quer come

çar um curso, vai se dar bem.

LIBRA

Transformaçõ�s �stão a cami

nho, mas voce nao tem o que
temer. Encare-as com bons olhos

e tire lições proveitosas para a sua vida.

Sedução e desejo nas relações firmes.

Dia indicado para organizar o orçamento.

ESCORPIÃO
Pegue firme no trabalho e terá

razões de sobra para se orgu-
lhar. Livre ou em um relaciona

mento firme, tem tudo para viver momen

tos especiais. É com talento e imaginação
que vai se destacar na profissão.

SAGITÁRIO

�o trabalho, forte senso prático.
Otimos momentos no romance.

Serenidade e segurança afetiva

com o par. Vitalidade e determinação em

alta. Espalhe seu bom humor e conquis
tará a simpatia de todos.

CAPRICÓRNIO
Hoje, a Lua ingressa em seu

paraíso astral e ajudará você a

alcançar o que quer. Romance

mais prazeroso. Na paquera, sucesso ab

soluto. Confie em seu charme! Aproveite
o dia, a sorte vai soprar em sua direção.

AQUÁRIO
Pela manhã, vai mandar bem

se trabalha com compra, ven-

da, transportes e comunicações.
Revelações na paixão. Erotismo à flor da

pele. É em casa que vai renovar suas for

ças! Conte com o apoio dos parentes.

PEIXES

Tudo vai fluir como você espera
neste dia. Além de demonstrar

mais simpatia, saberá expor o

que pensa. Clima de companheirismo e

realização com o par. Valerá a pena inves

tir em seu conforto e bem-estar.
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Cristina Mortagua
presa por desacato

Segundo a coluna "Olá", do jornal "Agora", a ex

modelo estava na delegacia, pois o filho havia pres

tado queixa contra a mãe por agressão à ele e à

empregada, quando se descontrolou em conver

sa com a delegada, insultando e agredindo a

policial, e acabou sendo presa. Após a confu

são, Cristina ainda foi levada ao hospital para
fazer um exame toxicológico.

"

Grupo cubano quer
fazer show pela Portela

O conjunto cubano Buena Vista Social Club

expressou o desejo de fazer um show benefi

cente em prol da Portela, para ela se reerguer
das perdas de segunda-feira. A escola, junto
com a Grande Rio e a União da Ilha do Gover

nador, teve boa parte das fantasias destruídas

pelo incêndio na Cidade do Samba. O grupo já
havia se apresentado junto à escola de samba,
em janeiro deste ano. A notícia veio através da

coluna de Ancelmo Góis, do jornal "O Globo".

Sheron Menezzes pode
substituir Taís Araujo

De acordo com a coluna "Olá", do jornal "Agora",
Sheron Menezzes está cotada para tomar o papel que
seria de Taís Araújo em "Cordel Encantado", próxima
novela das 18h na rede Globo. Taís teve de abandonar

o projeto devido à gravidez. Além do possível papel em

"Cordel Encantado", Sheron estava reservada para a

próxima novela de Miguel Falabella, "Um mundo me

lhor", o que está gerando disputas pela atriz dentro do

núcleo noveleiro da emissora.

DIVIRTA-SE

Carreira Polftica
Ajornalista entrevista um famoso deputado:
- Deputado, o senhor pode nos dizer como co

meçou a sua carreira de político?
- Ah! Foi logo na infância ... eu ainda estudava

no primário ...

- No primário? - espantou-se a jornalista.
- Sim! Um dia meu pai me chamou e disse:

"Filho, a partir de hoje eu vou lhe dár mil cruzeiros

toda as vezes que você tirar uma nota maior que 7".

Então, eu cheguei para a minha professora e falei:

"Escuta, dona Clotilde, a senhora não gostaria de

ganhar quinhentos cruzeiros de vez em quando?"

A cantora e atriz america

na Liza Minelli será a atração
principal do jantar beneficente

promovido pelo arquiteto Felipe
Diniz, em prol da AmfAR, que in

veste em pesquisas de combate

a Aids, disse o jornal "Diário de

São Paulo". O evento será no fi

nal de abril, e terá apresentações
de Maria Gadu e Bebei Gilberto.

Cada mesa sai pela "pechincha"
de US$ 10 mil.

liza Minelli
faráshow

beneficente

Maria'Fernanda Candido
não foi demitida da Globo

Conforme o jornal "Diário de São Paulo", a atriz Maria Fernanda Candido não

foi demitida da rede Globo, embora não seja mais parte do elenco da rede. A atriz

teria pedido o desligamento, pois está se dedicando à família, e estavaconstran

gída com a quantidade de vezes que teve de recusar um papel. "Recusei três

novelas. Não estava mais preparada para ficar dizendo não", disse.

Record quer
Daniel Bueno
como ator

De acordo com a coluna de Flávio Ricco, do jor
nal "Diário de São Paulo", a rede Record quer apro
veitar o sucesso do modelo Daniel Bueno, vence

dor do reality show "A Fazenda 3", com o público
feminino e emplacar ele como ator nas novelas da

emissora. De acordo com a publicação, o modelo

quer investir em cursos de atuação antes de assu

mir qualquer papel.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um 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
9/2
Anita Zastrow

Ariani M. Volkmann
Arlindo Ristau

Assinante D. Eggert
Astrid L. Ferreira

Bianca Meier

Djenifer O. De Miranda

Eliane C. Horongozo
Eliane Erdman

Elisangela E. Mathes

Fabio R. Bublitz

Franciele Mateus .

Jakeline G. Steinert

Jaqueline e. Steinert

Jaqueline Steinert

Jeane T. De Moraes ,

JoséAlvize

I Kayky Hafermann

Marilú E, L. Draege('
Marinaldo Kuester

I .Raimundo Boddel)�rg
Silvestre Nunes

Sônia Lorenzi

Teresinl'la,3dhurkowski
Vera L. F. Otovicz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Social o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Parabéns à João Vitor que completou 2 aninhos
no último sábado dia Si quem 'lembra cem carinho .

'

da data são seus padrinhos Leandro e (arina

Muitas felicidades para Renata
Daiane que completou idade nova

no dia 06/02, quem deseja são seus

padrinhos Walmir e Neia

A bela Rafaela Fontana
será batizada no dia 12/02,
desejamos muita saúde e

sucesso:5eus pais AI:exandre e

Katia e seu irmão Guilherme

Parabéns para Andressa Ferreira
que comemorou seus 13

aninhos dia 24/01 quem deseja
seus pais, irmãos e amigos

o garotão
Vinicius Tibes
completou
sete meses

no dia 12/01,
quem lembra
com carinho
da data são
0$ d.ind.os
João eGeni

Guilherme Fontana completa 3
anos no �ia 16/02, quem deseja
os para,Béns eom muito amor e

carinho são seus pais Alexandre e

Katia e sua irmã Rafaela

Jaison e Ana mandam um super
·!.b�ijo aos pajens mais lil1,�os do,
mundo, Vitor G. Fossile e Gabriela

L. Vavassori Stein

Parabéns para Laura Mendonça que
completou 1 aninho de vida fi:o dia 01/02 '

quem deseja muitas felicidades são q�
pais Rodrigo e Joana

Osfamlliares e amigos parabenizam os pais Sueli
, i, '. i.

' 1

e lIário Lohse pelo nascimento da pequena Manuella
Raíssa Lange Lohse no dia 18/01 Willian completou seu 7 aninho no dia

13/01. Quem manda o� parabéns são
seus pais Marcia 8, Cristi�ne

.

Esta é Joana Decker
Kroisch, que completa 4

aniQh�s,. n9. próxi.mC;l ,diª
12/02. Parabéns e muitas

felicidades são os votos de
seus pais e de seu ir",ã�

-

Contabilidade
Consultoria Empresarial

��'lD
Pro�sroo

COO'41�
Credibilidade

ffi�;l�;ttiiil
if!ruí)l.l1ll\!i!lliro.1iÔó

CooIl_�
�il@�iM

liam.. 1>efde191�

\WIW.gumz..comJ::lr

(41)33714741
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Na área

Henrique
Porto

Amistoso intermunicipal
..... JJ Bordados já está em

preparação para a Copa
Norte. No sábado, 12, a

..... equipe enfrenta amis
tosamente o Atlético Pome

rodense, às 16h, no estádio
do João Pessoa. Ao menos no

papel o vermelhinho da Tifa
Martins terá pela frente um

adversário menos difícil que
os demais jaraguaenscs na

primeira fase da competição.
A surpresa da última Primei
rona se reforçou com Jonatas
e Clebinho, ex-Flamengo. Ou-

tro que pode pintar na equipe
é Brasão, ex-Cruz de Malta. O
técnico ainda não foi definido,
mas comenta-se o nome de
Renato Vieira (futsal sub-Zü).
O presidente e atleta Jéferson
de Oliveira (foto) promete ou

tras novidades, mas guarda
as surpresas a sete chaves até
sábado. De certo apenas a re

novação dos patrocinadores.
Ah, as demais equipes que qui
serem divulgar suas novidades

podem fazer através do e-mail

avanteesportes@gmail.com.
PIERO RAGAZZI

Mudanças na FME
Boato forte na cidade diz

respeito à mudança de coman

do da Fundação Municipal de

Esportes. A informação ganhou
força após a coluna 'Plenário'
de ontem, escrita por Patrícia

Moraes aqui em O Correio do
Povo. A bola da vez é Cacá Pava

nello, ex-presidente da Fespor
te e candidato a deputado, que

ficou fora do rateio de cargos
públicos feito pelo governador
Raimundo Colombo. A chegada
de Cacá certamente irá agilizar
a municipalização do estádio

João Marcatto, enquanto a pista
de atletismo e o ginásio Arthur
Muller devem continuar no os

tracismo. A menos que o Cacá

queime' a minha língua!

Torneio de Verão
A Comissão Organizadora

do 18° Torneio de Verão Aberto
de Futsal de Schroeder já re

cebeu treze inscrições para o

evento. Assim, restam apenas
três vagas para a competição
que abre o calendário do fut-

sal amador da microrregião. As

inscrições podem ser realiza
das até a próxima quarta-feira,
ao custo de R$ 500. Informa

ções com Edite, no (47) 3374-

0322 ou no e-mail. editeh@

schroeder.sc.gov.br.

Dia do Surfe.
Hoje é o dia do surfe, mo

dalidade bastante praticada
na região pela proximidáde
da praia. Em Iaraguã do Sul
existe a Comunidade do Sur
fe (www.comunidadedosurf.
CGm), I que ciotl�a C{!)ln ,Cairca ,

de quarenta sócios e se re

úne mensalmente para um

churrasco. Meus, parabéns
aos "'houles '[araguaenses".
personificados no 'free sur

fer' Nego Santini e no 'jaca'
ChjuQs.

PREPARAÇÃO

Campeonato que
chega para cativar
Copa Flamengo reúne 20 equipes de Iaraguá do Sul e região .

JARAGUÁ DO SUL

Ela veio em boa hora.
Criada para preencher a

falta de torneios nesse

início de ano, a 1ª Copa
Flamengo de Futebol Suíço,
já é um grande sucesso.

rganizada e idealizada

pelo Flamengo do Gari

baldi, a competição servi-
...."rá para preparar as equi
pes tradicionais e dar vez aos

clubes novatos. O presidente do
Rubro-Negro, Claudemir Rue

dieger, o Foguinho, disse que a

procura foi maior que a esperada
e a organização teve de abrir ins-

"
Começamos com

essa ideia em janeiro
e praticamente no

final do mesmo mês

já tinha todas as

equipes fechadas.
CLAUDEMIR RUEDIEGER,

O FOGUINHO

"

18 RODADA
• Batavo x Naturart
• "�:os Jardim x Néki
• Bangu x Barrabaxo
• Só Amigos x Society Jaraguá
• Gb/Pérola x JJ Bordados
• Jaraguá 99 x Roma
• Amizade x Escolinha Flamengo
• Rubro Negro x Palmeirinhas

Folga: Duas Rodas, Cruz de Malta,
Quadrangular e Noite a Fora

crições para 20 equipes.
Dessa maneira, o certame será

disputado em duas fases. Na pri
meira, as equipes serão divididas
em quatro grupos de cinco times.

Eles se enfrentam dentro das cha
ves em turno único e os dois me

lhores passam para a próxima eta

pa, que será de mata-mata e jogo
único até chegar à decisão prevista
para o dia 8 de abril. Acompetição
inicia na sexta-feira, 18, sempre
nas sextas e sábados.

A opção pelo futebol suíço foi
feita por causa da praticidade em

se montar uma equipe. De acor

do com Foguinho, a modalidade
"utiliza menos jogadores e, por
isso, é mais fácil de montar um

grupo, com goleiro e seis na li
nha". Esse também foi um ponto

Esporte� 17

positivo para a boa receptividade
dos clubes. "Não é fácil conse

guir juntar 20 clubes. Começa
mos com essa ideia em janeiro e

praticamente no final do mesmo

mês já tinha todas as equipes fe

chadas", declarou o presidente.
Outro atrativo foi a premiação,

paga praticamente com todo o di
nheiro da inscrição, exceto a taxa

de arbitragem. O campeão vai le
var para casa R$ 1,3 mil, o vice R$
1 mil e o terceiro colocado R$ 750.

O quarto embolsará R$ 500. As

partidas acontecem no campo do

Flamengo, no Garibaldi, que rece

berá um piso de society O evento

é aberto ao público.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

do Grêmio Garibaldi.
Todos os jogos foram de gole

adas: o Rau venceu os Galácticos

por 7x4; a Barra aplicou um sur

preendente 12xO no Fluminense;
o Roma bateu o Operário por 5xO

e a Bell Arte derrotou o Atlético /

União, por 6x2. O artilheiro da

competição é Hermes, do Roma,

Néki, tradicional equipe de Schroeder, é presença garantida no certame

TORNEIO TAMBÉM SERVE COMO PREPARAÇÃO DAS-EQUIPES PARA TEMPORADA

com quatro gols marcados.
A próxima rodada será no sá

bado, 12, com jogos às 14h15 e às
16h. No campo do Grêmio Gari

baldi, a Barra mede forças com

o Rau e Atlético/União recebe o

Roma. Já no Rio Molha, o Galác
ticos enfrenta o Fluminense e o

Operário pega a Bell Arte.

Estreià com goleadas na Copa Galáctica
Outra competição que prome

te entrar para o calendário do fute-
. bol amador da região é a Copa Ga
láctica de Futebol. O torneio serve

como 'preparação para o Campe
onato Varzeano de Iaraguá do Sul,
previsto para iniciar em março. A

primeira rodada aconteceu no sá

bado, nos campos do Rio Molha e
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Dois tabus para serem

quebrados hoje à tarde
Brasil encara França tentando encerrar jejum de 20 anos sem vitória
PARIS

A seleção brasileira entra
em campo hoje, às 18
horas, no Stade de France,
com um desafio duplo.

cabar com um tabu de

quase 20 anos sem ven

cer a França e conquistar
a primeira vitória contra

uma equipe tradicional do futebol
mundial na era Mano Menezes.
Em Paris, a seleção enfrenta o seu

maior carrasco das últimas duas
décadas na esperança de lançar
de fato o projeto para a formação
de. uma base capaz de disputar a

Copa do Mundo de 2014, em casa,

como a grande favorita.
.

De ambos os .lados do campo,
as seleções estarão lutando na reali
dade para recuperar a imagem du
ramente arranhada com o fiasco no

Mundial da 'África do Sul. Ambas se

esforçam para promover profundas
renovações. Do lado brasileiro, um

meio de campo inédito e zaguei
ros jovens passarão por uma prova

. de fogo para começar a determi
nar quem é que ficará para a Copa
América, na Argentina, em julho.
Do lado francês, o novo time de

Laurent Blanc terá de provar à sua

torcida que a Copa de 2010 é coisa
do passado.

'

Para o técnico Mano Menezes,
o momento é de mostrar que seu

projeto pode dar frutos. Para isso,
precisa da primeira vitória contra

uma seleção de peso. Venceu ape
nas Ucrânia, Irã e Estados Unidos.
No primeiro teste real, contra a

Argentina, em novembro, Messi
colocou um fim à invencibilidade.

Outro desafio será o de rom

per o tabu francês e nada melhor

que o fim de 19 anos de jejum.
A França impediu a conquista
da medalha de ouro pelo Brasil
nas Olimpíadas de 1984, elimi
nou o Brasil na Copa do Mundo
de 1986, humilhou a seleção de

Zagallo na final do Mundial de
1998 e, em 2001, mandou a sele

ção de volta para casa na Copa
das Confederações. A última

grande derrota ocorreu. na Copa
de 2006, quando Zidane deu um

baile no time de estrelas do Bra

sil nas quartas de final e deu um

fim à era de Cafú, Roberto Car
los e Ronaldo.

, )
1

DIVULGAÇÃO/MOWA PRESS

Alexandre Pato é um dos jogadores de confiança de Mano para tentar sua primeira vitória sobre um time de tradição

TRicOtOR ENfRENTA O ARGENTINOS JUNIORS EM SEU PRIMEIRO JOGO

Flu estreia contra na libertadores
O técnico Muricy Ramalho

nunca conquistou o título da

Copa Libertadores. O Flumi
nense também não. A partir
de hoje o clube e treinador vão

tentar modificar essa história.
O caminho para a erguer o tão

cobiçado troféu é longo, duro,
imprevisível e começa com

um desafio indigesto. O atu-'
al campeão- brasileiro estreia
contra uni adversário que
não se intimida fora de casa,
marca forte e sabe controlar
o jogo. Foi assim que Muricy
definiu o Argentinos Iuniors e

previu uma partida duríssima,
às 22 horas, no Engenhão.

"A Libertadores é importan
te para o clube e a torcida, mas

todas as competições que
disputo são importantes. Te

mos de entrar para conquistar
qualquer campeonato", de
clarou o treinador, convicto de

que o Fluminense caiu numa

chave complicada com Argen
tinos luniors, América, do Mé

xico, e Nacional, do Uruguai
Muricy confirmou uma

novidade para o jogo desta

quarta. Willians ao lado de Ra-

fael Moura no ataque. O ata

cante saiu da lista de dispensa
para a equipe principal em

poucos meses. "Em 2010, ele
se contundiu muito, seu cus

to-benefício era muito baixo
e podia ter sido dispensado
no fim da temporada. Mas a

gente nunca pode desistir das

pessoas", comentou o técni
co. Já Rafael Moura jogará no

lugar do centroavante Fred,
que está suspenso por ter sido

expulso na decisão da Copa
Sul-Americana de 2009 contra

a LDU, no Maracanã.

DIVULGAÇÃO/PHOTOCÃMERA

Rafael Moura entra no lugar de Fred, suspenso por causa de uma expulsão na Sul-Americana

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 88 RODADA
HOJE

19h30 - Avaí x Marcílio Dias-SC
20h30 - Brusque x Metropolitano-SC
20h30 - Chapecoense x Concórdia
22h - Criciúma x Figueirense
AMANHÃ
19h30 - Imbituba x Joinville

CLASSIFICAÇÃO: Figueirense 13, Criciúma 12,
Chapecoense 11, Joinville 10, Marcílio Dias

SC, 10, Brusque 9, Imbituba 9, Metropolitano-
SC 8, Avaí 7 e Concórdia 7.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 78 RODADA

SÁBADO (12/2)
19h30 - América-RJ x Vasco

DOMINGO (13/1)
17h - Flamengo x Resende

17h - Nova Iguaçu x Boavista-RJ

17h - Americano-RJ x Volta Redonda
17h - Madureira x Fluminense

17h - Olaria x Bangu
17h - Cabofriense x Duque de Caxias

17h - Botafogo x Macaé

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
• 88 RODADA

DOMINGO (13/2)
Novo Hamburgo x Grêmio
Internacional x Pelota

Caxias x Porto Alegre
Lajeadense x Juventude

São Luiz x Cruzeiro-RS

Ypiranga-RS x Veranópolis
Universidade x Inter-SM
São José-RS x Santa Cruz:RS

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
.88 RODADA

HOJE .

21h - Paraná Clube x Operário
21h - Rio Branco-PR x Iraty
AMANHÃ
16h30 - Corinthians-PR x Coritiba
20h30 - Paranavaí x Arapongas
20h30 - Cascavel x Roma-PR

21h15 - Atlético-PR x Cianorte

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

Paraná Clube 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 68 RODADA
HOJE
22h - Corinthians x Ituano

• 78 RODADA
HOJE
19h30 - Prudente x Portuguesa
19H30 - Ponte Preta x Linense

• 88 RODADA

SEXTA-FEIRA (11/2)
21h - Santos x Noroeste

SÁBADO (12/2)
19h30 - Palmeiras x Americana

19h30 - Linense x Prudente

19h30 - Botafogo-Sê x Santo André
DOMINGO (13/2)
17h - Paulista x Corinthians

17h - Portuguesa x SâoPaulo
19h30 - Mirassol x São Caetano
19h30 - São Bernardo x Ponte Preta

19h30 - Bragantino x Ituano

19h30 - Oeste x Mogi Mirim

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 16, Santos 15,
Americana 13, Mirassol 13, São Paulo

12, Oeste 10, Portuguesa 9, Corinthians

9, Bragantino 9, Ponte Preta 8, Ituano 8,
Paulista 8, São Caetano 8, Noroeste 8, Mogi
Mirim 7, Botafogo-Sf 7, Santo André 6,
Linese 5, São Bernardo 5 e Prudente 1.

• COPA LIBERTADORES
HOJE
22h - Fluminense x Argentinos Juniors

TERÇA-FEIRA (15/2)
22h45 - Depórtivo Táchira x Santos

QUARTA-FEIRA (16/2)
22h - Emelec x Internacional

22h - Cruzeiro x Estudiantes

QUINTA-FEIRA (17/2)
19h45 - Grêmio x Oriente Petrolero
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Ministério Público deverá definir medida sócioeducativa
JARAGUÁ DO SUL

o delegado Marco Aurélio
Marcucci encerrou esta
semana o ínquérltn sobre
duas jovens que desviaram
dinheiro em uma agência
bancária da cidade.

esta sexta-feira, o re

sultado final das inves

tigações será enviado

ao Ministério Público.
De acordo com o delegado, por
serem menores de idade, os ado
lescentes envolvidos deverão ser

enquadrados em medidas sócio-

Segundo Marcucci,
adolescentes gastavam

dinheiro com bolsas,
roupas e baladas

HOMiCíDIO
Decretada prisão

de assassino
o assassino confesso do ado

lescente Alex Sandro da Silva, 17

anos, teve prisão preventiva de
cretada pela Justiça ontem à tarde.
Dirceu Silva dos Santos, 32 anos,

que ficou detido por um dia na

Delegacia de Proteção à Mulher, à

Criança e ao Adolescente, foi trans

ferido ontem para o Presídio Regio
nal, onde responderá por homicí
dio. Dirceu admitiu que cometeu

o crime sozinho e que atingiu a

vítima com mais de 50 facadas na

rua Feliciano Bortolini, na Barra

do Rio Cerro, no último dia 4.

educativas, que podem ir desde
uma advertência verbal até a pres

tação de serviços comunitários e

internação.
O desvio de R$ 172,4 mil veio

à tona no mês passado, quando o

banco desconfiou e abriu uma au

ditoria. Duas menores de idade
- uma de 16 e outra de 17 anos

- que estagiavam na agência
confessaram à Polícia Civil o cri

me praticado entre 2009 e 2010.

Outros dois jovens, que eram

conhecidos delas mas não traba
lhavam no banco, admitiram que
sabiam do golpe.

Segundo o delegado, .a mais

velha, de 17 anos, montava um

conteúdo interno na agência

bancária. Preenchia, falsificava
a assinatura de dois gerentes, ia
ao penhor e sacava O dinheiro.
A adolescente mais nova con

firmou o golpe. "Ela disse que a

mais velha era a criadora do es

quema", conta Marcucci.
A jovem de 17 anos, que con

fessou o crime, disse em depoi
mento que o dinheiro era gasto
com roupas caras, eletrônicos,
óculos de grife e em baladas. O

delegado informou ainda que vai
remeter a apuração de respon
sabilidade dos funcionários do
banco à Polícia Federal.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

LADRÕES LEVARAM JOIAS E DINHEIRO SEM ARROMBAR A PORTA

Dupla de assaltantes invade apartamento
Uma dupla de assaltantes

invadiu um apartamento na rua

dos Imigrantes, no Rau, e rendeu
a moradora, por volta das 13h30
de ontem. Os bandidos levaram

R$ 2,4 mil em dinheiro e cerca de

R$ 2 mil em joias e fugiram em

um Fiat Uno.
No momento da invasão, a

'vítima não estava em casa. Ao

entrar no prédio, a moradora

encontrou dois homens bem
vestidos descendo a escada e

contando dinheiro. "Eles até
me cumprimentaram", disse. Ao

chegar no apartamento, a mu

lher percebeu que alguns objetos
estavam fora do lugar, mas que a

porta sequer havia sido arrom

bada. Instantes depois que ela

entrou em casa, os assaltantes,
retornaram ao apartamento e

amarraram a moradora.
"Os ladrões iam levar meu

notebook, mas um deles comen

tou que não levariam porque eu

uso no trabalho", disse a vítima.
Até o fechamento desta edição,
eles não haviam sido localizados

pela polícia.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS

E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 02/2011 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 17/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de

mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação pluvial si

fonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana

do Município de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e cronograma físico-financeiro em anexos, parte integrante no instru

mento convocatório,
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 24 de fevereiro de 2011 às

08h45min.
Abertura do Processo: 24 de fevereiro de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC ..

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Pre

feitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda
a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 09 de fevereiro de 2011.

,Felipe Voigt
Prefeito Municipal

GOLPE, EM BANCO

Inquérito sobre
.

desvio é encerrado

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANrA CATARINA

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

Avenida MarechaI Deodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390. Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Proteste

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo
995 do código de Normas da CGJ/SG, paraa devida ci

ência ao responsável, segue a relação de títulos apre
sentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publi
cação, sendo facultado o direito à sustação judicial de

protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 169550/2011 Sacado: ADEMAR DA

REN Endereço: RUA OSMAR JOSE SATLER, 150 - BAR
RA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-

270 Credor: TELHAS KRUTZSCH COM.VAR DE MAT

CONST LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
3498401 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 411,33
- Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 169411/2011 Sacado: ANDERSON DIE

GO JURASZEK Endereço: RUA BERNARDO KARSTEN,
133 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-750 Credor: AL

CANTARA E ALCANTARA LTDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: CRUZEIROl06 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 250,00 - Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 169318/2011 Sacado: ARACI KLEIN
SILVEIRA Endereço: JOSE THEODORO RIBEIRO

317 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor: D ITALIA

GRANITO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
1906002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 147,75
- Vencimento: 20/01/2011
-----------------------------------------------.------- Apon-
tamento: 169437/2011 Sacado: AVICOLA DE BONA

LTDAEndereço: RUAEMILIO STEIN 139 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89252-020 Credor: MERCANTIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED Portador:
KCEL MOTORES E FIOS LIDA Espécie: DMI - N° Titu
lo: DP03440202 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
653,66 - Vencimento: 24/01/2011
------------------------------------------------------ Aponta-
mento: 169757/2011 Sacado: CHRISTIAN THIERY RODRI
GUES Endereço: IDA BRIDI 91 CASA - Iaraguá do Sul-SC
CEP: 89256-510 Credor: UNIAO DE BANCOS BASlLElROS

SA Portador: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR

Espécie: DMI - N° Titulo: 26520 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$181,10 - Vencimento: 24/01/2011

Apontamento: 169797/2011 Sacado: COZILAR CO
MERCIO E DISTRIBUICA Endereço: RUA BARAO DO
RIO BRANCO 72 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-
400 Credor: SBDE SOC BRAS EMBA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0003483602 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 641,09 - Vencimento: 04/01/2011

Apontamento: 169798/2011 Sacado: COZILAR CO
MERCIO E DISTRIBUICA Endereço: RUA BARAO DO

RIO BRANCO 72 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-

400 Credor: SBDE SOC BRAS EMBA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0003483603 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 641,09 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 169678/2011 Sacado: DENILSON M.

FAGUNDES ROLAMENTO ME Endereço: RUA BER

THA WEEGE 315 SALA 05 - BARRA DO RIO CERRO
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: JOAO
FERRARI Portador: CAPSUL CAPACITORES LT Espé
cie: DMI - N° Titulo: 111 - 2/2 - Motivo: faIta de pa
gamento Valor: R$ 333,35 - Vencimento: 26/01/2011

Apontamento: 169562/2011 Sacado: DJON ROBER
WATZKO Endereço: RUA JOSE THEODOR RIBEIRO,
784 - ILHA DA FIGUEIRA - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
- Credor: MONEYFACTORING FOMENTO MERCAN
TIL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1993

- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 141,05 - Ven

cimento: 25/01/2011

Apontamento: 169666/2011 Sacado: ESPACO N CON- ,

FECCOES LTDA ME Endereço: RUA JOSE THEODO

RO RIBEIRO 3860 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-

001 Credor: TEXTIL FARBE LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 1021293C - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.303,42 - Vencimento: 23/01/2011
-------------------------------------------------------- Apó'n-
tamento: 169787/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCO-

ES LTDA ME Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO

3860 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUL

TEXTIL SA IND TECIDOS Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 0013290-01 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$1.836,59 - Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 169584/2011 Sacado: FELLER REPRE- .

SENTACOES LTDA Endereço: R PRESIDENTE EPITA

CIO PESSOA, 933 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:
EXPRESSO JAVALI S A Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 0126325210 - Motivo: falta de pagamento Va

lor: R$ 50,59 - Vencimento:'19/01/2011
-------------------------------------------------------- Apon-
tamento: 169327/2011 Sacado: GLENIO MOTA RODRI

GUES Endereço: RUA HENRIQUE PIAZERA 230 APTO

201- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-060 Credor: SL
SERVICOS DE COBRANCAS LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 005/005-61- Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$1.050,OO - Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 169722/2011 Sacado: IMAGE FOTO
GRAFIA LTDA Endereço: RUA MARECHAL DEODO
RO DA FONSECA, 30 SL 02 - CENTRO - JARAGUÁ DO

SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: MlNlLAB SUPPLY
COMERCIAL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Ti

tulo: 000001001 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 405,55 - Vencimento: 24/01/2011

-------------------------:------------------------------Apon-
tamento: 169779/2011Sacado: IMAGEM FOTOGRAFI

CAS LIDA Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA

FONSECA 320 - JARAGUA: DO SUL - CEP: Credor: DIGI
MAGEM COMERCIO P F LTDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 19581/004 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 519,25 - Vencimento: 21/01/2011

Apontamento: 169291/2011Sacado: JESSICA SIQUEI
RA Endereço: RUA 1196, N 354 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89257-795 Credor: SECURITY TELECOM CO
MERCIO DE EQUlP ELETRONICOS L Portador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 52/07 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 256,00 - Vencimento: 19/01/2011

Apontamento: 169407/2011 Sacado: JOAO FELIPE
BARBOSA SORES Endereço: RUA ALFREDO CARLOS

MEIER, 226 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-640 Credor: ALTA DEFINICAO PROD EVEN

TOS FORM LT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
13180610 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
123,75 - Vencimento: 22/01/2011

Apontamento: 169766/2011 Sacado: LEANDRO SOU

ZA SILVA Endereço: RUA 25 DE JULHO 170 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-003 Credor: MECA
NICA VOIGTCAR LTDA ME Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 4927/2 - Motivo: falta de pagamentoValor:

R$ 342,00 - Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 169560/2011 Sacado: NOBILLI DE

SIGN DE AMB LTDA Endereço: RUA 25 DE JULHO,
1971 - VILA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:
TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: M305422 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 61,73 - Vencimento: 23/01/2011
------------------------------------------------------ Apon-
tamento: 169811/2011 Sacado: REVOLUTA PROD E

COMERCIO DE PLANTAS LTDA Endereço: R JOR
GE LACERDA 223 FUNDOS - CORUPA-SC - CEP:
89278-000Credor: RICARDO DIAS NEGRI ME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 657190 - Motivo: faIta de

pagamento Valor: R$ 356,42 - Vencimento: 23/01/2011

Apontamento: 169809/2011Sacado: SCHUTZENPAN

CONFEITARIA LIDA ME Endereço: ORANDINA COE

LHO EMCKEMAlER 45 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89253-778Credor: MOINHO DO NORDESTE SA Portador:
- Espécie: DMI- N° Titulo: 048023/2 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 287,00 - Vencirr;lento: 28/01/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto
foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
09/02/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo GriesbachCARGO>Tabelião Substituto
<NOME>Manoel Gustavo GriesbachCARGO>Tabelião
Substituto
Total de títulos publicados: 21
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Cinto de segurança pode sal\7àf'·vidas.

Promoções validas até 04/02/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA vsícutos A PARTIR DE 2006/2006,
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
Sua escol ha perfeita
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