
6,3 milnovos

veículosem um ano
Em janeiro deste ano, frota de Jaraguá

do Sul chegou a 87.906 carrose
"

motocicletas, um crescimento de 7,17%
, ,

em comparação com o mesmo período
do ano passado, Prefeitura planeja,

ações para melhorar o tráfego e investir
na prevenção de acidentes.

Página11

. -

.

Previsão demaís chuvas
. ..-'

.

.

deixa moradores em alerta
Defesa'Civil do Estado prevê volume de 210 mm.até sexta feira em todo o

Norte do Estado. Em Iaraguá do Sul, 140 casas estão interditadas e orientação
,

é de que moradores deixem as áreas consideradasmais críticas.

···blush!
A revista da mulher inteligente!

,

Para combater o
�

mosquito da dengue,
Prefeitura de Guaramirim quer

,

alertar a população sobre o

Aedes Aegypti. Neste ano,
foram detectados cinco focos'
do inseto no município.
Página?

::'l'

Krei�Jr• estreia"
,

, ��', .'

n� ,Min_i 'Ghallenge .

Prova da Stock Car, que
acontece em Curitiba no

, dia 20 de março, é um 'dos
grandes desafios da carreira,
do piloto jaraquaense.
Página 17

,

liberação do FGTS
,

em negociação
Em Jaraguá do Sul,
'administração municipal
aguarda parecer da Caixa
Econômica �ara começar
a cadastrar os moradores

atingidos. Em Corupá,
benefício será liberado
a partirde segunda-feira. .

Página 10

}'

FAMEG

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

Primeira rede 88S· '

prenuncia internet
o primeiro Bulletin Board System

j publico (BBS) é inaugurado em Chicago,
Illinois. Estabelecida pelo programador
Ward Christensen "em um dia de neve", a

CBBS foi o primeiro serviço de mensagens
computadorizadas com acesso aberto, via

pulso telefônico. Sustentada por apenas
ummodem, e limitada pela lentidão dos'

computadores da época, a CBBS permitia
o acesso de apenas uma pessoa por vez.

Apesar das limitações, a CBBS inspí
rou um grande número de redes similares,
precursoras dos Fóruns, Comunidades
online e Imageboards atuais. Restritas em

sua grande maioria a-sistemas puramente
, textuais, as BBSperderaril a popularidade

a partir de 1996, com.apopularização do
. padrão www.mais simples e dotado de

mais recursos. No inicio dadécada de 90,
haviam revistas especializadas em redes
BBS, noticiando inovações tecnológicas,
entrevistando operadores de sistema (Sy
sOps, no vernáculo das BBS) e instruindo
leitores na configuração e usodas redes.

, Hoje, algumas redes BBS se mantém,
acessadas com ajuda de prógramas que
simulam as conexões à moda antiga usa -

.

da por essas redes. Em seu lugar, fóruns
de internet, redes sociais e imageboards
simplificaram o acesso � para acessar

uma BBS era necessário conhecimento
de programação, as redes atuais reque-

,

rem apenas que seja preenchido um for
mulário, muitas permitindo postagens
anônimas, sem pedir login ou senha.
Pela maior restrição de, acesso, as BBS .

f'

aind são muito utilizadas para a distri-
�: - buição de arquivos ilegais, como software'
�'i2.

pirata ou conteúdo "subversivo:'.

.

UIUIII/IIWIIIIHlJIJ/llRrlmllllllmmrlnrllllllllllllllllll/lllllUllllllIIllUrIHIHlIIIIII/mIIIUlJNRlIIIIIIIIIUlflmmmllllHlllfflllllmWIH!lUllmmIllIIIlJIlIIUlIIHlllllrlllNIIIIIIINIJ//YUlllrltlrIWIJIIUlJllllmlllllmUHllJIIJII!IIIIWmWlrIl/HlUUllNUJJllrllllnWmlmmllUlrmlllUUIIIUJlUllmllllUilttnrltllllJllUlIJlUlIIlIIJllIlrUllml1RIIUWUlfUlIlmtWIIIIJ1IIIll1J1UIUlllIfIWI/UlHllllmlUmUIIIIII/II/WIJIHlUlllummlIIIJlJlrl/UJW1IIIIIIIfIIlUluuU!rllllll/lll1/llIIrírmmllUmmmIIRIlW/IIJIjjIHlmll/llrlllrmIWNtrlll'1II#/III"UllJm,m"lmlJllllml"ml/11UlIIIlJ1I1IInIllIIJUnlJjlll�llU/mIWIIIIUUIImJl//llIIlllllmHlillJlllmIHUHlJIIII/IJIHHlIIIU//llm//IIIIII/mmlfllUIHIIUNnmllUlwuu.
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Os esforcos humanitários::�
,

de � Raoul Wallenberg, ,:
Diplomata sueco em Budapeste, Hun'1,

gria durante a segunda guerra mundial;
Raoul Wallenberg trabalhou arduamente
durante o período dejulho a dezembro d�
1944 para evitar a deportação. dos judeu�
húngaros, que seriam enviados à campos

.

de concentração alemães. :'
1 .'

"Wallenberg emitiu passaportes falsos' 1

, ,

para judeus húngaros, marcando-os como
cidadãós suecos, e portanto, não passíveis de

'

.

deportação, e alugou 32 prédios em Budapes
te, ditos como sendo "território sueco" e pas
sou a abrigar refugiados nos édifícíos.

Os esforços de Wallenberg salvaram
cerca de 10 mil judeus húngaros) contando
com 350 colaboradores, como o'diplomata

, suíço Carl Lutz, que usou da mesma tática "

de Wallenberg, de emitir passaportes falsos

para impedir a deportação, e o empresário
italiano Giorgio Pelasca, que deJ-se q esfor
ço de forjar a documentação nec��sátff� p�a
que os refugiados pudessem escaRa[ dó jugo
nazista. Wallenberg faleceu em � �,1ff-'pr��io
neiro' soviético, vitima de um i�fâftrt,.: ';

,

i ,i i,' J
I I,t

.

. I t '-ilt,
-,

':JU�Ili ,·f
I.J ii u !

Os esforços de ,Wallenberg e seus colaboradores foram homenaqeados
em vários países, como com essa estátua em Tel-Aviv

PELO MUNDO
,

': tfl!� fi
'r�r I�' t

Protocolo de Kiofd ,, "

,!�IIW I
Assinado a partir de ,19971;(�Ai)'Pfo-

I d Ki d
'. d UI! li

toco o e oto, et�rmman "RI '� re-

dução de 55% na emIss�o de gf-f�� do
efeito estufa, e ratific�do por li:��I!P�
ses passa a valer no dia 16 de f�r,�reIro

, de 2005. Em uma decisão polê�l�a, os

�U�, não ,�ssinar�m ? tratado, I,����? .0
unICO pais de pnmeiro mundqla',,�eJeI-
tar o protocolo.: 1-��\�t

'

,II t, I

[)
.

�f

Tutankhamon
1959

,Revolucão Cubana
�

Fidel Castro assume como primei
ro ministro de Cuba, após as forças
revolucionárias derrubarem .o 'regime
do, ditador Fulgêncio Batista. Castro
mantém-se no cargo até dezembro
de 197,6; quando se torna presidente.
Sofrendo de graves problemas de saú

de, Castro renuncia a presidência em '

2008, sucedido pelo irmão, Raul.

O arqueólogo inglês Howard Carter
abre a câmara interior do tumulo do
faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis;
Egito. Descoberta praticamente intac
ta em novembro de 1922, a tumba re

acendeu o apagado interesse público
,

pelo antigo Egito. A cuidadosa retirada
, dos mais de 500 artefatos do túmulo
levou pouco mais de 10 anos.

r
, I�t1\"1

n�1'PÃLINKA :k= 1'- ,

'

,

ri)'J "\ '

'II /1 '

,

'," p, -

,
,

". • • ,1 J �. f ,
I

J.. \

• "" • ,

Bebida tradicional da li ",ta; e um dos ícones culturais do paI�, Pálinka e

um destilado de frutas, �RWt1zido desde o século XIV; usado antigamente
no tratamento de artritet�lhei Carlos, I da Hungria. O nome Pálinka
deriva do eslavo "Palit" l���ar, e do Eslovaco Totpálinka, referente a, '

bebidas derivadas de trigo. �bje, Pálinka pode ser encontrada em diversos
sabores, mais comumente 'p,roduzida a partir de peras, pêssegos O'l:l, '

, ameixas. Variantes mais iqc�\nuns incluem Pãlínka de cerejas, maças, mel'
e frutos ��:roseirla. Um <;\iro �o?�ar �a H�gri�,diZ que, ,�� algo serve pa:a

'

.

fazer gelem, serve para fazer}álinka. Palinkas JO reggelt e uma saudaçao
popular, traduzindo co�:\o '�boa manhã com Pálinka".'

.

� '\
I, •

�I
' 1

-' � �I'� '\�, I

íll.'\!t I

,��, l!i

I'
. ''II

"Toddler's Truce"
.;

.

Entre 1946 e 1957, as
, ,

emissoras de televisão'

inglesas eram obrigadas
a interromper as

,

. - I
transmissões entre as

18 e as 19 horas, logo após
o fim da programação'
infantil. A medida visava

, evitar que crianças
assistissem à programação
mais madura.

..
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Cristiano Mahfud Watzko, DurvalMarcatto, Romeo Piazera

estudante de Direito . presidente daAcijs
.

Júnior, advogado

.

, Vidor Danich,
sociólogo

I'

Éramos pedófilos e não sabíamos?

Pergunto- ,

me onde
ficou aquela
ingenuidade,

que nos

faz sorrir
das coisas

simplesmente
por serem

naturais.

Eleitor faltoso
deve regularizar

. Começou essa semana o prazo para que
os eleitores, que não votaram e não justifi
caram a ausência nas três últimas eleições
regularizem sua situação com a Justiça Elei
toral. Para isso, os eleitores devem até 14 de
abril comparecer ao cartório eleitoral mais

próximo. No site do Tribunal Superior Elei
toral; na opção "Serviços ao eleitor" é possí
vel consultar se o documento eleitoral está

sujeito a cancelamento.

'.

uew nasceu do início da década de 70 para
trá� (ou for um conhecedor dos anúncios

que revolucionaram a publicidade brasí
........ leira) deve lembrar-se de uma campanha
que agitou o mercado das margarinas e modífí
cou o .ranking desse produto. Estou falando da

margarina Mila (Mila / é a margarina / que veio
do milho / Mila).

.
'

.

O anúncio revolucionário a, que me refiro, .

e

que veio em um momento crítico do produto jus
'tamente porque suas vendas estavam em cons

tante queda, foi aquele onde crianças apareciam
nuas, de maneira lúdica. Dizem

que em .menos de duas semanas as'
vendas subiram de menos de 80 to

neladas para mais de 450, obrígan
do a retirada do comercíal do ar por
dificuldades na-produção.

O embrião criativo deste anúncio

publicitário decorreu da .necessída-.
de de contrapor uma concorrente

que utilizava o argumento de que
era mais saudável e, por isso, ganha
va espaço nas prateleiras e no gosto
dos consumidores a passos largos.

.

Então, segundo os idealízadores da

campanha, surgiu a ideia de colocar

crianças nuas na natureza após con

'Sumirem a margarina Mila, em uma

espécie de colônia de férias. Em um segundo anún

cio, crianças saíam de uma sauna e mergulhavam
em um lago gelado (de verdade). Para este anún

cio, o filme foi rodado na' Suécia com crianças de

lá, as únicas que aguentariam tal choque-térmico
sem problemas. No terceiro reclame comercial, um
casal de crianças, igualmente nuas, fazia' um pi
quenique em uma praia (em Guarujá) e brincava
com golfinhos no mar. Para quem não viu ou não

lembra, no meu blog (www.bacafa.blogspot.com)
há ligações diretas para os referidos filmes. A inten-

...

ção era justamente ligar o consumo da margarina
a uma vida saudável. E crianças, como se sabe, é
um fator publicitário extremamente' eficiente.

Quem de nós, naquela época (a primeira campanha

Estratégias na bolsa
tem'curso esse mês

A XP Educação promove de 22· a 24 de

fevereiro o curso "Aprenda as Sete Estraté-
.

gias Mais Vencedoras na Bolsá". O treina
mento é dividido em oito módulos que en

sinará também o controle do emocional na

hora de tomar decisões; O curso acontece

das 19h às 22h30 na TB Investimentos, em

Iaraguá do Sul. O investimento é de R$ 290,
à vista ou em até dez vezes. Informações e

inscrições pelo telefone (47) 3055-7101.,

.

� ��' '�j �J�C ��:� � r'�, m::)
.

d�, � �:.�ruUH

Inscrições para
bolsa ;de estudos

As inscrições para a concessão de auxílio
. financeiro da Prefeitura jaraguaense a alunos

de baixa renda· familiar.que cursam ensino

superior - primeiro semestre de 2011 - esta�

rão abertas de 24 de fevereiro a 9 de março.
Interessados devem preencher cadastro nos

sites
-:-wwwjaraguadosul.sc.govbr e http:/./

educacao.jaraguadosul.com.br, onde tam

bém pode ser consultado o edital que regula
menta este benefício.

é de 1979, e eu tinha entre seis e sete anos) achou
que as crianças peladas eram um estimulo à pedo
filia? Quem achouque aqueles anüncíos publici
tários eram .sexualmente apela�ivOS,?i�c�edito q�e,
se houve taís pensamentos, fOI pouca gente, pOIS,
como disse as vendas subiram absurdamente.

. J

. Pergunto, então: éramos -pedófilps,Emru�tidos,
ingênuos pacatos ou simplesmente ri�o víamos ca

belo em casca de ovo? Hoje, não vejo ,��ínima pos
sibilidade de um anúncio nestes terrÍlbs conseguir
a aprovação sequer do próprio clü��t:� tia agência

-

de publicidade. Se conseguisse, acredito que as ca-

rolas de plantão fariam uma fogueira
de m-argarinas na freft)tk' dos super
mercados e haveria úr1fa Icampanha
virtual. internacional de. boicote ao

produto. Ou seja, ser4 qhe agora é

que somos pedófilosl�niUstidos? Ou

apenas maliciosos dFv,râvados ven

do chifres em cabeç�� ,nê! cavalo?
Nessa linha de '��ciocínio, em

uma conversa cnne lahügos jantan-I .1

do nesse último final de semana, fui
lembrado dos anúncios do Cotonete

,�

(da Johnson & Iohnson), com o ho-

menzinho azul, �e:11978, onde do
mesmo apareciam: suas nádegas, ou
de 1994, onde a toalha caía e ele fi

cava, por menos de um segundo, nu.

Será que hoje seriam aprovadas? Será que veriam
I

. alguma maldade inconfessável?
'

,

.

.

Pergunto-me se não há um.ejagero na malícia.
que se pretende ver nestas situações. Pergunto-me

.

onde ficou aquela ingenuidade que nos faz sorrir .

dás coisas simplesmente por, serem naturais, ao

contrário da sisudez por conta de questionamen
tos de quais eram as intenções libidinosas de guem
criou este ou aquele anúncio.

,

Em que momento da recepte humanidade er

ramos, a ponto de enxergar maldade em tudo? Ou
como questionaria Nietzsche, "sob que condições

. o homem inventou parasi os juízos de valor "bom"
e "mau"? E que valor têm eles? Obstruíram ou pro
moveram até agora o crescimento do homem?"

.,'
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I'
nicialmente prevista para este mês, a '.
entrega do Caminhão Feira do Peixe para

. Jaraguá do Sul ocorrerá somente em abril,
sequindo cronograma estabelecido pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura. Jaraguá
éum dos 50 municípios de todo o país
contemplados pelo programa.

,,'

Envie sua foto para o e-mail redacaoecocorreiodopovo.com.br .

É obrigatório informar nome completo, profi�são, *CPF e
* telefone (* não serão publicados),

NÃO PERCA!!

.

Ótima oportunidade de '

'

investir em

SCHROEDER.
APTO. com 2 dorm., na

planta, somente hoje por

apenas R$ 79.900,00 à

vista, Ligue agora
. 478800.8800 .

Procuro para alugar
sítio ou chácara
com casa, em

Jaraguá do Sul.
.

Tr: 3376-0608
.

.ou 9142-0606,
com Sandro.

-

. ,

�v� � l�""�""l\H

Alistamento até
- dia 29,de abril

A Junta de Serviço Militar de Jaraguá do
Sul lembra aos jovens do sexo masculino que
encerra dia 29 de abril o prazo para o alista
mento militar. Devem se alistar os cidadãos

que nasceram em 1993, ou seja, que, com-
. pletam lê anos em 2011. O primeiro passo
é retirar na Junta Militar (2° piso do Terminal
Rodoviário -Vila Baependi) a guia de emissão .

de documento, Informações pelo telefone da

Junta de Serviço Militar é (47) 3371.:5714.

, j

.,._,;
�
l
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Moradores devem deixar áreas críticas. Previsão é de 210 mm no Norte do Estado
JARAGUÁ DO SUL

A esperança era ver o.

Pavilhão C do Parque
de Eventoª ficar, aos

poucos,cada vez mais vazio.

[Ias
56 famílias que preci

saram do abrigo impro
visado pela Prefeitura, 13
ainda permanecem no lo

cal. Segundo a diretora da Defesa,
Waltraut Nunes, entre duas e três
famílias passam a morar em uma

nova casa todos os dias, graças ao

auxílio-aluguel que foi liberado

emergencialmente. O temor, no .

entanto, é que o Pavilhão comece

a ficar cheio novamente - conse

quência de novos estragos que po
dem acompanhar, os 210 mm de
chuva previstos para cair até sexta

feira em todo o Norte do Estado.

Apesar de o número total ainda
não ter sido contabilizado, cerca de
140 casas haviam sido interditadas
'em Iaraguá do Sul até o início da
tarde de, ontem. Todas elas por ris-
co de deslizamento. "Por enquanto,
não estão conseguindo contabilizar
os últimos prejuízos.'Não está nem

dando tempo, mas vamos designar
uma equipe em breve só para cuidar

j.

dessa parte", explica o diretor deco-

municação da Prefeitura, Agostinho
Oliveira" que assumiu o posto de
PortaVoz da Defesa Civil.

Se as entidades envolvidas I,
já estavam em estado de alerta,
a preocupação deve ficar ainda I

maior nos próximos dias. ''A chuva .�.
foi de 140 mm entre a madrugada
e a manhã de ontem. A Defesa do
Estado está emitindo alertas. Há a

possibilidade de 70 mm por dia,
todos os dias, até a sexta-feira",
ressalta. Eindias normais, Iaraguá
suporta no máximo ,120 mm num

período de três dias.

,

• Bruna Borgbeti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

.4 Geral

PREOCUPAÇÃO.
.

Chuvas dos próximos dias
.. .'

. .

aumentam alerta de rísco

"
A Defesa do

Estado está emitindo
.

alertas.. Há a

possibilidade de 70 -.

mm por dia, todos os

dias, até 'a sexta-feira.
AGOSTINHO OLIVEIRA, P()RTA

VOZ DA DEFESA CIVIL

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

13 famílias continuam abrigadas no Parque de Eventos, e são rêlocadas aos poucos graças ao auxílio-aluguel
. "

,

AÇÕES DO PLANO DE EMERGÊNCIA CONTINUAM� E CIDADE PODE RECEBER VERBA

Se tiver qualquer dúvida, não tique· em casa
Â recomendação acima é �

mesma que está sendo divulgada
pela Defesa desde o dia 20 de ja
neiro, data em que os primeiros
estragos começaram a aparecer.
Além dos moradores de áreas

já classificadas como críticas,
também precisam estar atentos
aqueles que moram próximos
de encostas e em regiões ribeiri
nhas. "Mesmo que a Defesa não

tenha passado pelo local, é, im

portante não ficar achando que
está tudo bem. A recomendação

j
I

é procurar um lugar seguro. E,
se, forpreciso, entrar em conta
to com o plantão da Defesa pelo
199", ressalta Agostinho Oliveira.

Segundo um comunicado da
Coordenadoria Regional da Defesa

. Civil, os municípios de Joinville e

Iaraguá doSul devem receber nos

próximos dias um repasse de R$
.
600 mil cada, além do repasse do
mesmo valor que já foi direciona
do aos prejuízos com as enxurra

das nas duas cidades. Até agora,
nó entanto, a Prefeitura não re

cebeu esclarecimentos sobre o

montante. "Não sabemos quan
dó vem e nem no que exatamente

- esse dinheiro deve ser investido",
explica o PortaVoz.

. VIDA COMUNITÁRIA

Enquanto parte da equipe se

mobiliza para evitar novos des
.

moronamentos e alagamentos,
oito funcionários e as famílias

alojadas no Parque de evento

continuam trabalhando' para

mantero local.' Sebastião Salva-
-

dor Pereira, 48 anos, está no Pavi
lhão C desde a madrugada do dia

.

21 de janeiro, quando foi acorda
do pelos Vizinhos com a' água já
dentro de casa.

Enquanto espera os trâmites
do processo de aluguel de uma

nova casa na ruaJoão Planíncheck,
ele ajuda a manter o local e cuidar
das crianças que ficam sob a res
ponsabilidade de todos no horário

. de trabalho d9S pais. "Estão todos'
, ajudando, fazemos duas ou três

mudanças por dia, então ficamos
mais tranquílos.. E é bom poder
ajudar, mesmo -quando a gente
perdeu tudo. Sei que pelo menos

os meus filhos, que estão com a

tia, não correm perigo nenhum",
afirma o gari.

.�

Sebastião deve ir para a nova

casa nos próximos dias

,Informações
47 3461,0525

consulte o edital no $Im
'WWW.�iesc.org,mICánCO($()s
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mento fica no pé de um

morro e tem passagens
_." subterrâneas de água
que tornam o terreno suscetível
'a deslizamentos. A decisão de
interditar foi tomada na noite
de segunda-feira, após as fortes
chuvas que atingiram a região.
A área· vem sendo monitorada
desde as chuvas de novembro de
2008. Para fugir do perigo, os mo

radores das residências interdita
das foram para casas de parentes
e amigos. Apenas uma família foi
encaminhada ao abrigo impro
visado pela Prefeitura no Parque
Municipal de Eventos.

Na tarde de ontem, a famí
lia de Lígia Prüss trabalhava na

organização da mudança. "Eu e

meu marido vamos ficar na casa

de um filho que mora na rua Os
car Schneider. Não é longe daqui,
mas ainda é seguro. Vamos ver se

conseguimos construir uma ca

sinha nos fundos do terreno dele

pra gente morar depois. Aqui não

fico mais", declarou Lígia. A filha

dela, Maria Aparecida, grávida de

quatro meses, e o genro, Dama
ceno Adalberto Petry, que mora

vam juntos na casa, estão se mu

dando para a residência dos pais
dele, em Schroeder.

Já Benedita de Jesus, que re

side no imóvel ao lado, disse

que vai ficar provisoriamente na

casa de uma amiga. "Sou-doente,
tomo muitos remédios e não que
ro ir para o abrigo da Prefeitura",
contou. Ela, assim como os demais

moradores, estão sendo orienta
dos a procurar a Secretaria do De
senvolvimento Social, na Prefeitu

ra, para se cadastrar no programa
de auxílio-aluguel e participar dos

programas de habitação.
Uma das residências interdi

tadas no loteamento é uma cons

trução de alvenaria nova, ainda
em fase de acabamento.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br
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CHUVAS

Famílias deixam casas no

- Loteamento Hanemann
Área monitorada desde 2008 foi considerada suscetível a deslizamentos

JARAGUÁ DO SUL
.

A Defesa Givil interditou
11 casas que corriam risco
de desabar no loteamento
Hanemann, na Barra do
Rio Gerro.

FOTOS PIERO RAGAZZI

.-:.:.........;

Moradores das residências interditadas foram para casas de amigos e parentes. Apenas uma família foi encaminhada ao Parque de Eventos

Ontem de manhã, uma

ponte desabou na rodovia

municipal Gerhad Gumz, na

localidade de Jaraguazinho.
A estrutura, que faz a ligação
daquela comunidade com

Rio dos Cedros, já tinha sido
danificada com as chuvas do
mês passado. De acordo com

moradores, cerca de 60 famílias
residem no local.

No último domingo a pon
te foi interditada para uso de
veículos pesados. "Mas não foi
colocada nenhuma placa sina
lizando e ontem de manhã um

caminhão cruzou a ponte. Foi
aí que ela desabou de vez", ex

plicou o morador Adilson dos
Santos. O rapaz trabalha em

uma malharia de Iaraguá do Sul
e contou que, com a interdição
da ponte, precisa andar seis

quilômetros por dia para pegar
o ônibus. A região

-

não possui
estradas pavimentadas. Várias
funcionárias de uma empresa
têxtil da cidade ficaram ilhadas
e não puderam ir trabalhar na

MORADORES ESTÃO COM DIFICULDADES PARA IR AO TRABALHO

tarde de ontem

Quem precisa ir a Jaraguá
do Sul é obrigado a dar a volta

por Rio dos Cedros, aumentan

do o percurso em cerca de 30

quilômetros. Mesmo-assim, isso
só é possível usando motocicleta,
pois a' serra em Rio dos Cedros
também está parcialmente in
terditada. Ontem, o secretário de

Obras,Valdir Bordin, não foi loca
lizado para falar sobre o assunto.

CASA ABANDONADA

Uma família que residia às

margens do rio Iaraguá, naque
la região, abandonou a residên
cia. O vigilante Wanderlei Witt,
proprietário do imóvel, contou

que a casa foi desocupada há
15 dias. "Estamos com parentes
que moram aqui perto. Já can

sei de ligar para a Defesa Civil.

Quero que venham fazer um

laudo sobre as condições da
minha casa, mas não consigo
falar com ninguém", desabafou.

Ponte desaba nO' Jaraguazinho

Ponte já havia sido danificada com as chuvas do mês passado ,
-

Consultoria Empresarial
GRC/SC, 0062.69;'0 --�--Q·u-a--lid-arl·...'-e

Competência
Credibilidade

ww'W.gumz..oom.br gumz@gumz.rom,br

(47J3371-4741 UMA PARCERIA QUE nÁ CERTO. Desde 1978
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Com
142 mil habitantes, Jaraguá do Sul

atingiu uma frota de 87.906 veículos, o

equivalente a um veículo para menos de
dois moradores. Para se ter uma ideia do

que essa quantidade significa,
são 530 emplacamentos men

sais registrados pela Ciretran
do município.

Garantir que o trânsito flua
de forma mais planejada é um

dos grandes desafios que a Pre
feitura tem para os próximos
anos. Diante da geografia irre

gular da nossa região - uma vez

que o Vale do Itapocu é cercado por rios e mor

ros - a abertura de novas vias e a construção de

pontes exige investimentos altos, devido ao alto -

valor das desapropriações.

Mas, de acordo com o diretor de Trânsito,
José Antônio Schmitt, apenas as obras, por si

só, não vão garantir um trânsito mais tranqui
lo. Para ele, é preciso realizar também campa

nhas de conscientização para
que motoristas, pedestres e

ciclistas pensem de forma co

letiva, e não individual.
No entanto, garantir um

tráfego mais planejado tam

bém exige melhorias no trans

porte coletivo. Preço mais

acessível, maior número de li
nhas e veículos em bom esta

do são apenas alguns pontos que precisam ser

revistos entre o governo municipal e a conces

sionária para democratizar, de fato, o direito
de ir e vir dos cidadãos.

rJÃO, t>OL.rTOR. FOI -A
SURRA QUe LEVEI DA.
MULHER POR C.HEGAR
OE MACRU&ADA I

•

I'
;1'
,r
I
I

DO LEITOR

Inovacão é
�

oportunidade, não "risco"
DOLErTOR

Escolha o PerdãoO
ano de 2010 foi marca

do pelo lançamento, no

Brasil, de uma novidade

tecnológica ansiosamen
te aguardada, o iPad. E tenho

notado, em meus contatos com

os gráficos, a inquietação cons

tante: poderá a internet e, mais

recentemente,.... o lançamento do
iPad, de alguma forma, prejudi
car o produto impresso?

No passado, sempre que uma

nova tecnologia era desenvolvi
da, os pessimistas alardeavam o

pior. Foi assim com a chegada da

televisão, que iria liquidar o rádio
e o cinema - e os dois estão aí, mais
fortes e dinâmicos do que nunca.

Ambos os veículos souberam se -

reinventar, trazendo ao público
aquele "mais" que torna um pro
duto especialmente atrativo.

No caso do cinema, grandes
sucessos de bilheteria sucedem-se

temporada após temporada. 'Ava
tar", lançado no começo deste ano,

já arrecadou mais de dois bilhões
de dólares. Nada mau para uma

mídia destinada a "morrer";
Nos livros, títulos da 'série Har

ry Potter e, Crepúsculo vendem
milhões de exemplares para um

público adolescente que já cres

ceu em um mundo digital. Prova
de que, com criatividade e talento,
o consumidor sempre é fisgado e

lança-se com prazer ao que sente

que acrescenta algo à sua vida.
As novidades, como o caso do

iPad, podem até assustar no mo

mento em que são lançadas, pois

vêm com todo aparato da mídia
mundial. Depois que a poeira
baixa, percebemos que são ape
nas mais um veículo para os lei
tores, e que, como qualquer pro
duto, encontrará usuários, sem,

contudo, ameaçar os setores já
existentes.

Outrá' preocupação pertinen
te no tocante ao avanço das mídias

digitais no campo da informação
diz respeito à qualidade dos con

teúdos produzidos e armazena

dos. Megaempresas digitais, como

a App)e e o' Google, cresceram

tanto, e com tantas ramificações,
que não seria exagero afirmar que
nos tornamos quase reféns desses

conglomerados.
É aí que entra a credibilidade

do produto impresso. Ao com

prar uma revista ou um jornal, por -

'

exemplo, temos a certeza de que
ele foi feito por profissionais expe-

'

rientes e preparados. Sabemos, de

antemão, que as informações ali
reunidas passaram por um crivo

que as tornam mais confiáveis.
O que tenho sempre reco

mendado é que façam o que sem

pre fizeram - sobretudo aqueles
que conseguiram êxito em seus

empreendimentos: arregacem as

mangas e procurem enxergar nas

novas tecnologias uma oportuni
dade de crescimento. Agreguem
valor ao seu negócio. Esse é o ca

minha que conduz ao sucesso.

Dieter Brandt, presidente da Heidel

berg para a América do Sul, fabricante
de produtospara a indústria gráfica

,
"
h

,,'

"

saltavam pela janela para escapar das chamas.
"Pai horrível", disse Karl. "Eu vi um homem

com uma criança nos braços; suas roupas esta- '

vam em chamas. Ao seu lado, sem dúvida, estava

a mãe da criança. Ele 'pulou pela janela com o

filho. Em seguida, pulou a mãe. De outras jane
las, corpos em chamas caíam e nós atirávamos
neles."

stejam prontos a perdoar os outros como

Deus os perdoou por causa de Cristo.
Efésios 4:32, Phillips".

Em 1944, os nazistas tomaram como

prisioneiro um promissor jovem arquiteto
chamado Simon Wiesenthal. Ele presenciou
como os soldados nazistas raptaram sua mãe e

assassinaram sua avó 'em casa. Ao todo, 89 pa
rentes dele morreram nas mãos
dos nazistas.

Ele estava no campo de con

centração em Maunthasen, Áus
tria, fazendo o trabalho de lim

peza no hospital improvisado,
quando um dia um soldado na

zista, já moribundo, pediu para
falar com um judeu.

No fim da tarde, uma enfer
meira perguntou para Wiesen
thal: "O senhor é judeu?" "Sim",
respondeu ele. "Acompanhe
me", disse ela.

Assustado, ele a acompanhou
até uma sala escura e úmida. Ali
estava um soldado nazista que mais lembrava
uma múmià, cheio de bandagens, mostran

do apenas o nariz e as orelhas. A enfermeira os

deixou a sós. O soldado então agarrou o pulso
de Wiesenthal e sussurrou: "Meu nome é KarL"
E contou como em retaliação pela morte de �O
soldados nazistas numa mina enterrada, sua

unidade juntara 300 judeus em uma casa de três
andares na cidade de Dnopropetrovsk, Ucrânia,
derramou gasolina e ateou fogo. Os soldados de
Karl cercavam a casa e atiravam nos judeus que

.� Karl explicou por que havia
solicitado a visita. "Eu sei que o

que vou pedir é muito para você.
Mas sem sua resposta eu não

posso morrer em paz". Então o

soldado perguntou: "O senhor
me perdoa pelo que eu fiz?".

Wiesenthal permaneceu
'silencioso e se retirou da sala
sem dizer uma palavra. Anos

depois, ao escrever seu livro O

Girassol, colocou no fim dele
uma pergunta: "Você que aca

bou qe ler este episódio, colo

que-se em meu lugar: O que
você teria feito?".

Perdoar é uma decisão dolorosa e difícil.

Quanto mais profundas são as feridas, mais

tempo necessitam para sarar. Mas não perdoar
amarra você ao passado. Por isso, a melhor esco

lha - em primeiro lugar, para seu bem, e depois
para o bem do culpado - é perdoar, Nesse pro
cesso, somente a intervenção da graça de Deus
dará palavras apropriadas ao ofensor e coração
terno ao ofendido.

"
Perdoar é uma

decisão dolorosa
e difícil. Quanto

,

mais profundas
são as feridas,
mais tempo
necessitam

para sarar.

"

Mário Lewerenz, consultor técnico
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Região recebe

apenas RS 1.3 milhão
o governo do Estado bateu o

martelo quanto à divisão de
recursos para os municípios
da microrregião atingidos
pelas enxurradas de janeiro.
Iaraguá do Sul vai levar

R$ 600 mil, sendo que o

'prejuízo estimado é mais de

R$ 27 milhões. Schroeder e

Massaranduba ficam com R$
200 mil e Corupá vai receber R$
300 mil. Já para Guaramirim
serão encaminhados apenas
R$ 5Q mil, o que irritou o

prefeito Nilson Bylaardt, pois
os estragos alcançaram mais
de R$ 6 milhões, segundo
balanço da Prefeitura. "Bsse
dinheiro não paga nem o óleo
diesel das máquinas. É um

desrespeito com a cidade':
critica. Bylaardt já entrou em

contato com o vice-governador
Eduardo Pinho Moreira e com

o deputado Carlos Chiodini

para tentar reverter a situação.
Além disso, o prefeito deve ir

a Brasília nos próximos dias

para acompanhar o andamento
de um projeto protocolado
em 2009 e que solicita R$ 34

milhões para serem investidos
em obras de contenção de
morros e dragagem dos rios. Na

troca de tubulação, a Prefeitura
aplicou cerca de R$ 2 milhões
de recursos próprios, o que,
segundo Bylaardt, fez com que o

escoamento de água melhorasse

significativamente nas

localidades onde os trabalhos já
foramfinalizados, como o Avaí.
Atéagora o governofederal
repassou uma migalha para Santa

Catarina, foram R$ 30 milhões

para cobrir um prejuízo de mais
de R$ 400 milhões, e, por sua vez, o

Estado também nãofez diferente.
Na microrregião, as Prefeituras
pleiteavam R$ 55 milhões, mas,

por enquanto, terão que se virar
com R$l,3 milhão. Sem contar que
as chuvas insistem em continuar a

cair por aqui.

Decisões no ninho
Depois de se reunir com a prefeita Cecília Konell na tarde
de segunda-feira, o senador Paulo Bauer se encontrou com

os correligionários da região para traçar estratégias para as

eleições municipais de 2012. Apesar das desavenças, há ainda
uma forte corrente que defende a manutenção da aliança com

o DEM em Jaraguá. Em março, acontecem as eleições para
definir quem vai presidir o partido e a partir daí vai ficar mais

fácil saber para que direção os tucanos vão voar.

Pedágio
•

mais caro

,

s.

de ira
Terrestres (ANTT)
autorizando
o aumento foi

publicada ontem

,
no Diário' Oficial
d u "''';'''', ,ij"

a ruao.

Prefeito caçado
A denúncia de compra votos

em troca de combustível, que
já havia determinado a perda
de mandato do prefeito
Saulo Sperotto (PSDB), de

Caçador, em lo grau, foi
mantida por 6 a O no Tribunal

Regional Eleitoral na noite
de ontem. Os advogados de

Sperotto podem recorrer

agora ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), em Brasília,
e, enquanto não ocorrer a

análise, o prefeito prossegue
no cargo. Mas já é de

-

entendimento que a defesa
terá dificuldade em derrubar
uma decisão unânime da
corte catarinense.

Ensino superior
Além das bandeiras já conhecidas,
nesse segundo ano de mandato
na presidência da Acijs, Durval
Marcatto Junior pretende criar
um movimento em defesa da

implantação de um campi da Udesc
em Jaraguá. Nada mais justo, já que
a UFSC acabou sendo abrigada, mas

até hoje não iniciada, em Joinville.

WJI1I

ais reCUllIlSOS

o prefeito de Corupã, Luiz Carlos 'Iamaníní (PMDB),
está confiante de que, além dos R$ 300 mil já
empenhados, o município receba outros R$ 500 mil
do Estado.A promessa foi feita verbalmente, resta

,

esperar para saber se, e quando, será, realmente

cumprida, Os prejuízos ultrapassaram os R$ 5

milhões, com várias ruas interditadas e pontos de
deslizamentos por toda cidade.

DIVULGAÇÃO
I

Teste de lorça
A presidente Dilma Rousseff
.víve hoje seu primeiro grande
teste de força com a votação do
salário mínimo. O governo quer
R$ 545, a oposição fala em R$
600, mas já há quem aceite R$
560. O ministro Guido Mantega
avisou ontem em reunião
com os deputados que um

reajuste maior vai provocar um

descontrole das contas públicas
e repetiu dados já apresentados
por sua equipe, apontando
que a cada R$ 1 de aumento

no mínimo, a despesa federal
é elevada em R$ 301 milhões.
A proposta do PSDB, de R$
600 para o mínimo, acarretaria

.

aumento de R$16,5 bilhões

para as contas do governo,
.

afirmou o ministro.

o futuro do DEM
Pelo que a imprensa nacional
noticiou ontem, esta quarta
feira será decisiva para o futuro
do DEM. O presidente de honra
do partido, o catarinense Jorge
Bornhausen, afirmou à Folha de
São Paulo que hoje termina o

prazo para que a sigla entre em

acordo sobre a construção de
uma chapa única para direção
do partido, caso contrário,
assinará sua desfiliação. A

proposta é que José Agripino
fique no comando, desde

que a executiva permaneça
como está, o que dificilmente
será aceito pela corrente

comandada por Antonio
Carlos Magalhães Neto, que
quer renovação. Enquanto
isso, ontem em Florianópolis,
em reunião com a bancada
do PMDB na Assembleia

Legislativa, o governador
Raimundo Colombo recebeu
convite oficial para filiar-se
no partido. Agradeceu, mas
afirmou que no momento a

prioridade é administrar'
Santa Catarina.
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SOB NOVA ADMINISTRAÇAO
Promessa para lá de audaciosa
Novo presidente do Samae diz que vai acabar com as falhas no abastecimento até o fim de 2012

- JARAGUÁ DO SUL

Pouco mais de 15 dias na
. direção do Samae (Serviço
Municipal de Águas e

Esgoto), e Isair Moser
afirma estar se

sentindo em casa.

a rua Erwino Menegot
ti, no bairro Vila Rau,
fica o prédio da autar

quia. E ali, no segundo.
piso, que o vereador do Partido
da República, agora licenciado
do Legislativo, parece trabalhar
à vontade com a porta da sala do
escritório totalmente aberta. Na

bagagem, ele traz a experiência
de ter administrado o órgão nos

anos de 2008 e 2009, na adminis

tração de Moacir Bertoldi.

Porém, nem tão aconchegan
te é estar no comando do Samae
neste momento considerado crí
tico. O início de 2011 tem sido
marcado por falhas constantes

no abastecimento de água, prin
cipalmente por causa das en

xurradas que comprometem o

serviço regular no município. É
uma situação complicada, mas

que Moser afirma assumir como

um compromisso desafiador. Ele

promete ampliar, recuperar e in
vestir na rede de água e esgoto
sanitário até o fim de 2012.

A meta audaciosa é não dei
xar faltar água nas torneiras. "As

cobranças são muitas e o des
contentamento da população é
maior ainda. O povo quer abrir
a torneira e ter água. A falha no

abastecimento é um problema'
que deve acabar até o fim deste
mandato", promete. "É um novo

desafio, mas não encontrei di
ficuldades para administrar a

autarquia, pois conheço bem o

trabalho da equipe desde a ad

ministração passada", continua.

Dico, como é chamado po
pularmente, pretende atualizar
e modernizar os serviços pres
tados pela autarquia. "Estamos

produzindo' a quantidade que

o povo quer abrir a

torneira e ter água.·A falha
no abastecimento é um

problema que deve acabar
até o fim deste mandato.

EDUARCO MONTECINO

_llllJj.I"�

Dico Moser assumiu o Samae em meio à crise na distribuição de água no município, mas promete modernizar os serviços da autarquia

consumimos". Nesta semana,

por exemplo, devido às fortes

chuvas, as localidades Águas Cla �

ras, Boa Vista, Rio Molha, Barra
do Rio Molha e Santa Luzia, ou

tra vez, tiveram interrupções no

abastecimento.

mil moradores, segundo Moser.
No Santa Luzia, um reservatório,
chamado de RS, está em constru

ção e deve ficar pronto nos próxi
mos meses. Ali, R$ 1,5 milhão de

.litros de água será armazenado,
beneficiando também os mora

dores dos bairros vizinhos Tifa
Schubert e Amizade. A Prefeitura
desembolsou R$ 500 mil na obra.

SAMAE TEM ORÇAMENTO DE R$ 12 MILHÕES

Diretor quer investir
todo o recurso na rede de

água e esgoto sanitário,ALGUNS
INVESTIMENTOS mento de Esgoto). Uma delas fica

em Nereu Ramos, e deve atender
oito mil pessoas. Outra está locali
zada no São Luís, alcançando até
70 mil habitantes. Para estas obras,
R$ 7,5 milhões foram financiados

pela Caixa Econômica Federal.

Hoje, Iaraguá tem duas esta

ções de tratamento de esgoto: na

Vila Rau e Ilha da Figueira, co

brindo 40% do município. Com

as duas novas ETEs, mais 33%

da população terá acesso, marca

que fará de Iaraguá do Sul exem

plo no setor.

Para este ano, o Samae tem

orçamento de R$ 12 milhões -

quantia que deve ser totalmente
investida em redes de água e es

goto sanitário. Entre os planeja
mentos de Moser está a constru

ção de um reservatório próximo
ao RS, que fica na rua Roberto
Zimmermann, no Santa Luzia. O
terreno foi adquirido pela Prefei
tura por R$ 180 mil, no ano pas
sado. Ele também quer ampliar a

ETA, localizada naVila Rau.
Até 2012, Dico pretende entre

gar duas ETEs (Estações de Trata-

Iniciada em·2009, a ETA-Sul,
Estação de Tratamento de Água,
no bairro Garibaldi, deve come

çar a funcionar dentro de 60 dias.
A obra está em fase final. Ali, o go
verno municipal investiu R$ 9 mi
lhões com a esperança de solucio
nar grande parte das reclamações
de falta de água. "Com a ETA-Sul
do Garibaldi, 35% da população
será abastecida", diz Moser.

Atualmente, o
.

Samae tem

34.752 ligações, atendendo 45

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

INfORMAllCA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

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

Jaraguá do, Sul-SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Prefeitura Guaramirim
está pedindo atenção
especial da população
para combater o mosquito
da dengue, como parte
de campanha federal de
prevenção.

A
divulgação de infor-'

mações de combate ao

mosquito faz parte de
uma campanha do go

verno federal, enquanto as Pre

feituras são responsáveis apenas
pela administração e controle dos

postos de monitoramento. Como

em Guaramirim foram detectados

cinco focos de reprodução do Ae

des Aegypti este ano, o "munictpío
está reforçando a campanha.

O apelo do governo municipal
é para que os moradores tenham
cuidado para não deixar água acu

mulada em pneus velhos, vasos

de plantas e outros recipientes ex

postos ao ar livre. De acordo com a

supervisora do programa de con

trole da dengue em Guaramirim,
Marister Camara Canto, não basta

jogar a água fora. "Os ovos do mos

quito podem sobreviver fora da

água por até um ano", lembra. A

recomendação da administração
pública é que os recipientes sejam
limpos com escova.

Em Iaraguá do Sul, o super-
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visor de zoonoses da Prefeitu
ra, Augusto Poffo, pede cuida
do com recipientes pequenos,
como tampas de garrafa e copos
velhos, pois esses objetos podem
se tornar focos de proliferação
do inseto. Na semana passada o

município confirmou o primeiro
caso de dengue este ano. A pa
dente é uma jovem de 15 anos

que viajou para o Acre, mas ela já
se recuperou e passa bem. "A do

ença não se alastrou por Iaraguá
do Sul, mas pode se espalhar pro
resto do Estado se não houver a

devida atenção", orienta.

Segundo os responsáveis pelo
programa, é fundamental que a po
pulação colabore com o trabalho
executado pelo setor de zoonozes.

Isso porque muitos moradores ain

da têm resistência em deixar que as

equipes instalem as "armadilhas"

para identificar os focos do mosqui
to. "Já houve casos em que a polícia
militar teve de nos acompanhar"
lembra Marister.

SINTOMAS
DA DENGUE

Dor de cabeça, dor atrás dos

olhos, dores musculares, dores nas

juntas, prostração e vermelhidão

no corpo. Ao perceber os primei
ros sinais o paciente deve procurar
um médico imediatamente.

J. ;_.

ri

100MI
,,-,;.

Contra o mosquito, da dengue
Guaramirim lança campanha para evitar a reprodução do Aedes Aegypti .'

,"

Equipe de zoonoses orienta cuidado com utensílios que acumulam água e podem servir de criadouro

PREjuízos OCORRERAM EM TODOS OS MUNiCíPIOS DA REGIÃO

de barreiras. De acordo com a

secretaria de Obras, todas as vias
rurais do município apresentam
problemas. No bairro Rio Paulo

Pequeno, as águas invadiram as

casas e cerca de dez pontes fo
ram danificadas.

Em Schroeder, a chuva não

foi tão intensa quanto no res

tante da região. Porém, na co
munidade Garcia, no Centro,
um deslizamento interditou .a

rua Maravilha, e a encosta está
cedendo sobre a via. O acesso

Estragos aumentam com chuva contínua
EDUARDO MONTECINO

pode ser feito pela rua Guilher

me Bauer. As obras de limpeza e

recuperação dos bueiros, em res

posta às chuvas de janeiro, terão

de ser refeitas em toda a cidade.
O centro de Massaranduba

ficou alagado e o Ginásio de Es

portes também foi atingido. Se

gundo a Prefeitura, quatro pon
tes foram danificadas pela chuva

e as estradas rurais estão "prati
camente destruídas". O encana

mento de esgoto se rompeu com

as águas, e a Defesa Civil do mu

nicípio está avaliando o estrago
em áreas que não haviam sido
afetadas pelas chuvas de janeiro.

Em janeiro, Corupá
registrou danos em

pontes ê estradas

Os municípios do Vale do Ita

pocu novamente sofreram com

as fortes chuvas que castigam
Santa Catarina desde janeiro.
Com as chuvas registradas nos

últimos quatro dias, os estragos
na região aumentaram.

Guaramirim teve múltiplos
alagamentos na região rural, mas

a Prefeitura não conseguiu con

tabilizar com exatidão o núme

ro de ocorrências. Nas áreas de

morro, deslizamentos pequenos
causaram preocupação, mas não

atingiram casas. No Brüderthal,
obras de recuperação foram li
beradas em caráter emergencial,
mas elas só serão executadas de

pois que parar de chover.
Em Corupá, as estradas ru

rais e os morros estão com vários

trechos interditados por queda
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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pela Caixa, a Prefeitura fará um

mutirão de cadastros, juntamente
com o banco e a Defesa Civil do

município, no Ginásio de Espor
tes Arthur Müller. "Vamos dispo
nibilizar funcionários para fazer
esse cadastramento, pois muitas

pessoas vão procurar. A Caixa vai
auxiliar nesse processo e a Defesa
Civil vai fornecer os laudos das ca

sas atingidas", explica o secretário.

"

BENEFICIO LIBERADO
"

EM CORUPA

Em Corupá, o FGTS vai ser li
berado nos próximos dias e a Pre

feitura já está fazendo os cadastros.
Os moradores devem se dirigir,
na próxima segunda-feira, das 8h
às 12h, e das 14h às 17h, ao salão

paroquial, com fotocópia da Car

teira de Trabalho, Identidade, CPF,
certidão de casamento e compro
vante de residência. Somente os

moradores das localidades Pedra.
de Amolar, Pedra de Amolar Alto,
Poço D'Anta, Carroeira, Garrafão,
Tifa dos Milhões, Rio Novo, Gua

rajuva, Isabel, Caminho Pequeno,
Oswaldo de Amaral e Ano Bom fun

dos, Seminário, Bomplandt, Ano /,

Bom, BR-280, João Tozini e Henri

que FuIkpoderão sacar o benefício.

Após a aprovação do relatório deborak@ocorreiodopovo.com.br
• Débora Kellner

1::,1\11:::: I:: r 1

FGTS para atingidos em negociação
Prefeitura aguarda parecer da Caixa para começar a fazer os cadastros de moradores

EDUARDO MONTECINO

� - ;ii:'

Moradores que tiveram a casa atingida pelas chuvas, em Jaraguá, poderão solicitar o benefício

AULAS VOLTAM AO NORMAL EM JARAGUÁ, GUARAMIRIM E MASSARANDUBA

Alunos de Corupá ficam em casa até a sexta-feira, dia 18
tempo melhore", justificou o pre
feito. Qualquer mudança e novas

orientações serão comunicadas
durante a semana.

PIERO RAGAZZI

o FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço),
para os atingidos pelas
chuvas, ainda não foi
liberado pela Caixa
Econômica Federal.

Na
tarde de ontem, a Pre

feitura de Iaraguá do Sul

encaminhou, para a Cai

xa' um laudo de todas
as localidades e bairros afetados

pelas enchentes na cidade. Essa

solicitação é encaminhada ao

conselho curador do banco, de

Florianópolis. Somente depois de

aprovar o laudo o dinheiro poderá
ser liberado aos moradores.

"A Caixa não aceita que o mu

nicípio todo seja enquadrado na

solicitação, por isso, tivemos que
fazer - o relatório. Somente após o

retorno deles que poderemos co

meçar os cadastros", afirmou o se

cretário de Desenvolvimento Eco

nômico e Turismo, Célio Bayer.
Por enquanto, a Prefeitura não

sabe informar quais são os docu
mentos necessários para o cadas

tro, os valores liberados e quais os

procedimentos devem ser toma

dos pelos moradores. A expecta
tiva é que o banco e a Prefeitura
iniciem a liberação ainda em fe
vereiro e mais de 30 mil pessoas
devem solicitar o FGTS.

.

As fortes chuvas que atingi
ram Iaraguá do Sul e região no

domingo e na segunda-feira de
ram uma trégua oritem à tarde. O

_ menor número de alagamentos
permitiu que as escolas pudes
sem voltar às aulas normais. As

32 escolas da rede municipal de
ensino e os 28 centros de educa

ção infantil voltam a funcionar
normalmente na manhã de hoje.
A decisão da reabertura das uni

dades foi tomada pelo órgão mu

nicipal após consulta à Defesa
Civil de Iaraguá do Sul.

As aulas da rede estadual
também voltam ao normal, tan

to em Jaraguá do Sul quanto em

Guaramirim e Massaranduba. A

Unerj/PUC (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul), que havia
cancelado o primeiro dia de au-

,

las, na segunda-feira, já retomou

as atividades na noite de ontem.

Hoje, as aulas seguem normal
mente em todos os períodos. A

Faculdade Jangada, Senai e Se

nac, assim como a Fameg/Unias
selvi, de Guaramirim, também
terão aulas normais.

Em Corupá, a situação segue
complicada. A Secretaria Muni

cipal de Educação suspendeu as

aulas até sexta feira. As ativida
des vão ser retomadas apenas
no dia 21. De acordo com o

prefeito, Luiz Carlos Tamanini,
a decisão foi tomada com a De

fesa Civil Municipal e Estadual
e secretários. "Vale zelar pela
segurança dos alunos e depois
adaptamos o calendário esco-·

lar. Os rios estão cheios e o risco

é grande, vamos rezar para que o

ÁGUA VOLTA
AO NORMAL

O abastecimento de água em

Iaraguá do Sul, que estava par
cialmente comprometido por
causa do grande volume de chu

vas, foi normalizado na tarde de
ontem. Caso não volte mais a

chover forte, o tratamento não

precisará ser interrompido.

Em Jaraguá do Sul,
instituições de ensino

voltam a funcionar
normalmente hoje

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Frota cresce mais de 70/0 ao ano
Ruas de Jaraguá do Sul recebem cerca de 500 veículos a mais a cada mês

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL dos veículos e investir na preven

ção de acidentes. "Nosso desafio
está em promover mudanças,
desafogar o trânsito e diminuir

as filas. A frota está cada vez

maior e a cidade não foi projetada \,

para isso", afirma.

Em janeiro deste ano,
a frota de Jaraguá do
Sul chegou à casa dos
87.906 veículos. O número

apresenta um crescimento
de 7,17%, se 'comparado
com o mesmo

período de 2010.

"
É comum em Jaraguá

vermos famílias
com mais de um

carro na garagem,
devido ao padrão

de vida, que é alto.
Mas isso complica o

trânsito: gera filas e

congestionamentos.
JOSÉ ANTÔNIO SCHMIH,

DIRETOR DA ENGENHARIA DE
TRÂNSITO DA PREFEITURA

.

SignifiCa
também dizer que

em um ano as ruas' da ci-

dade receberam 6.305

veículos, ou que a cada

mês, cerca de 530 carros e moto

cicletas a mais passam a circular

pelas vias do município. Os nú

meros revelam uma cidade em

pleno desenvolvimento econô

mico, mas por outro lado levan
tam um questionamento: como

controlar o trânsito sendo que a

frota não para de crescer?

Para o diretor da Engenha
ria de Trânsito da Prefeitura, José
Antônio Schmitt, o aumento no

número de carros adquiridos é re

flexo do alto poder aquisitivo das

pessoas diante dos bons índices
de empregabilidade e qualidade
de vida. "É comum em Jaraguá
vermos famílias com mais de um

carro na garagem, devido ao pa
drão de vida, que é alto. Mas isso

complica o trânsito: gera filas e

congestionamentos", comenta.

Segundo ele, o desafio da Prefei
tura neste sentido é o de buscar
alternativas para melhorar o fluxo

"

Para amenizar o problema, a

construção de pelo menos três

pontes está prevista ainda para
este ano. Serão contemplados os \

bairros Iaraguá Esquerdo, Amiza

de e Centro. Outra ideia ventilada
entre as autoridades é a implanta
ção de umVLT (Veículo Leve sobre

Trilhos), que ocuparia os trilhos
do trem e auxiliaria no transporte,
principalmente dos trabalhadores
em horários de pico. "É só uma

ideia ainda, mas temos que pensar
em alternativas. Não dá para espe
rar mais", enfatiza.

Hoje, mais de 87 mil veículos circulam pelas ruas de

Jaraguá do Sul. Desafio é melhorar o trânsito
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

VENDA DE VEíCULOS MOVIMENTA A ECONOMIA DA REGIÃO

Novas lojas devem se instalar na cidade
O aumento na venda de car- concessionárias de grandes mar- empregos diretos além de mo-

,

ros é realidade também nas ci- cas de veículos devem se instalar vimentar o setor de prestação CRESCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS
dades da microrregião. Em um em Jaraguá do Sul neste ano: Kia de serviços e a arrecadação de • JARAGUÁ DO SUL Dezembro - 8.315

ano, a cidade de Guaramirim, e Nissan. impostos no município.
por exemplo, registrou um in- A primeira deve ser inaugura- Uma loja da japonesa Nis- • 2011 • GUARAMIRIM

crernento de 1.557 veículos em da dentro de cinco meses. "Per- san também deve ser instalada Janeiro - 87.�06 • 2010

sua frota. Em Massaranduba, se cebemos este potencial da região na cidade, ainda em 2011. "Te- o· 2010 Janeiro - 18.799
.

comparados os meses de janei- e também notamos que muita mos conhecimento do público Janeiro - 81.601 Dezembro - 20.356

ro de 2010 e de 2011, já são 499 gente saía de Jaraguá do Sul consumidor de carro zero, que
Dezembro - 87.558

• 2009 • MASSARANDUBA

veículos a mais circulando pe- para comprar nossos produtos. é nosso foco. Estamos na fase de Janeiro - 75.628 • 2010

las ruas da cidade. Já as vias de Para poder atender melhor es- pesquisa de mercado, mas existe Dezembro - 81.180 Janeiro - 8.442

Corupá e Schroeder receberam ses clientes, resolvemos abrir a intenção de abrirmos uma loja Dezembro - 8.941

respectivamente 495 e 729 car- uma loja de revenda e assistên- em Jaraguá ainda este ano", reve- PELA REGIÃO:

ros a mais neste período. Os ín- cia técnica em Iaraguá", adianta la a gerente da marca Nissan, Va-
• SCHROEDER

• CORUPÁ • 2010
dices movimentam a economia o diretor comercial da Kia, Ale- léria Ohira. Hoje, a cidade conta

• 2010 Janeiro - 6.853
e já atraem novos investidores xandre Finardi. A instalação da com pelo menos nove concessio- Janeiro - 7.820 Dezembro - 7.582

para a região. Pelo menos duas loja deve gerar pelo menos 25 nárias de veículos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lourival Karsten
Censo de engenheiros

........ iante da bus
ca

'

desenfreada,
ii de, profissionaisI,

_..,qualificados no

exterior - por falta no Bra
sil - o governo pretende
realizar a partir de, junho
um censo' dos engenhei
ros brasileiros. O objetivo
- segundo o governo - é

fazer a ponte' entre profis-

DIVULGAÇÃO
; ..JJ:;;i:=.�,p:.:;."

sionais e empregadores; E

pretende fazer o mesmo

com outras profissões.
,

A preocupação do go
verno é com Q volume de

engenheiros necessanos
,

para as obras de infraes
trutura e do pré-sal e a

solução que as empresas
encontraram que é buscar

profissionais estrangeiros.

"

Consumo importado
o coeficiente de importações, levantado

pela Federação das Indústrias de São Paulo
- Fiesp - aponta que a parcela dos produtos
de consumo vindos do exterior foi recorde,
ficando em 21,8% em 2010 com crescimen
to de 3,5% em relação ao ano anterior.

Enquanto isto, o coeficiente de exporta
ção teve leve alta, chegandoa 18,9% que foi
menor que os 19,6% alcançados em 2008.

Nova Barra Velha
Já se tomou bem significativa a especula

ção imobiliária na cidade praiana especialmen
te em relação aos grandes terrenos localizados ao

longo da BR-101. 'Os últimos investimentos
realizados no município por empresas que
buscam um lugar de fácil acesso nas proxi
midades dos portos estão provocando esta

valorização. Por outro lado, os investimentos
da municipalidade também são um atrativo,
pois estão valorizando as praias.

Governo eletrônico
Avança cada vez mais a adoção por

parte do governo de soluções que faci
litam em muito a fiscalização das ati
vidades econômicas. Adoção das notas

eletrônicas e também do Conhecimen
to de Transporte Eletrônico fecharam
diversas' portas e um dos grandes ob

jetivos é voltar a ter o controle da mo

vimentação financeira das empresas
através da fórmula da CPME Claro que
a sonegação precisa ser combatida,
mas quando haverá algum benefício

para o contribuinte que trabalha cada
vez mais para o governo?

Indústria
CNI - Confederação Nacional da Indús

tria - alerta para um ritmo de crescimento
menor em 2011. No final do ano passado o rit
mo já começou a cair e espera-se que apresen
te um crescimento modesto em 2011.

A gigante Raízen
A multinacional Shell,

com a participação da Co
san - gigante de açúcar
e etanol - criou a quinta
maior empresa do país,
integrando as operações

ó em e.tanol e distribuição
de' combustíveis das duas

companhias "no Brasil.
Com 40 mil funcionários,
uma rede de 4.500 postos
de distribuição de com-

bustíveis e capacidade de

produção de 2,2 bilhões de
litros anuais de etanol! é a

maior candidata a se tor

nar a gigante mundial em

combustíveis renováveis.
Seu valor de mercado é de
cerca de US$ 12 bilhões.

Livre dos entraves fi

nanceiros, a nova empresa
pretende mais que dobrar
de tamanho até 2015.

01 - 02 - 04 - 07 - 09
10-11-12-14-15
16 - 19 - 20 - 23 - 2536 - 38 - 57 - 67 - 68

CEPPSI-, RH, Consultoria
em Recursos Humanl.ls

SELECIONA PROFISSIONAIS
PARA AS SEGUINTES VAGAS:

.

Vendedor Interno � formação como Técnico em Mecânica e Elétrica,
Facilid. em vendas.

Projetista Mecânico - Técnico Mecânico com comec. em Solid Works
2009 e acima.
Caldeireiro - 6 meses de experiência, domínio das rotinas de mecânica e

montagem. '.

Montador Industrial - 6 meses de experiência, conhecimentos em

desenho mecânico"
Engenheiro Mecânico - Experiência em gerenciamento de equipes,
solid works e demais programas de projetos.
Gerente de Projetos - eletr ou mecânico, domine programas da
área mecânica, domínio de inglês/espanhol,
Auxiliar Administrativo - Cursando ensino superior
Auxiliar de Produção � ambos os sexos.

Auxiliar Opto. Financeiro - cursando superior em áreas afins
Costureiras - Com experiência em overlock, reta e demais

máqUinas
Tecelão - Um ano de experiência
Mecânico de Manutenção � Para Indústria Têxtil e Mecânica
Eletricistas -Instalador Industrial e de Manutenção.

Secretárias e recepcionistas - com mino 6 meses exper.

Enviar currículos para ceppsi@ceppsLcom.br ou ceppsi@llo!.com.br
OU ENTREGAR no CEPPSI -- Clínica ele Psícologja,

Rua Marina Frutuoso� 129, Centro, próximo Rest. Califórnia.
______......._ ..............._......, ..... '_ __" ......._ ....M'__'__,_ .............__....._ ... • �""__ _
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL- ES'D\DO DE SANTA CATARINA

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

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390. Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

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/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 170049/2011 Sacado: ALDUINO MEllO Endereço: RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARIDS FER
REIRA, 3D-APTO 35 - CENTRO - Iaraguã do SuI-SC· CEP: 89252·101 Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA Portador: - Espécie: Cl' - N° Titulo: 20012736925 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.303,86
- Vencimento: 14/01/2010

.

Apontamento: 170228/2011 Sacado: ALINE MORElAND BOSSLE Endereço: RUAFRITZHASSE NR38· CENTRO - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: PELEGRINI E TOMEI IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 08743 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 202,00 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 170054/2011 Sacado: ANA CRISTINA BITIENCOURT MENDO Endereço: RUA LEOPOLDO AUGUSTO
GERENT, 184 - CENTRO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-360 Credor: CIA I1AULEASING DE ARRENDAMENTO MER
CANTIL Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 82602-24202673 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 29.049,80 - Vencimento:
21/05/2007

.

Apontamento: 17Ô115/2011 Sacado: DUDITEXTEXTIL LTDA Endereço: RUA DOMINGOS ROSA 185 . JARAGUADO SUL
- CEP: - Credor: COOPERATIVA DOS CarONICUUORES DE CAMPO VERDE Portador.- Espéciéi Dlvll- N° Titulo:

465,3-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.966,37 . Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170053/2011 Sacado: EDENI RODRIGUES DA CRUZ Endereço: R HElNRICH SCHUNKE, 42 - RIO CERRO
II - Jaraguá do SuI·SC ,-,CEP: 89261·710 Credor: BV FINANCEIRA S/A C. EI. Portador;- Espécie: CBI - N° TItulo: 540215575
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.855,60 - Vencimento: 14/06/2010

Apontamento: 170029/20li Sacado: EDSON PEDRO SANSON Endereço: RUA MATHIAS RUYZAN 168 - JARAGUA DO
SUL'· CEP: Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Portador: - Espécie: Cf - N" Titulo:
008/20012064742 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$15.319,65· Vencimento: 10/04/2010

Apontamento: 170276/2011 Sacado: FARMASCHOPING ITDA Endereço: AV.GETUUO VARGAS 268 SAlA 132 1 PISO -

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC· CEP: 89251·000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANARELW a Portadon- Espécie: DMI
- N° Titulo: 913866001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 988,51- Vencimento: 31/0112011

Apontamento: 170227/2011 Sacado: FERNANDO BORTOU Endereço: RWALTER 'MARQUARDT 1250 AP 101 - RIO MO
LHA - Iaraguá do SuI·SC - CEP: - Credor: PELEGRINI E TOMEI UDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 08746
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$116,00 - Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 170198/2011 Sacado: JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA Endereço: RUA CARIDS MA1ER 69 FUN
DOS - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS aDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
6462-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 75,00 - Vencimento: 06/02/2011

Apontamento: 170199/2011 Sacado: JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA Endereço: RUA CARIDS MAY69 FUNDOS
. Iaraguã do SuI-SC· CEP: - Credor: PIRAMIDEAUID PECAS IJDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6462/01
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 75,00 - Vencimento: 06/02/2011

Apontamento: 170004/2011 Sacado: LEONARDO BmEIBRUNN JUNIOR Endereço: RUA AlBERTO ANTONIO KLEIN
353 L 55 - IUIA DA FIGUEIRA· Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-927 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MER
CANTIL S/A Portador: - Espécíe: Cl' - N° Titulo: 000035658930 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.016,15 - Vencimen
to: 14/04/2009

Apontamento: 170249/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR LTDA ME Endereço: R PASTOR AlBERT SCHNEIDER 822 -

BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBillCAO E WGISTICA UDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 606 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 38,14 - Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170250/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR IJDA ME Endereço: R PASTOR AlBERT SCHNEIDER 822 -

BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBillCAO E WGISTICA LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 606 - Motivo: fálta de pagamento Valor: R$ 85,22·Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170251/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR IJDA ME Endereço: R PASTORAlBERT SCHNEIDER 822-
BARRA DO RIO CERRO· JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBillCAO E WGISTICA I1'DA
Portador:- Espécie: DMI - N°TItulo: 606 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 731,00· Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170252/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR I1'DA ME Endereço: R PASTOR AlBERT SCHNEIDER 822 -

BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 606· Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.l24,15 - Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170253/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR aDA ME Endereço: R PASTOR AlBERT SCHNEIDER 822 -

BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBillCAO E WGISTICA LTDA
Portador: - Espécie: DMI· N°TituJo: 606 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.235,81 - Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170254/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR UDA ME Endereço: R PASTOR ALBERT SCHNEIDER 822 -

BARRA DO RIO CERRO· JARAGUÁ DO SUL-SC . CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBillCAO E WGISTICAUDA
Portador: . Espécie: DMI - N° Titulo: 606 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.288,93 - Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170255/2011 Sacado: MERCADINHO JANIR I1'DA ME Endereço: R PASTOR AlBERT SCHNEIDER 822 -

BARRA DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: DISTLE DISTRIBUICAO E LQGISTICA UDA
Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 606 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.851,68 - Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170273/-2011 Sacado: MIUON J MEINERZ Endereço: RUA 1183 - JORGE VERBINEN,50 - ESTRADA NOVA
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254·372 Credor: NS IMPORrACAO E COMERCIO aDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 12585.1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 411,37 - Vencimento: 28/12/2010

Apontamento: 169996/2011 Sacado: SUZETE SUZENAW CIA UDA ME Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO, 1441
- IU-IA DA FIGUEIRA - JARAG;UA DO SUL-SC - CEP: - Credor: EUGENIO MANUTENCAO AUTOMOTIVA UDA ME
Portador: - Espécie: CH - N°TItuJo: M-000049 3· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.349,00 - Vencimento: 18/11/2010

Apontamento: 170037/2011 Sacado:VALDINEI SANTOS CIRIACO Endereço: RUA509,ALVIN CARLOS KRUGER 189 APTO
102 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89260-370 Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Portador:
. Espécie: Cf - N° Titulo: 20015435843· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.135,79 - Vencimento: 09/07/2010

Apontamento: 170052/2011 Sacado: VERA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO GOMES,
717 APTO 21- CENTRO - Jaraguã do SuI-SC· CEP: 89251·201 Credor: BVFINANCEIRAS/A Portador: - Espécie: CBI - N°
Titulo: 540176606 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 31.038,56· Vencimento: 21/12/2009

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 16/02/2011.

Jaraguã do Sul (SC), 16 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22
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Rua Walter Marquardt, 2670

3370-7500

o CLIENTE E ESPECIAl. VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o merendo Carros com procedência Transparência na negociação
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OPCIONAIS: ANO DER$ PORR$ LOJA

COMPl.ETÜ+ABS+AIJTO+COURO+ABG+COMP+CD+RODA 2009 63.900 58.900 ITA
STILO SPORTI NG 1.8 FlEX COMPlETü+ABS+COURO+ABG+COMP+CD+ROOA+LDT+TETO 2009 51.990 47.990 BRU
307 PACK 1.6 FLEX COMPlETO+ABS+ABG+TEID+COMP+RODA+LDT+W 2010 48.900 44.900 BRU
807 ST 2.0 AUTO COMPlfTO+AB5+ABG+AUTO+AQ+COMP+CD+LDT+W 2004 43.900 40.900 JON
MAGENTIS EX 2.0 AUTO COMPlfTO+ABS+AIJTO+COURO+ABG+COMP+CD+RODA 2008 43.990 39.990 !TA
GOlF FLASH AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2007 39.500 36.500 RIS

FITLX AR+DH+VTE+Al+A8S+AUTO+AO+CD+RODA+tDT+W 2008 38.700 35.700 JAR
STRADA TREK CE FLEX DH+AQ+W 2009 35.900 33.900 JON

207 SW XR lA FlEX AR+OH+VTE+AQ+lDT+W 2009 34.500 31.500 BRU
C3 EXCLUSIVE 1,4 FLEX AR+DH+VTE+ABS+AQ+ABG+RODA+lDT+W 2008 31.900 30.900 JON
ASTRA SO AOVANTAGE AR+DH+VTE+ROOA+W 2007 31.900 ·29.900 BRU
SIENA FIRE FlEX AR+DH+VTE+AQ+W 2009 31.900 29.900 JON

LOGANEXP 1.6 VTE+Al+AQ+DT 2008 29.450 26.450 JAR

ASTRA HATCH 2.0 CD AR+DH+VTE+AO+COMP+RODA+LDT+W 2064 28.100 25.500 RIS
PALIO FIRE 1.0 AR+DH+VE+AQ+RODA+LDT 2008 26.990 25.090 !TA

KA 1.0 VTE+[Jf 2010 25.990 24.290 !TA

FlESTATRAll1.6 AR+OH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2005 25.990 23.990 BRU

(ORSASEDAN OH+VTE+AL+AQ+W+DT 2004 23.500 21.600 BRU
(lI0 AUTl.Ó 16V AR+TE+Al+ASG 2005 21.990 19.990 BRU
SAVEIRO 1.6 W 2002 21.400 19.600 RIS

TIGRA 1.616V AR+DH+VTE+AL+AQ+-ABG+RODA+lT+W 1998 17.990 15 .. 990 BRU

AR+OH+VTE+AQ+LDT
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VEíCULOS & MOTOS
CRÉDITOS X 71 MESES
14.094,OO.,",X 246.20 19.476,00 X 340,22

""'.' _, ';:'1 • .!_

15.144.00 X 275.03 20;034.00 X 349.97

17.050,00 X 297,84 21.140,00 X 369,29
05 contempJações 'mensais

Dê uma

ESPIADINHA

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

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

2010 - Preto - Ar-condicionado, Direção H1dráulica;
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
Mp3, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Air Bag II,
Freios ABS, Câmbio Automático.

2005 - 4 portas - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção
•

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro.

.

seu
, 11111

pr XImo
carro!

"C
.
.
'"

,'O -

._ .' •• 1." !�

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, 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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Passe na Rede C\1evro\et
e aproveite:
• MELHORES PLANOS
• MELHORES TAXAS
• MELHORES PRAZOS

SÓ NESTE FIM DE SEMANA
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à vista à vista

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

56.990

CITROEN C3 GLX 1.4 FlEX 2011
SÉRIE ESPECIAL SONORA
A partir de R$

37.9901
2 ANOS DE GARANTIA3

.. 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS

CONFJRA TAMBÉM A VERSÃO COM CÃMBIO AUTOMÁTJCO DO C3 SONORA

• PARA-BRISA PANORÃMICO E ANTI-RUíDO
• PORTA-MALAS DE 403l E 1.509L COM BANCOS REBATIDOS
• RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS PIRELlI SCORPION

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOlOGIE C·YROE:

i-Promoção Cltroen 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 Cítroên C3 Sonora para os pedidos firmes de compra
fechados no período de 01/02/2011 a 31/03/2011. 2-Citroen C3 GLX 1.4 Flex an011/mode1011 com valor à vista de R$ 37.990,00 com pintura metálica (somente Preto Perla Nera). Cítroén C4 1.6 GLX
ano10/modelo11 com valor à vista de R$ 55.990,00 e Citroên AirCross GLX 1.6 ano1 O/modelo11 com valor à vista de R$ 56.990,00. Sem troca, não incluem frete, seguro e opcionais. 3-CDC realizado pelo Banco
PSA com entrada de 55% (R$ 30.794,50) + 24 parcelas fixas de R$1.114,69 (ia parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0,49% a.m para Citroén C4 + IOF. Entrada de 55% e saldo em 24 meses com

taxa 0% a.m (cendição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Citroên AirCross + IOF. TC R$ 932,00. 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 Brasil5-Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do beneficio, 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 partirdo 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 durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 16 de feveiro de 2011 7

I PEUCEOT

ASSISTANCE
FÁBRICA
NO BRASIL PEUGEOTRECOMENOAToTAL www.peugeot.com

Imagens somente poro fins ilustrativos. Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, ano/modelo: 1 O/l·� 03 unidades, o partir de R$ 45,900,00 à vista com frete incluso; Peugeot 207 H B XR 1 AL Flex, 03 portas, Dl uni
o.no/modelo 10/11, pintura sólida, o partir de R$ 330450,00 ou entrada de 40% + 60 parcelas de R:;, 533,00 com taxa de 1,34% o.rn.. Peugeot 207 Passion XR lo4L Flex, ono/modelo: 10/11,03 unidades, pintura s

9 partir de R$ 38,600,00 ou entrada dê 40% + 60 parcelos de RS 609,00 com taxo de 1,34% o.rn., Peugeot Hoggor l.4L Flex, ano/modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólido, a partir de RS 29,990,00, ou entradQ
1) ,960 00 + 49 parcelas de R$ 51700 com taxo de 0,99% o.m com protetor de caçamba incluso. Não estõo inclusos vendas diretas, 207 x-tine e linho de utllitórios. Sujeito à aprovação de crédito, As condições Q

lôder6o.ser alteradas se houver a(teraçõE;s significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio, Prazo de vigência do promoçõo de 05/02/2011 028/02/2011, ou enquanto durarem os estoques. Não cumulotlvQ
5 promoções, A Peugeot do Brasil reservo-se a6 direito de modificar os corocterísticos técnicos, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Para informações de ouur

um censuítcr Peuçeot. Poro mais lnforrnoçôes sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessíonórlos Peugeot participantes: ligue poro 0800-7032424 ou acesse wWW.p

Strasbóurg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reínoldo RaUl 414

Itojaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenou (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT
M01"ION ., EMOTlON
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Pagamento em cheque ou dinheiro - Promoção válida para mercadoria pronta entrega.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Nazareth

os
promoters do show do Nazareth, que acontece no Pavilhão A,

com desígnio de colaborar com as pessoas que estão passando
dificuldades devido às águas que não param de cair em nossa

cidade, pedem para que quem for curtir o evento leve um litro

de óleo de cozinha. A doação não é obrigatória, porém vai dá consci

ência de cada um. Ta ai o recado.

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fi

quei sabendo da briga entre

alguns parentes herdeiros
de uma boa grana da famí- .

lia. Dizem que os primos,
genros e etc., até então bas
tante unidos.: estão em pé
de guerra. Uns alegam que
os outros estão passando a

perna, que trabalham mais
e vivem em melhor situa

ção financeira e vice-versa.
Dizem as más línguas que
eles quase foram aos tapas.
Imagine o que o dinheiro
não faz! E os pais ainda são
vivos e com a mente sã. Só

pedindo mesmo um Ice Ni
trix bem gelado.

NAS RODAS
• Um grupo bem minimizado vai

promover coro de parabéns para
o jovem Ítalo Rubini, sexta-feira,
na mansão dos avôs Plácido e

Carmem Rausis.·

• Sempre espirituosa, querida,
enfim, amada demais, assim é a

Sandra Regina da Silva, a Paçoca.
• Rose e Carlos Hruscka já se

despediram da temporada de
brisa, sol e mar na Praia da

Saudade, em Penha. Agora a

próxima escapulida será para
Gramado, onde passam o

carnaval.

Onde comer
bem em Jaraguá

No Restaurante Madalena. O
melhor happy hour da cidade e o

mais saboroso beiruth da: região.
Onde? Na Rua Padre Francken,
253, próximo ao terminal.

A estilista jaraguaense Ana
Vieira, � Kátia, uma das

professoras, durante curso de
.

alfaiataria, em Porto Alegre

"Uma dieta de sexo

3 vezes ao dia",
.Karina Bacchi, falando como

.

mantém seu corpo.

Dica de
quarta-feira

Curtir a Zum Schlauch. Além
das delícias da casa, hoje super
lota com a tradicional balada ser

taneja com Fernando Lima.

Miss & Mister se
top 2011

No-sábado, no espaço panorâ
mico da SCAR, acontece a partir
das 20 horas o Desfile de Modas
Miss e Mister Santa Catarina Tap
2011, promoção da JMC Eventos.
Além das atrações na passarela, o

evento vai contar com a presen
ça da DJ Anny Coss, de Joinville,
e de pas-de-deux com José Kniss
e Caroline Dallepiane.

�SP�oa
f�

Ginástica é moda

• AlojaVilla Bella mudou.
O novo endereço'é na Rua
Reinaldo Rau, 165. E o que
é melhor com descontos

.

promocionais de até 50%. Dá

para perder?

• Marcelo Fernando de

.

Souza, da Fellows, certamente

é o aniversariante mais

festejado de hoje. Cheers!

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para o

pessoal bacana do Consultório
Veterinário Amizade, um dos
mais concorridos da região,
que completou quatro anos de .

Social 13

Vai entender
O colunista Tutty Vasques

tem razão! Turista é um bicho
muito estranho. Espera até qua
tro meses pela expedição de um

passaporte na Polícia Federal e
.

depois quer quebrar o aeroporto
por causa de umas horinhas de
atraso no voo. Não é?

Viviane Rodrigues, da
Voilà, continua recebendo
cumprimentos pela idade
nova, dia 14

Quem pode, pode!
Depois de. "sofrer" no calor

da sucursal do Saara, no nordeste
Brasileiro, a estilista Marisa Luiza
Voltolini vai bater o queixo' no frio
de NovaYork - que teima em não ir
embora -, no começinho de março.

"
Que haverá de
mais tolo do

que elogiar num

homem coisas que
ele não possui?

SêNECA

"

A minha amiga Mira, da
.

Miramodas, é a grande
,aniversariante de hoje

sucesso. Aquele abraço.

• Reginaldo Winter
• JI J

aproveitou o seu mver, que
aconteceu ontem, para trocar

alianças na mão direita com a

sua amada, Brigite.

• Por onde anda a

espevitada Keíla Barbosa? Os

amigos das baladas da moda
estão com saudades.

• "Experimentará descanso
aquele que colocar sua vida
sob a direção do Senhor".
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Ketly Erdmann,
jornalista

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor
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QUINTA-FEIRA
Charles Zimmermann, 'Carlos Henrique

escritor Schroeder, escritor

TERÇA-FEIRA

As listas nossas de cada dia
II

--- ostamos de fazer listas porque não

queremos morrer". É o que diz o fa
moso linguista italiano Umberto Eco.

..._ Fazer listas é um costume antigo do
ser humano, elas ajudam a organizar a vida
no dia a dia e nos impulsionam a ter metas,
objetivos. Seja qual for o espaço de tempo
tenho algo para cumprir no futuro, tenho
uma lista de coisas a fazer e isso me leva a

ter a sensação de que estou

viva e assim permanecerei.
A ideia da invisibilidade do
fim da linha da vida pode
ser alinhavada pelas listas
nossas de cada dia, pois
dessa forma temos moti
vos para viver. Inerentes ao

surgimento da cultura as

listas tem o poder de criar a

ordem num mundo de caos onde o excesso

de" informação e opções criam camadas de
dúvidas em relação 'ao que escolher.

Na literatura, recentemente, o mercado
editorial busca referência na cultura pop e·

inova lançando livros interessantes que co

meçaram a figurar nas prateleiras atraindo
a atenção de leitores e curiosos. Em forma
to de lista as séries 1001 e 501 são livros que

atraem por serem coloridos, ilustrados e bem
editados. Tornaram-se best seller no Brasil e

nos convidam a conhecer ou provar, antes de
morrer, das mais diversas experiências. Num
diversificado mosaico de opções temos 1001
discos para ouvir antes de morrer, 1001livros

para ler antes de morrer, 1001 filmes para ver

antes de morrer, 1000 lugares para conhecer
antes de morrer, 1001 vinhos para beber antes

de morrer, 1000 obras-pri
mas da pintura, 501 grandes
escritores e 501 grandes ar

tistas. E ainda, fora da cole

ção, Os cem melhores contos

brasileiros do século incluin
do textos de Lima Barreto e

Clarice Lispector.
Tenho uma lista parti

cular no que diz respeito
a livros para ler e desejos para realizar, po
rém, a verdade é que nesse vasto universo

.

de lugares para conhecer, filmes para ver

ou outros certamente será difícil riscar to

dos os itens. Sempre deixaremos realizações
frustradas pelo caminho que serão esmaga
das pelas rodas do tempo. O que importa é a

sensação de vida e de almejar algo que cer

tas listas proporcionam.

LANÇAMENTOS

Procura se um Vampiro
. Sookie Stackhouse é uma Simpática garço

nete de Son Iemps, pequena eídaoe da Loui
siana. Ela é boa e gentil, porém seu círculo de

amigos é muito reduzido - algo que não surpre
ende, uma vez que a maioria dos moradores da
cidade não tolera sua faculdade de ler mentes. É
raro ver rapazes à sua porta, a não ser que eles

sejam vampiros (de quem Sookie não ouve ne-

nhum pensamento), lobisomens, mutantes ou:

., outras criaturas sobre,r:latura'
,I'

" , ,"

',BOle
/'.., ,

, ,

pos n racênarem no e oglado liA artada
bert ge Niro e Edward Norton voltam a explorar o gênero'
neste intrincado jogo de gato e rato. Na trama, um incendi
ário condenado por seus crimes faz de tudo para conseguir
voltar às ruas e, para isso, começa manipular de todas, as

maneiras possíveis o agente de condicional encarregado de
analisar. seu caso, não se importando em até mesmo usar

sua hela namorada como ferramenta 'para deixar a cadeia;,
"

CLIC DO LEITOR

A boxer Penny e o Tchoco são prova viva que cães e gatos podem se dar
bem. Os bichinhos pertencem ao assinante Horst Günther Teake

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

• Cine Breithaupt 2
• De Pernas pro Ar (nac) (15h20, 17h20,
19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colméia (dub) (14h, 15h40, 17h20 -

todos os dias)
• Enrolados (dub) (19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• O Ritual (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h30, 15h30,
17h30 - todos os dias)
• Santuário (dub - 3d) (19h30, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 1
• O discurso do Rei (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub) (13h30, 15h20 - todos
os dias)
• Amor e outras Drogas (Leg) (17hl0, 19h30,

22h - todos os dias)

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO

• Cine Garten 3
• Bravura Indômita (Ieg) (14h40, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• O vencedor (leg) (16hl0 - todos os dias)
• Cisne Negro (Leg) (13h40, 18h40, 21hl0 -

todos os dias)

• Cine Garten 5
• Enrolados (Dub) (13h50, 16h - todos os

dias)
• Caça às Bruxas (Leg) (18h, 20h - todos os

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

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (16h50, 19h20, 22h50 -

I

todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O discurso do Rei (Leg) (14hl0, 16h40,
19h10, 21h40 � todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h - todos
os dias)
• Cisne Negro(Leg) (16h, 18h40, 21hl0 -

. todos os dias)

• Cine Neumarkt 3, 4, 5 e 6
• Sem atividade

NOVELAS'
RIBEIRÃO DO TEMPO

Sancha acha uma Ellen ferida. Flores observa
a prefeitura sombrio. Ajuricaba prende Jorge como

principal suspeito do atentado a prefeitura. Flores

entra na prefeitura sem falar com ninguém. Joca diz

a Arminda que garante que o professor está por trás
do atentado. Bruno recebe uma ligação da Europa e

é a mudar o comando no Brasil. Clóris conversa com

Tito e Iara quando Filomena diz que vai embora. Lin
con conta ao senador que recebeu um comunicado
da conspiração azul assumindo o atentado. Querên
cio e Marisa assistem o programa de Ari e ele diz

que anotará tudo para devolver na hora certa.

ARAGUAIA
Glorinha e Terê se emocionam com o circo

montado por Neca. Max entra na estância depois
que Solano, Mariquita e Aspásia saem. Geraldo não

_ permite que Dora vá ao aniversário de Madalena.

Estela garante que seu filho não morrerá por causa

da maldição. Pérola sugere a Cirso que o nome da

filha que vai nascer seja Cristal, mas ele não gosta
da ideia. Yvete, uma catadora de papelão, lê a notí
cia sobre a procura de Gabriel e avisa ao Cabo de

Esquadra. Madalena olha pelo telescópio e vê uma

estrela se transformar em uma índia karuê. Yvete

liga para Sola no e fala sobre o an,úncio do jornal.

TI-TI-TI

Marcela decide ir embora e Renato se desespe
ra. Marta não perdoa a traição de Amanda. Arman
dinho avista um barco se aproximando da ilha, mas

esconde de Desirée, Thales alerta Jaqueline para to

mar cuidado com as armações de Jacques. Marcela

rompe o acordo com Giancarlo e avisa que vai em

bora da mansão com Paulinho. Renato surpreende
Marcela ao avisar que ele está saindo de casa e que
a Editora voltará a ser de Gustavo. Ariclenes chega
ao seu ateliê e encontra clientes querendo se con

sultar com o bruxo Valentim. Thales faz uma nova

abordagem a Julinho. Renato saide casa.

INSENSÁTO CORAÇÃO
Bia conversa com Cortez para tentar conflrrnar

o seu relacionamento com i\ndressa. Clarice teme

ver o marido com a amante. Clarice fala com Paula e

não desconfia que ela sabe do romance extraconju
gal do pai. Rubens e Clóvis acreditam que ainda vão
descobrir muita coisa sobre o caso de Dalva. Leila
confessa a Cecília que está gostando de Afonso,
mas não está apaixonada de verdade. Raul e Wanda
trocam olhares ao ouvir Pedro falar animado sobre o

casamento dos pais. Wanda pede para Raul desistir

de sair de casa por causa de Pedro. Norma desco

bre que sofreu um golpe de Dalva e Celso.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Atitudes mais arrojadas e criativi

dade farão você se destacar no

trabalho. Conquista amorosa con

tará com todo apoio das estrelas. Invista!

Hoje, fazer o que gosta será o segredo do

seu sucesso profissional.

Hoje, ideias férteis vão impulsio
nar seu sucesso profissional, de
fenda seu ponto de vista! No lado

afetivo, há chance de reencontrar

um(a) ex. Seu coração vai disparar. Tente
, dar mais atenção para sua família!

I! Desejará ser o centro das aten

i;l� ções! Como esbanjará simpatia
e poder de comunicação, as ener

gias vão conspirar a seu favor. Aposte nos

ideais em comum com quem ama. Coope
ração será a palavra de ordem em todos

os setores.

CÂNCER
No trabalho, estará mais confian
te e ciente das suas responsabili-

dades, assim vai conquistar o que
se propõe.Na vida a dois, forte apego. Re

lação estável com sua cara-metade. Apro
veite, Júpiter vai amparar suas ambições ..

Mergulhe em seus interesses

profissionais e realizará o que se

propõe com eficiência e criativida-
de. Na paixão, explore ao máximo o

seu poder de sedução. Aproveite a Lua em

seu signo para ficar de bem com a vida.

Hoje, estará ainda mais

,II. introspectivo(a), mas saberá o

que quer e como chegar lá. Bom

dia para trocar experiências com

gente mais íntima. Com o par, a sintonia

será perfeita. Atividades individuais serão
as mais indicadas.

Parcerias profissionais serão ali

.�"" ".,,,,, cerces para o seu progresso. Pa-
• ,,''''',

quera em alta no trabalho. Com

seu amor, clima de companheiris
. mo. Sonhos a dois podem virar realidade.
Convivência com gente de destaque te

favorecerá.

ESCORPIÃO
Confie em sua estrela! Momento

ideal para investir em seu pres

tígio profissional e conquistar o

respeito dos superiores. Na paque

ra, você vai atrair como um ímã. Aproveite,
uma promoção ou aumento pode pintar.

SAGITÁRIO
Novos ventos enchem seu �orós
copo de boas vibrações. E hora

de se envolver com outras ativi

dades e buscar interesses diferentes. Uma

paixão intensa pode brotar. Se você tem

pendências para resolver, não adie mais!

CAPRICÓRNIO
No trabalho, seu grande diferen

ciai será em assuntos que en-

volva negociação e contrato. Na

paixão, explore sua sensualidade e dê um

toque sedutor ao romance. Momento indi

cado para cuidar de interesses familiares.

• O céu estimular seus relaciona

mentos e compromissos. Roman

ce protegido. Atração por alguém
especial pode caminhar rapidamente

para algo mais sério. Trabalhe firme, pois o

seu empenho será recompensado.

PEIXES
No trabalho, explore seus ta

lentos e não tenha receio de

despontar em suas atividades.

Clima mais prestativo e compa
nheiro com sua alma gêmea. Aproveite
as energias do dia, você tem tudo para
brilhar!
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Claudia Raia fala
sobre Alexandre Frota

Dona de uma galeria diversificada de ex-maridos
e namorados, que vão desde Faustão e Jô Soares

até Edson Celulari, a atriz falou em entrevista à

"Playboy" sobre o mais polêmico deles: Alexandre

Frota. A atriz salientou que não fica confortável

quando Frota diz que ela foi o grande amor de sua

vida. "Vi alguma coisa, mas achei puxado demais

acompanhar esse pedaço da carreira dele. Foi bem

esquisito vê-lo ali", contou ela sobre os filmes "adul

tos" estrelados por seu ex-marido.

Eduardo Moscovis
sob a mira da Record

De acordo com o jornal O Dia, a entrada do dre

am team masculino formado por ele, Dan Stulbach,
o cantor Leo Jaime e o jornalista Chico Sá no pro

gramá Saia Justa agradou tanto ao canal pago GNT,
que uma temporada da atração só com homens

está nos planos da emissora para muito em breve. A
, publicação afirma, ainda, que Moscovis anda sendo

contatado pela Record. A emissora paulista sonha em

contratar um galã maduro global para seu casting,

DIVIRTA-SE
.

O segredo do sete
Você sabe por que muitas pessoas costumam

cortar o número 7 pela metade ao escrevê-lo?
Estava toda a multidão reunida aos pés do Mon

te Sinai para ouvir os 10 mandamentos proclama
dos por Moisés, quando, ao chegar no 7° manda

mento, ele disse em alto e bom som:

- Não cobiçarás a mulher do. próximo!
E a multidão enlouquecida, instantaneamente

gritou em coro:
- Corta o sete! Corta o sete!

"Era um palito"
diz Sofia
Vergara

A curvilínea estrela do seria
do "Modern Family" disse à revis
ta "Shape" que era magérrima
na infância. "Eu era ridiculamen
te magra. Me chamavam de pa
lillo, que significa palito de dente
em Espanhol", disse ela. Quando
cresceram os seios fartos, ela
se rebelou. "Eu era terrível, dizia

para minha mãe que iria tirá-los
fora quando fizesse 18 anos".

Bündchen fazendo'
faxina cai no Voutube

Um vídeo da top model Gisele Bündchen fazendo trabalho de limpeza, supos
tamente do piso da sua mansão, está fazendo sucesso no youtube. A modelo

já havia se declarado "obsessiva" com limpeza, mas o vídeo, mostrando a top
esfregando o chão com um pano bem chinfrim, provocou especulações se o clipe
não seria uma propaganda virai de um produto de limpeza.

Fiuk encerra namoro

de quase três anos
o cantor e ator Fiuk não namora mais a pro

dutora de moda Natalia Frascino. A informação foi

confirmada pela assessoria de imprensa do filho de
Fábio Jr., que preferiu não dar mais detalhes sobre o

término do relacionamento. Fiuk, 20, e Natalia, 27,
namoravam há cerca de três anos. No momento o

cantor se dedica à gravação do primeiro disco solo,
depois de sair da banda Hori.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. 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.

16/2
Ademir J. Kohler

Afonso Decker

Alessandra Bassanesí

Angela M. O.Andrei

Anita Zielsdorf

Carlos H. Rublo

Catarina A. Padilha

Daniela verssío
Elzira Ruprecht
Euclides sarcgna
Gabriela Boing
Gabriela J. Kopecky
Gilberto 'A. Lebrão
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etServiços .

.

limpeza terceirizada
Há quase um ano no mercado jaraguaense, empresa tem foco na responsabilidade

odos gostam de traba
r lhar em um ambiente

limpo e bem organiza
do, não é mesmo? No

mundo coorporativo encon

trar pessoas adequadas 'para
fazer a faxina de empresas,
costuma ser difícil. É comum

ocorrer faltas ou desistência
desses funcionários. Por isso,
terceirizar i) serviço de faxina

pode ser uma boa alternativa

para o mundo empresarial.
A Set Serviços Especializa

dos LTDA, éstá há quase um

ano no mercado jaraguaen
se disponibilizando este tipo
de trabalho. São profissio
nais especializados na área
de limpeza e manutenção de
ambientes. Empresas, escritó
rios, consultórios, pós-obras
e eventos são alguns dos lo
cais que eles prestam serviço.
"Quando a empresa nos con

trata, nós vamos até o local
e avaliamos os pisos, vidros,
azulejos, banheiro, parede, en

tre outros detalhes para saber

qual o produto mais adequado
para fazer a limpeza do empre
endimento", explica Cleyton
Almeida, o proprietário da Set

Serviços Especializados LTDA.

Depois de trabalhar há al

gum tempo na área, Cleyton
Almeida e sua esposa, Aline
Gruchowski resolveram arris
car e começar o negócio pró
prio. Uma das vantagens de
terceirizar o serviço de limpeza

é que a responsabilidade passa
a ser da empresa contratada.
"Muitas empresas tem proble
mas com a falta de comprome
timento de alguns funcioná
rios, além de que o número de

processos trabalhistas é muito
alto nesse meio. Terceirizando

f\

a responsabilidade passa a ser

nossa, que somos contrata

dos", explana o proprietário.
Outro detalhe importan

te é o cuidado que se deve ter

com empresas terceirizadas

que não são legalizadas, que
podem acarretar muitos pro
blemas ao cliente. Cleyton
aconselha: IiÉ um dever de

.

quem contrata, solicitar do

empreendimento terceirizado
os comprovantes de recolhi
mentos dos impostos relacio
nados ao trabalho executado
na mesma".

Um dos diferenciais da Set

Serviços é a possibilidade de
contratá-los para fazer a limpe
za apenas algumas vezes por se

mana, conforme a necessidade
do cliente. É feita uma avaliação
para definir o período que me

lhor se encaixa para cada um.

Além disso, limpeza no alto dos

prédios também é um trabalho

disponibilizado por eles. Com
uma equipe que possuí todo o

preparo e material de segurança
altamente qualificado para esse

tipo de serviço.

• Fernanda Dellagiustina

_- -
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Limpeza qualificada em edifícios com equipamentos de segurança adequados é o foco da Set Serviços

Equipe avalia
o ambiente
para saber
qual o melhor
produto a ser

utilizado

SET SERVIÇOS -

SEGURANÇA E EVENTOS
A Set Serviços Especializados

IlDA, presta ainda serviços de

segurança privada e de eventos

através da empresa Organizações
PLENA, com sucursal em Rio Ne

grinho. Com tudo dentro da lei
e a autorização de atuar no mer

cado e com um alvará da Polícia
Federal, trabalhar com a seguran
ça e a limpeza de festas e even

tos privados também é possível.
No ano passado, a Set Serviços

foi contratada como responsável
por toda a limpeza e segurança da
22a Schutzenfest. "Ficamos muito
contentes com a oportunidade de
trabalhar em um evento deste porte
para Iaraguã do Sul. Mais felizes ain
da porque tudo ocorreu como de
veria e fomos muito elogiados pela
organização da festa e políciamilitar
sobre o nosso bom desempenho no

evento", explica CleytonAlmeida, da
Set Serviços Especializados LTDA.

Empresa também atua
no ramo de segurança
privada e especializada
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is Jr. estreia
'-

"
.

.

pertínho de casa
Mini Challenge Brasil começa dia 20 de março em Curitiba

Na área

Henrique
Porto

Mundial Handebol
..

segUnda
o confiável amigo Rodrigo Santos, de -Brusque, .

Jaraguá do Sul voltou a brigar para ser uma das Cidades
.

sedes do Campeonato Mundial de Handebol Feminino. O
evento 'acontece entre 3 e 8 de dezembro no Estado: Além

de nossa cidade, Brusque, Blumenau, Balneário Camboriú e Ita

jaí lutam para serem sedes.Curitiba também pode pintar na lista.
Uma reunião neste sentido aconteceu na tarde de ontem, em FIo-

. rianópolis. O campeonato vai reunir as 24 melhores seleções do

mundo, que serão divididas na fase 'inicial em quatro chaves. En-
.

tre as 'exigências para sediar os confrontos está a necessidàde de
_

ter um ginásio, estruturado' (nós temos a Arena Iaraguã), contar
com uma rede hoteleira com instalações quatro e cinco estrelas e

estar próxima a aeroportos. _

'

JARAGUÁ DO SUL

Um dos campeonatos
mais competitivos' ,

e emocionantes do
automobilismo brasileiro
só poderia ter uma

.

preparação à altura.

acordos de patrocínio. Os apoiado
res master <te Kreis Jr. e Leonardo
Fortunato, de Joinville, que fará du

pla com o jaraguaense '(cada piloto
disputará uma das duas corridas

por firtal de semana) serão a SMe

Pneumático ea Raumak Máquinas.
"Estou há 11 anos nessa es

trada. Conseguir patrocínio é um

trabalho árduo e constante. E,es- '

sãs duas marcas, são empresas
.

de qualidade e responsabilidade
que nos dá muito orgulho em tê

las", falou Kreis Jr, que já compe
tiu na Pick Up Racíng (atualCopa

. Chevrolet Montana) e na extinta

Copa Clio.

bém tem tração traseira, jáque
o mini coaper hão é permitido
correr antecipadamente. Mas te-

.

nho me preparado além da pista,
com personal. trainer e nutri-

. cíonísta, A parte física é 4�por
tante para ter uma concentração'
maior. É 30 minutos que não se

pode . perder a concentração .

Tem de ter um equilíbrio entre

corpo e mente", descreveu. Kreís
só pilotará um mini cooper nos

dias' que antecedem as corridas
durante os treinos coletivos. Isso
é feito para evitar um desequilí
brio n� categoria uma vez que,
se liberado, quem tiver rnais di
nheiro poderá treinar mais.

A preparação para a temporada
envolve também o. fechamento de

reis Jr. encara a Mini

_.. Challenge Brasil,' uma

das provas pertencentes '.

.

à Copa Caixa Stock Car,
como um dos grandes desafios
de suà carreira. E, para isso,' está
focado nos' treinamentos para
pisar. fundo no acelerador a par
tir do dia.Zü de março, no autó-

: ' drama de Curitiba .

O piloto' esteve em Interlagos
ria .última sexta- feira, conferin

. do um pouco do que passará ao

longo desse ano'. "Treinei com

carro da. Copa Clío, que tam-

EDUARDO MQNTECINO
, Basquete' Sub-15
Conforme O Correio do Povo an

,

tecipou ontem, nossa cidade sediará
o Campeonato.Brasileiro de Seleções

· Estaduais de Basquete Sub-Iõ. Os jo-
· gos devem acontecer na Arena Jara-'

. guá, t:m piso que será providencia
do pela Federação Catarinense de

Basquete. Uma segunda 'Opção para
receber os jogos é o ginásio, da Duas

Rodas, que' conta com um bom piso
e tabelas. Nesgas horas faz falta o

bom e velho ginásio Arthur Mül

ler, que foi motivo de uma reunião
· na última sexta-feira na Prefeitura.
Parece que a o reforma finalmente .

,
sairádo papel, para o bem do esporte

.

amador de Jaia��á do Sul.

• Genielli Rodrigues
'genielli@ocorreiodopovo.com.br

Academia
Co-rpo & Mente

.

Para ficar de bem com a vida!
'

(47) 3055-0351
AGORA EM r,lOVO ENDEItEÇO:
Ruo Barão do Rio'Bronco/414

Centro - JorajJuá do SultSC
.

11 anos com você!

, DIVULGAÇÃO

. GIM

Varzeano'
inicia dia 26

'_

, . 'ADJ, 19an08
,

Ontem a ADJ (Associação Desportiva Iaraguá) completou 19

anos. Fundada em 15 de fevereiro de 1992" já abraçou diversas
modalidades; mas enconrrou seu foca no futsal. Durante os últimos
dez anos esteve por trás do nome fantasia HMalweeFutsal", inclusive
sendo aADJ a detentora dá vaga jaraguaense na: Liga Futsal. Possui
também uma vaga e uma equipe na edição feminina. No momento
reestrutura seu time 'adulto. masculino com a ajuda do técnico Re-

.' nato Vieira, com quem.conversei no último sábado.sobre as pers-
,

pectivas para este ano. Volto ao assunto em-breve.'
. ,

O Varzeano de Guaramirirn ,

definiu as 18 equipes que farão

parte da edição 2011. A com- ,.....
.

petição está dividida cm duas:
'

. e-

, oito clubes na primeira divisão
e dez na segunda. As equipes da

primeira divisão são: União/Ia- .

gunços, Cruzeiro, Avaí.Bem Bo- �;_,

'lado/Beira Rio, Unidos da Vila,' Piloto de Jaraguá vai estrear na direção de um mini cooper em 2011
Atlético, Pirapora e Vila Amiza-
de/Aleníce Malhas. Da segunda
são: Los Hermanos, Esporte Gua

rá, Versats/Elian, Beko's/Alchi
ni Tintas, Rio Branco, Iuventus,
Sportin, Couve-Flor, Xavantes e.
Expresso Caixa d'Água. Os jogos '

- estão programados para iniciar
,

no sábado, 26.

Olympya é vice
'. em Navegantes

" Acorjs abre
inscrições

A Acorjs (Assnciação_ dos Cor-
.

O Olympya voltou de Navegan-
redores de Jaraguá do Sul) abriu tE�S, onde disputou o torneio de fu
ontem as inscrições para a primei- tebol de areia, com o vice-campe
ra etapa do 2° Circuito de Corridas onato, As comandadas de Polenta

Acorjs. A primeira etapa será no dia empataram em números de pontos
l3 de março. As 'provas terão dois .

com Itajaí, porém, as adversárias ti

percursos: cinco e dez quilômetros nham um gol a mais. Elas mediram
'e � largada será às 8h30 no Parque forças com equipes.das cidades de

<Malwee, A taxa é de apenas R$ 10 Navegantes.Jtajaí, Balneário Carn
e os interessados poderão acessar boriú e Itapema 'Foram seis jogos,
o site (www.acorjs.org.br) para se três vitórias e três empates. Além
inscrever. O calendário completo do

'.

disso, marcaram '13, gols e' sofreram
evento pode ser conferido no site. apenas dois.

. SER Marisol
Verdade seja dita. Estive .no ginásio da SER Marisol na última

semana e o estrago não foi tão grande quanto havia noticiado,
ao menqs na quadra. Graças a uma pronta intervenção do Paolo,
que gerencia o local, a quadra foi pouco afetada e o voleibol pode
treinar normalmente. Já a academia não teve a mesma sorte. Pe-

_gou 1,70m de água e o prejuízo foi total.
,

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inter e Cruzeiroestreiam hoje
Time gaúcho enfrenta o.Emelec fora de casa e o mineiro reedita final de 2009 com Estudiantes

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM
DA REDAÇÃO

O atual campeão da
libertadores e o vice de
2009 iniciam hoje suas

tré\ietó'ria� na edição 2011.

mião conquistasse a camisa 9
do time gaúcho. .

"
Não estava no Cruzeiro

,

na época do vice, mas
'

sei que até hoje isso
não foi completamente

esquecido no clube.
MONTILLO, MEtA DO CRUZEIRO

l

O
Colorado foi para Guaya-
quil, 'no Equador, com

pelo menos duas dúvidas
r

, para o jogo de contra o

Emelec, às 22h, no estádio Ge

orge Capwell., � primeira ,é na

defesa. 'O'zagueiro Rqdiigb pode
.

I
. �

ganhar espaço no time depois da
vitória para o Pelotas.por 3x2, no

,

qual ficou escancarada la fragi
lidade do time no setor. No en

tanto, a tendência é que Sarando

seja o companheiro de Indio.
.

A outra indefinição está no'

meio-campo. Finalmente, Bo
latti pode assumir o lugar para
a...qual o Inter o contratou. Sem
limites para sul-americanos
na Libertadores, o jogador tem

boas chances de ser o primei
ro' volante na briga com Wil
son Matias: No ataque, é bem

provável que Cavenaghí ficará
no banco. JJm início de ano ar-

-

,

,

rebatador (cinco gols em três

jogos) fez com que Leandro Da-

"
o Cruzeiro joga em' casa, mas

isso não é sinônimo de partida
fácil. Não quando se trata do vi
lão Estudiantes, que tirou o título
da Libertadores da Raposa em

pleno Mineirão em 2009. Porém,
esse ano, o duelo será na Are
na do Jacaré, em Sete Lagoas, às

22h, e o time mineiro conta com

.uma arma a-mais: a experiência
do meia argentino Montillo.

. "Não estava no Cruzeiro na .

época do vice-campeonato da Li

bertadores, mas.sei que até hoje
_ isso não foi completamente esque

cido no clube. Já enfrentei alguns
.

jogadores que estão lá nos tempos
em que atuava no futebol argenti
no e precisaremos ter muita aten

ção,' principalmente com Verón,
Fernandéze Enzo Pérez", avisou. Leandro Damião é o novo camisa 9 do Internacional e será titular contra o Emelec hoje à noite "

\
I
1

JOGOS PELO MUNDO DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

'Mengo e São Paulo começam
.

caminhada na Copa do Brasil
DA REDAÇÃO o 'Botafogo no fim de semana - o

Depois de sete anos, o São Paulo 'Flamengo não vai poupar os seus

estreia hoje na Copa do Brasil diante astros contra o Murici, em Maceió,
do Treze, da Paraíba; às 22h, no es- na estreia do Rubro-Negro na Copa
tádio Amigão.: E esse ano a equipe

.

do Brasil. Além da presença dos

terá de se contentar em fazer via-: -astros Ronaldinho e Thiago Neves

gens apenas pelo Brasil. O ídolo da ser fundamental-para oprojeto de

equipe e capitão Rogério Ceni pro- marketíng do clube,' Luxembur
mete ter o empenho de um torneio go acredita que QS dois jogadores
continental para conseguir o título precisam adquirir entrosamento.

inédito da Copa do Brasil. A intenção do comandante é que

"Lógico que tem uma abran-' o time vença o Muricipor dois gols
gência diferente, é um torneio de diferença para eliminara parti
nacional, enquanto o outro é con- da de volta. Ele ainda não decidiu

, tinental. Mas os estilos são pareci- se mantém Ronaldo Angelim na,
dos. Precisamos nos adequar. Por lateral esquerda ou se promove a

isso, a Copa dq Brasil se torna a entrada de Renato Abreu, que es

nossa Libertadores do 'primeiro tava suspenso no último jogo da

semestre", comentou. Fernandão, equipe pelo Carioca.

com dores no púbis, Rivaldo, pou
pado, e Lucas Gaúcho, 'com um

estiramento na coxa direita, não

jogarão na quarta desfalcàm o Tri
color Paulista. '

,

Mesmo com uma semifinal
da Taça Rio pela frente - contra

"

• COPA LIBERTADORES
• ONTEM .�
Deportivo Táchira x Santos=
HOJE
22h - Emelec x. Internacional
22h - Cruzeiro x Estudiantes
AMANHÃ,
19h45 - Grêmio x Oriente Petrolero

• COPA DO BRASIL
'. HOJE
17h - Bangu x Portuguesa
17h - Ceilândia x Caxias
17h - Iraty x Grêmio Prudente
19h30 - Ypiranga-RS x Coritiba
21h -Gurupi x Paraná Clube
21h - Santa Helena x Uberaba
21h - Botafogo-PB x Vitória
21h - Vitória-ES x Goiás
21h - União-MT x Guarani

21h - Horizonte-CE x ASA
21h30 - Naviraiense x Santo André
22h - São Domingos x Bahia
22h - Fast x Fortaleza
22h - Treze-PB x São Paulo ,_

22h - Murici x Flamengo

*Jogo não encerrado até o

fechamento da edição
,/'

Para ganhar
entrosamento

com Thiago Neves,
Ronaldinho não

será poupado
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o secretário-executivo
do Ministérió da Fazenda,

.

Nelson Barbosa, defendeu
ontem o salário mínimo de
R$ 545 para 2011.

Em
reuniões com as ban

cadas do PSDB e do DEM
na Câmara. dos Deputa
dos, Barbosa ressaltou.

que cada real de aumento- nu

mínimo terp. um impacto de R$
300 milhões no Orçamento e que
qualquer valor acimado q�e pro
põe a equipe econômica poderia
desequilibrar as contas públicas
num ano de austeridade fiscal.

"Se fosse aprovado um salário'
mínimo de R$ 580 (como defen
dem as centrais sindicais), isso te-:

ria um impacto de R$ 10,5 bilhões
no Orçamento. Não há espaço'
para esse aumento sem compro
meter a recuperação das contas

públicas. O governo teriaque fazer
um corte adicional de gastos ou

aumentar as receitas nesse mon

tante" disse o secretário, durante a

'. reunião que teve protesto das cen

trais sindicais.
Ele

.

também desaprovou a

proposta da oposição de anteci

par para 2011 parte do aumento

do salário mínimo de 2012, que

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 16 de fevereiro d� 2011'

deve. ficar em R$ 616 segundo
as contas da equipe econômica.

Segundá Barbosa, o governo não

vê necessidade de tratar este ano

com qualquer tipo 'de excepcio
nalidade. Segundo o secretário,
aolongo de 2009 ede 2010, foram

.

adotadas uma série de medidas
de incentivo que ajudaram as em

presas a se recuperarem da crise
mundial é a preservar emprego�.

-

Se fosse aprovado
um salário mínimo de
R$ 580, isso teria um

impacto de R$ 10,5
bilhões no orçamento.

NElSON BARBOSA

.

Além disso, houve uma corre

ção da tabela do Imposto de Ren

da das pessoas físicas, que repre
sentou uma renúncia fiscal deRs
2,2 bilhões, e a implantação de
duas novas alíquotas de IR, o que
teve impacto de R$ 5,4' bilhões.
"Não há excepcionalidade que

_ justifique o rompimento .da re

gra (de aumento do s-alário míni

.mo). A importância de mantê-la
é dar credibilidade à política de

valorização do salário mínimo e

previsibilidade orçamentária ao

governo" disse Barbosa.

-

Bri�porsruáriocontinua
Governo defende mínimo em R$ 545 pará não .aumentar impacto na economia

EDITAL
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Edital de Convocação
Sociedade Recreativa Desportiva 25 de Julho

convoca seus associados 'para uma Assembléia
Ordinária a realizar-se no dia 26 de fevereiro de

2011, sendo a Primeira convocação às 14:00 horas,
. Segunda .convocação às 14:30 e a Terceira com

qualquer número de associados. Assunto: Presta

ção de contas do ano de 2010 e Assuntos diversos. ..

,',
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Sindicalistas e trabalhadores protestaram durante a reunião entre os partidos que�debater 1
mínimo

.

-.

-
•

.
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Protocolo: 12714 Sacado: NllJON MEURER CPF: 833.836.209-30 Cedente: BRADESCO s/A
- AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO CNPJ: 60.746.948/5081-75 Número doTítulo: 850606 O

Espécie: Cheque Apresentante: BRADESCO S/A - AG. BAIRRO BARRÁ DO RIO CERRO Data
Vencimento: 1lI07/2010 Valor: 3.500,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12715 Cedente: BRADESCO S/A -

AG. BAlRRO BARRA DO ruo CERRO CNPJ: 60.746.948/5081-75 Número do Título: 850590 {)

Espécie: Cheque Apresentante: BRADESCO SLA - AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO Data
.

-

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ES'D\DODESANTACATARlNA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramírím - Christa Inge HilleWagner, Interventora
Rua28 deAgosto n° 1918,Ed. Nexus - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário de Funcionamento.

08:30h às 12:ooh e 13:30h às 18:ooh
.

,

� EDITALDEINTIMAçAO . �
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os tí- se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), 01eagar(em) serrem) des-
tulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou\for(em) residente(s) ou

edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, funda, porque ninguém
à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, 'sob pena de, em se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformi-
não o fazendo, ser lavrado e registrado o-protesto correspondente. A presente publicação dade com os arts. 995, 997 c/d023, todos do CNCGJ.

.

'.

Protocolo: 12802 Sacado: ADEMIR SCHALDAE CPF: 775.166.809-15 Cedente: AQUANORTE
COMERCIO DEl'ISCINAS E ACESSORIOS LIDA CNPJ: 09.138.155/0001-63 Número do Títu
lo: 000624 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 23/0112011' Valor: 367,00 liquidação
após alntímação: R$10,85,Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 12737 Sacado: ELENILSON DAREM CPF: 075,456.109-70
.-

Cedente: RM CO
MERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS I.JDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título:
0616002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONO
MICA FEDERAL DataVencimento: 20/01/2011 Valor: l75,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12834 Sacado: GISELE E. BlANCK BORGES DE UMA CPF: 021.736.069-64 Ce
dente: SECURl1YTELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONlCOS LTITA CNPJ:
07.478.234/0001-9'8 Número do Título: 00381 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndi
cação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 18/0112011 Valor: 196,80 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1--

Protocolo: 12829 Sacado: HIlARlO ARUNDO KOPSEL CPF: 781.742.799-20 Cedente: BVFI
NANCEIRAS/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131034130 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO scm E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 12/07/2010 Valor: 13.773.12 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 53,86, Diligên_cia: R$ 33,30, Edital: R$15,00 -

.

. . .

----- Protocolo: 12894 Sacado: JGB INGREDlENTES ALlMENTIQOS I.JDA ME CNPJ:
01.l63.920/0001-93 Cedente: NASCISUL TRANSPORTES I.JDA CNPJ: 01.222.681/0001-03
Número do Título: CR735911QO Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 19/01/2011 Valor: 102,98 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24.14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12957 Sacado: JOCINEI FERREIRADE JESUS CPF: 614.968.472-53 Cedente: RM
COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELErrucos LIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Tí
tulo: 0517002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECO
NOMICAFEDERALDataVenciÍnento: 30/0112011 Valor: 142,50 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 12990 Sacado: JOICE APARECIDA FLORlANO CPF: 083.059.749-28 Cedente:
COMERCIO DE CELUIARES BANDEIRA I.JDA ME CNPJ: 10.722.87110001-72 Número do
Título: 9115001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO.
SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 10/01/2011 Valor: 30,38 liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12962 Sacado: JOSlELEN RIBEIRO CPF: 010.159.919-63 Cedente: AUTO EUTE
I.JDA CNPJ: 83.270.397/0008-35 Número do Título: 000006-0 Espécie: Cheque Apresentante:
AUTO ELITE I.JDA Data Vencimento: 24/ll/2010 Valor: 1.000,00 líquídação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,.Edital: R$15,00

Protocolo: '12877 Sacado: NATh:uA MARIA TIMM CPF: 646.703.929-72 Cedente: LECIMAR
CONFECÇOES IlDA CNPJ: 79.941.506/0001-55 Número do TítWo: 00.035754-1 Espécie: Du

plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 31/0112011 Valor: Ll l.Sô Liquidaçâo após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00.

.

-- Protocolo: 12839 Sacado: NELCIO BALSANELll CPF: 017.382.429-35 Cedente: DEJAIL
OFICINA MECANlCA I.JDA CNPJ: 00.107.384/0001-46 Número do Título: 001822 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI.IÍANCO SA Data Venci
mento: 16/0112011 Valor: 433,33 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 77,43,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

1

Vencimento: 30/05/2010 Valor: 3.500,00 liquidação após a intimaçâe: R$ 10,85, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 12716 Cedente: BRAúESCO S/A
AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO CNPJ: 60.746.948/5081-75 Núméro do Título: 850612 4

Espécie: Cheque Apresentante: BRADESCO S/A - AG. BAlRRO BARRA DO ruo CERRO Data'
Vencimento: 11/07/2010 Valor: 3.500,00 liquidação após a intimaçãOl�R$ 10,85, Condução:
'R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12717 Cedente: BRADESCO S/A
AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO CNPJ: 60.746.948/5081-70 Número do Título: 8506078
Espécie: Cheque Apresentante: BRADESCO Si'A - AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO Data
Vencimento: 11/07/2010 Valor: 3.500,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30:Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12718 Cedente: BRADESCO S/A
AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO CNPJ: 60.746.948/5081-75 Número do Título: 850602 7

Espécie: Cheque Apresentante: BRADESCO S/A - AG. BAlRRO BARRA DO ruo CERRO Data
Vencimento: 04/07/2010 Valor: 3.500,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 12719 Cedente: BRADESCO S/A
AG. BAlRRO BARRA DO RIO CERRO CNPJ: 60.746.948/5081-75 Número do Título: 850604 3

Espécie: Cheque Apresentante: BRADESCO S/A - NJ. BAlRRO BARRA DO ruo CERRO Data
Vencimento: 04/07/2010 Valor: 3.500,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 \.
_______________________________________ • J�-------------------. _

Protocolo: 12862 Sacado: PAPElARIA MARECHAL I.JDA CNPJ: 04.�f6.342/0001-00 Cedente:
. TIMBO FACTORING FOMENTO MERCANTIL IlDA CNPJ: 03.888. 7/0001-54 Número do

Título: 6476/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica ão Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 25 01/2011 Valor: 106,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24.14, Diligê ia: R$ 33,30, Edital: R$
15,00 Protocolo: 12702 Cedente: TIMBO FACTORlNG FOMENID . RCANTlL I.JDA CNPJ:
03.888.637/0001-54 Número do Título: 6476/01 Espécie: Duplicata de nda Mercantilpor In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GU Data Vencimento:
18/0112011 Valor: 106,86 liquidação após a intimação: R$10,85, Co ução: R$'24,14, Dili-

gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
.

Protocolo: 12456 Sacado: PEDRO FERREIRA PADllHA CPF: 043.666.82�-93 Cedente: RM
COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRlCOS I.JDA CNPJ: 06.153.403/�01-57 Número do
Título: 0777 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apreseàtante: CAIXA ECO
NOMICAFEDERAL DataVencimento: 12/01/2011 Valor: 240,30 liquidaçãp após a intimação:
R$1�,85, Condução: R$24,14, Dilig�ncia: R$33,30, Edital: R$15,00

. "\ ;

---------------------------------------------------------------------------------------j---------------------

• Protocolo: 12358 Sacado: TOKE ZERO ESTANPARlA E CONFECÇOES', I.JD.A. GNPJ:
10.291.261/0001:61 Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS IlDA CNPJ:
06.272.029/0001-09 Número do Título: 290 Espécie: Duplicata de Venda Mercántíl por Indi

cação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 10101li2011 Valor:
607,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$�1,70;Edital:
R$� I'

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do
Sul I SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna

« .' público pelo CNPJ sob n082.902.586/0001-44, esta- •

t' ':J belecida na Avenida Marechal Deodoro da fionseca

-',�:_ �íl
/ _�/ n01.188, nesta cidade, requer com base no art.18

-(Ifr7);r'::::.:'�'::'::-,·:��1 :�� Lde�n�o�i�:��96�N�E��:�� �t�a��T;a�Mr���'
,/fi l �l;, ;/"" ! 703-André Voltolini-Pioneiro e 864-Alberto Murara,

I "I , • .�zBair.ro Nereu Ramos, perímetro urbano de Jaraquá
, '

do Sul/SC, conforme Decretos nOs 7.242/2010 e
.

----..,._._ -

7.470/2010, assinando como responsável técni-

co, a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picoli Marcatto, CREA W59182-6, ART
n" 3320390-7. O loteamento é de caráter residencial, possui a área totel. de

84.174)5m2, sendo constituído de 100 (cem) lotes comercializáveis, A.U.P.�.,
área verde, sistema viário e' remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente, edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve esteno endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio.

Branco, n0414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul / SC.
.,.

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE FEVEREIRO DE 2011. i,

AOFICIALA

-----------------------------------�--------------------------------------------------------------:-----

Protocolo: 12885 Sacado: VALDEMAR FAGUNDES CPF: 659.801.159-00 Cedente: ARNO
FRANCISCO DERETIl ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 495 Espécie: Du

plicata de Venda Mercantil por Inclicação Apresentante: BANCO DO BHASIL SA - AGENCIA.
GUARAMIRlM Data Vencimento: 30/0!/2011 Valor: 178,16' liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Guaramirirn, 16 de fevereiro de 2011.

Christa IngeHilleWa�er, lnterventora_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREVISÃO' DO TEMPO

. MAIS CHUVA
Pancadas de chuva com

trovoadas entre a tarde
e a noite. Temperatura'
em elevação' V�ento de
leste a nordeste, fraco a

moderado com réijadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 19°C-
MÁX: 27°C

QUINTA
MíN: 18°C

MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 18°C I
I,

MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 19°C·

MÁX: 28°C

,
I

ALERTA

Frente ma mantém
quadro problematico

SEM NA

Correntes marH:imas
mantêm as chuvas

. A passagem de uma frente
fria pelo Estado ontem mantém
a condição de fortes chuvas no

litoral do estado e nas regiões de
vale nonorte de Santa Catarina,
demandando cuidados <especiais
e muita cautela.

As correntes de ar- vindas do
oceano devem manter o cenário
chuvoso ao longo da semana, com

.

acumulados diários entre \ 50 e 75

mm, oferecendo risco nas áreas de

encosta e margens de rios.

r" cs-.Ô,�) <_,,_J
•

•

•
J r' jI ,.

Ensolarado Parcialmeote Nublado Instável
Nubladu

(�S"""
Chuvoso

FASES DA LUA
CHEIA '

• NOVA CRESCENTE

C�.. � I)Jl'flll�.p

eM�OmHAS
-. ..

,� 160 240 ,h

SEvoctVAI PARA. ..

MONlECARlO
Tempo aberto, com

pancadas de chuva

fraca e'breve durante

a tarde, M.ínima de

15DC de madrUgad�
.

e O1á)(imáde 24DC a

tarde.

!

I
/

I

,,;'
BtUME,N U

''Y ....
20° °27

l

t

MINGUANTE

"<"',\'\i 24/2.'

./,.,

Promoções' válidas até 16/02/2011. Preços anunciados sem troca, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio;
_Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Ga-rantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006,
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60,OOOKM,

'

.

_'

www.autoelite.co�:br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Cara'guá Auto' Elite·
Suo escolho perfeita4732746000

..
'

.
.
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