
Troca do piso daArena e finalização
da pista de atletismo estão entre .

,

as iniciativas que tramitam nos

governos estadual e federal, mas
Prefeitura não tem qualquer
previsão sobre-quando devem

acontecer asmelhorias .

I Página17

,

.

'.

....

•

Proposta que prevê aumento del l para 19 parlamentares em Jaraquá do Sul,

a partir de 2013- deve ser votada na próxima semana. Ampliação no número .

de cadeiras foi aprovada pelo Congresso Naclonal.ern 2009, permitindo mais

vagas de acordo com o número de habitantes de cada município.
.

'

"

Dnit (Departamento
, Nacional de Infraestrutura
de Transporte-s) afirma
que é preciso resolver

alguns trâmites legais
-para que documento seja
republicado. Obras no

,

trecho entre Jaraquá do
Sul e São Francisco do' Sul '

deveriam ter começado
este mês. Página 13

Jaraguá tem 199
casas interditadas,

, Áreas atingidas pela
chuva continuam sendo
vistoriadas pela Defesa
'Civil. Na tarde de ontem,
três famílias no Rio
Molha e outras cinco
na Tifa Schubert foram
'orientadas a deixar -

moradias. Página 11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
,

I

'i
!
'i

;i ..

·1'

"

'1 História o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

IfflU!;t()r�aj do l:sportlt�'

JoséAu
FOTOS DIVULGAÇÃO.

DóRIS MARIA RONCHI
.

Vencendo desafios

A
década de 80 �oi o.período da consol�dação 40 .esport� jar�
guaense. O pnmeiro grande acontecímento fOI a realização

. dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 'nossa cidade e o
.

. comprometimento das autoridades municipais, dos treina-
.

dores, dos atletas e dos jaraguaenses em fazer os "melhores Iasc de

sempre". E foi o .que aconteceu. Ocorrido os jogos, ficou a certeza do

grande valor que o esporte tem na formação do caráter dos nossos

jovens. A Fundação de Esportes, as escolas e as empresas cidadãs
apostaram na força do esporte e em consequência surgiu uma plêia
de de atletas notáveis nas mais diversas modalidades esportivas ..

red a ca o@ocorreiodopovo.com.br

Dóris aos dez anos -Iniciando no atletismo

Uma década de ouro
A- ginástica conquistou o te

tracampeonato estadual corri a

equipe masculina e o hexacam

peonato com o. time feminino,
o bolão feminino formou a base
da seleção'catarinense e conquis
tou o pentacampeonato brasileiro.
A dinastia dos atiradores Ianssen
conquistou os Iasc, Campeonato.
Estadual e Campeonato Brasileiro.
O voleibol feminino venceu os Io
gos Abertos. O judô conquistou tí
tulos nacionais e os Jogos Abertos.
No tênis de campo, Florilda Enke
Doniní e �anderlei Modro gal �

garam o lugarmais alto do pódio.
O Ciclismo apresentou ao Brasil e
ao mundo o campeão Sílvio Ro
berto Ewald. O handebol feminino

conquistou os Jogos Escolares e os
.

Jogos Abertos.. As nadadoras jara
guaense escreveram seus nomes'

com letras de ouro na história do

. esporte, O atletismo conquistou
títulos estaduais, brasileiros e

internacionais. Entre astros � es

trelas a equipe feminina de atletis
mo contou com: Cornélia, Clarice,
Rita, Rosimeri, Regina, Raquel;
Rosita, Kubnick e ...

Estreia nos Jogos Abert-os em grande Estilo - medalha
de prata, time da esquerda comaqasalho .: Em pé: Kubnick

e Regina - Agachadas: Rosimeri e Dóris

.

Aos-dez anos, Dóris inscre
veu-se .na Escolínha de Atle
tismo do Baepeadi/FME. Par
'Íicipou do "pe�taaQ- seletivç:
100m rasos, salto em distância,

. ..

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do

Sul! SC I

'.
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do Régistro

1'1; "

.

__

de Imóveis da.Comarca de Jaraguá derSul/SC, torna
,

-

público pelo CNPJ sob n082.902.586/0001-44, esta-
.I � il�l belecida na.Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

.

/
'" ,l n01.188, nesta cidade, requer com base no art.18

�,.../I:.:/"IV· da Lei n06.766/79, o REGISTRO DO LOT�AMEN-
,1 í' / ._---./. t;'J TO denominado DONA MARTA, situada nas ruas

l bl I: /l _Jx 703-André, Voltolini-Pioneiro e 864-Alberto Murara,
'. , ,/ -

�''fm--''Bairro Nereu Ramos, perímefro urbano de Jaraguá .

.. _ •._.,._._ _: .._�,
do Sul/SC, conforme Decretos nOs 7.242/.2010 e

. 7,470/2010, assinando como sssponsável técni-'

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

84.174,75m2, sendo constituído de 100 (cem) lotes comercializáveis, A.U.P.E.,
área verde, sistema viário e remanescentes. .

O prazo de-impuqnação por terceiros é de f5(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio

Branco, n0414, sala 02, centro, Jaraguá dO.Sul 1 SC.

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE FEVEREIRO DE 2011.

A OFICIALfI. \

Formação,
.- trabalho e famOia
Dóris é formada em Educa

ção Física, pela Escola Superior
de Educação Física· e Desportos
deIoinville. Pós-graduada e com

especialização .

em Psicomotri

cidade, pela Unerj. Iniciou sua

trajetória' no magistério lecio
nando Educação Física na Escola
Estadual Professor Giardini Luís
Lenzi; depois exerceu sua arte de

.

ensinar nas escolas: Valdete Inês

Piazera; Colégio Divina Provi
dência e, a_partir de 1988 passou
á lecionar na Escola 'Municipal
de Ensino Fundamental Renato
Pradi. Dóris é casada com José'
Carlos Pernandes Ferreira e - tem

dois filhos: Márcia e Ramires.

I", ,

Dóris- é um� professora qu�
constantemente' se atualiza é

. m'oVa:.1\ inovação ..é·um preces;
'"

. $0 rnu:1tiilirrie!lsitm.�. capaz, de
. transfólplar ideias antigas; criar '"

.

novôs paradigmas conforme as
!'

necessidades 'do mundo' con

te�pórâneo. Dia des.ses! duran
te �s férias, estive no Baependi.
,Vi aDóris praticando tênis com
o professor Maicílio: F'Qi con- ,

ferir: "Hei Dóris, I não sabia que
você jogava têni�;". Com o�r.nês- .

.

mo s01Ji.so estarilpadq po ];08-'
to .qUeum 'diavéio séi9scre'Ver

;', ... ," .,,{;
I." ,,' ,,'

I:?"
.' etísme c ,este' ,f

RtQxiWi
,'k'"

�."."l'-:.....,�,..',-,....mq", e�
_ ...... -''''''''',�,;.r;; /,i;,,:>, f.ifl!,,' r
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EDITORIAL

Nada a comemorar

CHARGE

E' CO�RI1>A.'
COM,

'

osstACU�OS

PROJ�TOS ESfOR1'tVOS
80tJO NAAReNA. t'

DurvalMarcatto,
presid�ntedaAcijs .

'{ , ..

VidorDanich,
.

sociólogo I

PONTO DE VISTA

Opinião 3

O. CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelsonê'ocorreiodopovo.com.br

O t:OIUlElO 00 PO\'O Projeto Gráfico eProgramaçãoVIsual:Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916
, .

, Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial; 9107 -693,2
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguã do Sul= SC �Site:www.ocorreiodopovo.com.br
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DO LEITOR

Solucões imediatas contra
o apâgão de mão-de-obra

Na
presente conjuntura de cres

cimento substantivo' do, PIB e

elevada confiança dos consu

midores e empresários, o Brasil
enfrenta uma insólita dificuldade: a falta.
de profissionais qualificados, em dis
tintos níveis. Há carência de engenheí-:
ros, técnicos de produção, opetações e

manutenção, finanças e TI, operários e

contadores, dentre outros profissionais.
\. É o fenômeno que o mercado batizou de

"apagão de mão-de-obra".
Com o aquecimento do nível de ativi

dade, o país tem a sua menor taxa de de- .

semprego (5,7%) desde o início da série'
histórica desse índice medido pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Bsta
tística). Com isso, agravou-se a carência
de recursos humanos,' a tal ponto que
passa a ser considerado um dos _obstácu
los ao crescimento sustentado. Anterior
mente, o, problema concentrava-se nos

cargos de direção e funções inerentes à

formação n� Ensino Superior, conside-
.rando que apenas 11% dos brasileiros
têm diploma universitário. Agora, entre
tanto faltam técnicos de nível médio e

até mesmo trabalhadores com formação
no Ensino Fundamental.

Evidencia-se a deficiência dá educação,

SOOA-FEIRA
"

TERÇA-FEIRA,
-

QUARTA�FEIRA

os
atletas de Iaraguá do Sul e região expressivo investimento de R$ 17 mi

nada têm a comemorar quando o lhões, nunca teve um piso adequado
assunto é o esporte local. At� ago- para a prática esportiva e se tornou alvo

ra, a Prefeitura não tem qualquer de reclamações dos jogadores que cos

previsão sobre o andamento de projetos tumavam utilizar o local como centro de
-

-,

como a reéuperação da pista de atletis- treinamento. Enquanto isso, o futuro do

mo, a troca- do piso da Arena e do estado Arthur Müller permanece indefinido, já
crítico do ginásio Arthur Müller. que a Prefeitura estuda demolir o com-

Fora do campo da infraestrutura, plexo para implantar no lugar del� um

também não há novidades sobre a vol- novo terminal urbano. ----

ta do Programa Segundo Tempo, que há ,A demora nos trâmites burocrãti
dois anos deixou de oferecer atividades cos e falta de, orçamento por conta dos

esportivas aos estudantes fora do horá - estragos causados pelas chuvas' são as

rio escolar porque o, convênio com o Mi - principais justificativas para os projetos
nistério de Esportes não foi renovado. não saírem do papel. Porém, se parte des-

Inaugurada no final de 2008, a 'pis- sas iniciativas tivessem recebido atenção
ta de atletismo começou a apresentar, adequada quando ainda estavam sendo

problemas em' poucos dias, 'quando o .planejadas, �gora não seria preciso fazer
piso -descolou. Já a Arena, que recebeu' , novos projetos para remediar a situação.

RaphaelRochaLope�
, professore'advogado .'

Encanto do, Faroeste no Cinema está
Q

.

..
. .

de volta com ,"Bravura Indômita"

O
filme "Bravura Indômita" faturar alguns. O gênero faroeste
que estreou no final de já foi' condenado' à morte algu
semana' que passou em mas vezes, e novamente o vemos

alguns cinemas brasilei- ressuscitar neste belo filme, lem
ros traz de volta o encanto' do brando quando Clint Eastwood
faroeste para a geração que �eJ).-, resgatou o gênero com "Os Im

te saudades dos filmes "Bang-, perdoáveis" no ano de 1992.

bang" em que JohnWayne, Clínt: , Nossos pais e avós devem
Eastwood e outros atores ficaram lembrar-se do filme "Bravura
famosos com este gênero de fíl- Indômita" de 1969, em que John
me. Além disso, é uma boa opor-' Wayne era o protagonista. A hís
tunidade para a nova geração tória do filme que está em cartaz

descobrir porque filmes assim, tem semelhanças com a do filme
faziam tanto sucesso na época de 1969, com a diferença de que
de nossos país e avós.

'

os irmãos Coen, diretores do fil-
O filme foi indicado a concor-' me atual, voltaram à fonte origi

- .fer a 10 Estatuetas do Oscar este nal, o romance de Charles Partis

ano, e tem grandes chances de de 19�8 e fizeram a versão deles.

O filme é sobre a garotaMat
tie Ross, que aos 14 anos está

empenhada em vingar a morte

do seu pai, e para isso ela contra
ta um oficial para caçar o assassi
no, e ternos além deles um Texas

Ranger também atrás do crimi

noso' somente por causa de uma
recompensa. Mattie é uma garo
ta dura, realista e muito esperta
e tem o desafio de encaixar-se
num mundo adulto e convencer

o oficial e o Ranger de que ela

quer participar pessoalmente da

captura do assassino de seu pai. ,

EXiste um momento na vida
de cada pessoa em que deixamos
a infância para trás e definitiva-

um antigo gargalo do Brasil. Portanto, a gran
de solução para o problema está namelhoria
da qualidade das escolas públicas. No entan
to, é necessário encontrar soluções rápidas,
pois a demanda do mercado é premente.
Não há tempo para aguardar a formação de
todaumanova geração de trabalhadores.

Seria .muito interessante' a possibi
lidade de o estudante formado no se

gundo grau já'ter uma profissão técnica,
que lhe permitisse ingressar no mercado
de trabalho, continuar estudando e de
senvolvendo sua carreira.' Outra solução
bem-sucedida é a formação profissional
propiciada pelas empresas.

Portanto, ao mesmo tempo em que as

políticas públicas precisam atender à prio
ridade de melhorar a qualidade do ensino

regular, é fundamental que se multipli
quem as experiências bem-sucedidas de

empresas e entidades de classe para a for

mação e treinamento de profissionais. Na
Ásia, China e Coreia do Sul 'são bons exem

plos de países que adotam e_ implementam
essa filosofia. Todo esforço deve ser feito para'
que o Brasil conte com os recursos humanos
necessários à sustentação de seu bem-vindo
crescimento econômico e social!

DieterBrandt, presidente da
Heidelbergpara a América do Sul

12 anos de-idade, e meu pai me
entregou o primeiro gibi do "Tex
Willer" pará ler. ,E também me'

lembro das várias vezes que meu

querido avô na sua sala de TV;
assistiu vários filmes de faroeste

comigo, entre eles "Dança. com
Lobos"; e "Gerônímo", Foram, es
ses momentos, os filmes assisti
dos commeu avô, e a leitura dos

gibis do Tex, que fizeram com
que admirasse a cultura -indí

gena e os valores que homens

daquela época consideravam '

importantes para que' um' ho-
.

mem fosse considerado de bom
caráter. E deixo como mensa

gem final um provérbio dos ín
dios Crows: ('As leis dos homens
mudam de acordo' com o seu

,

conhecimento e compreensão.
Apenas as :leis do Espírito per
manecem sempre as mesmas".

'

o cinema àinda tem e;pàço
, '.

. para mostrar certos.valores que
: infeUzmente estão sendo'ésquecidos�� /, �

mente nos tornamos adultos. E

no filme a cena em que Mattíe
veste as roupas e' coloca ocha

péu do pai e .se põe a caminho
do território indígena,' onde está
escondido O assassino de seu

pai, temos certeza de que é nesse
momento que Mattie está se tor
nando adulta. '

, Apesar de o mundo moderno
ser governado pelas novas for
mas de comunicação que foram

'

muito bem retratadas no filme

,

('ARede Social", 0- cinema ainda
tem espaço para mostrar certos
valores que infelizmente estão

sendo esquecidos, entre eles a

lealdade e '0 compromisso que
podemos ver que há entre o trio

'principal do' filme.
Quando vejo a produção, de

um novo filme de faroeste, lem
bro de quando eu tinha me�s
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Cinto de seguranças salva vidas. I gabivel.com.br
'

Sonhamos. Trabalhamos.·Conquistamos.
Nós sonhamos com o que pareçe'impossível.

E é por acreditar no impossível que trabalhamos sempre mais.
'Com os dois pés no chão e a cabeça nas nuvens estamos

conquistando novos objetivos todos os dias.
São eles que nos movem epermitem que a gente

sonhe cada vez 'mais alto.

'\ Gabivel. A concessionária commais dientes
satisfeitos em 2010.

, 't
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Jaraguâdo Sul
47 3370.4800 I Av. preflO Waldemar�",bba" 2120 lVila t�au
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.. A cartada.da.prevenção
· A Câmara de Vereadores de

Iaraguá promete intensificar
o debate 'sobre as obras de

prevenção necessárias no

municipioe também cobrar
com mais ênfase a execução
correta do que prevê o Plano
Diretor. Na sessão dê terça- ..'

feira, os vereadores aprovaram
requerimento convidando o

promotor do MeioAmbiente, ,

.

Alexandre Schmitt dos Santos, e
o secretário da Defesa Civil, Jair
Alquini, para participar de uma
plenária e explicarem quais

· ações estão sendo executadas
e planejadas pela Prefeitura
e exigidas pelo Judiciário. A
iniciativa é positiva porque
torna pública uma questão
extrémamente relevante parao
futuro daddade e que até -:

agoraficousendo debatida a
,

portas fechadas. '

É de consenso que as conse-

quências de novas catástrofes
-climâticas serão cada vez mais
desastrosas se não houver um

amplo trabalho de prevenção..
-

São necessárias desde ações
.

simples, como a troca da

tubulação, até obras de grande
. porte e que dependem de

.

recursos expressivos, como
à contenção de encostas, a

.

retirada de famílias de áreas de
risco e dragagem dos rios, por.
exemplo. Além de fiscalizaçõn:
constante, é claro.

,

O requerimento foi assinado
pelos vereadoresAfonso Piazera
Neto, Francisco Alves, Jaime
Négherbon.Iair Pedri, Jean
Leutprecht, Lorival Demathê
e Justino da Luz. Este último

- também sugere que o município _

debata ri criação dePlano
Diretor de Drenagem Urbana,

.

aos moldesdo que está sendo

feito em Ioinuille..
. .

Academia -

. Corpo &Mente
Para jicar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
.

AGORA E,., NOVÕ ENDEREÇO:.
Rua Barão' do Rio Branco, 4-14
Cenlro • Jaraguá do Su)fSC

J J "nos cam você:

ção
AUjarn (Uluão laragtlaense das:Associações de

.

Moradores) valentregarparaosvereadores e para a
P,�· did

. ;'.

tenha ii·tCJ,€lturaumpe opara que o nlumClplO c' aaURlaJ.el
·

que isente lOS atingidospelas enxurradas do pagamento de -

·taxas 'conlo'o .!PTIJ.�orenquanto, oFxecutivonão defmiu
nadanesse sentidoeos camêsde cobrança começam

.

. aserennegaesemmarço, 'Odescontopode chegara
30%paraquemestacom todas as contas em, díacomo

mlmicipioededdirp"garafaturaàvísta..

·

Revanche
Quem não esconde a

ansiedade pela chegada de -'

2012 é Ioão-Evaldo Iunckes, o .

Pupo. Depois de administrar
a Prefeitura de Guaramirim .

.

por decisão judicial e de ser

afastado dela com a vitória,
de Nilson Bylaardt no TSE .

(Tribunal Superior Eleitoral),
que entendeu que não havia

: provas suficientes para
configuração de compra de

votos, o petista tem atuado
como líder-não oficial da

oposição, ,E já prepara uma
denúncia envolvendo a

troca de tubulação, que
, ele entende estar acima dó .

. : �
.

. .'

Férias
A Câma:nl de COr1IJ'flá.vokou
aos trabâJhos: esta seDlm.l.3 e J18
prõximJ1L' df!lllOis da�nstriJ?lçãn
d'(']s ,cmnissoes�1 r:oRleça 11 a�,rwj_-rut

-. o pIojeto que .dirmn.ui o recesso
dos vereadores: de 90 p/ara
Jf'O' ;P !'lo ,.�_. 'd '�'".,.",,"iIr d"'o': !j;,d3S.,f\ CnÍi..UICe :0 K:��lO / {�

'P,resJideJ:lteda Casa� JotioCaIlos
_

Gottmm (Pt)!, ter ajJifO'\raçã�[) .

>

IDlãmme' é: g,.'ID1Qtel/já �lue o,
.

mriooto JmdebatidD OOH:s ple�Qs
parjame'noo�se é de (:Cimemo.
Sre:gundoGutt�� iiMnmumçiu'
df:�IOdta:S dDperíodóde -

.

.

destaDsoé s6 ulniIn!fidn), jáque (11

ideal s.edaapIl'Ol.imaramdamais
oSlle:readoresdareaidadé de
todos os olttios�rnba1badores.

.

'

preço 'e =que seria 'insuficiente
para resolver o problema de
alagamentos na cidade,

.. '

Estreia
-

PauloBauer (PSDB) fez ontem
seu primeiro discurso na

tribuna do Senado. O tucano

agradeceu aos eleitores pelos
'mais de 1,5 milhão de votos
recebidos e afirmou que
os interesses da população
de Santa Catarina estarão

"sempre em primeiro
.

'lugar". O parlamentar
ainda enumerou algumas
prioridades de seumandato,
como a valorização"da
educação eo aperfeiçoamento
da infraestrutura de Santa

.

Catarina, como amelhoria do
· aeroporto de Florianópolis
e a duplicação de rodovias
federias do.Estado, citando

.

a BR-280. Além disso, se
.

comprometeu em trabalhar
, pela redução da carga
tributária. Depois, foi :

elogiado pelo colega e
.

. também catarinense Casildo '

Maldaher, que afirmou
que Bauer foi 'um mestre

na gestão da educação
· catarinense'.

\ .

Tijolo erguido.
. Com a perspectiva de

entregar 2,5 mil unidades
habitacionais, entre

. ,

apartamentos e casas, até o

fim de 2012, a secretária de,
Habitação, Maristela Mennel,

.

deve ser uma das apostas ",
do democratas para Câmara
deVereadores nas próximas -

·

eleições. Maristela inclusive já
colocou o nome à disposição'
do partido. E afirma também
que Cecília Konell é hoje a

líder de maior expressão do
DEM e que seria candidata e

reeleição naturalmente. Por
enquanto, Cecília nega que vá
concorrer e diz que em 2012
acaba a sua 'missão', mas o

assédio dos aliados para que
ela mude de ideia s�rá grande.

.)

.�. �tUaulcué
ateriaLtACOIIu lJ, .......-.......,.

(47) 3370-14921 (47) 3376�4253
. )

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha dá. Figueira - conradiembalagens@terra.com.br
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Segunda reunião sobre a necessidade de agilizar as drurqias aconteceu na terça-feira e reuniu representantes da área da saúde na região
, .

.
- .! '

E
..··
HU"

lJIIIl

VALE DO' ITAPOCU
_. A segunda reunião entre à
Amvali (Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu), os

hospitais da região e as secre

tarias de Saúde dos municípios
aconteceu na terça-feira. Hoje
um terceiro encontro será rea

lizado para determinar a quan -.
üdade de recursos destinados, '

aos hospitais São José e Jaraguá.
O 'objetivo da parceria é 'acele
rar o atendimento dos quase
2.300 pacientes na filade espe
ra por procedimentos' círúrgi-

"

cos na rede pública.
,

'

De acordo com o secretário
de Saúde de' Jaraguá do .Sul e

coordenador do Colegiado de
Saúde doVale do Itapocu, Fran
cisco Airton Garcia, � negocia-

ção entre a Amvali e os hospi
tais busca 'equilibrara demanda
de tratamento, a capacidade
dos hospitais e o valor dosre-
.passes, '.

.

Segundo Garcia, o debate
sobre a proposta de realizar um
mutirão de 'cirurgias eletivas
deve envolver todos os órgãos
da 'região. Ele lembra que, com
o ritmo de crescimento. da cida-

, '

de, é preciso buscar alternativas

para agilizar o atendimento aos,

pacientes. O secretário de Saúde
,ressalta que às'operações estão

acontecendo, mas não naveloci
dade desejada.

MAIS RAPIDEZ '

"Temos que estabelecer um
fluxo para essas cirurgiãs, para .

que a fila ande mais rápido" dis
se Garcia. As especialidades que
concentram' maior número de

pacientes na fila de espera são a '

, '

vascular e a otorrinolaringologia
(veja no quadro acima as prin
cipais demandas para cirurgias
eletivas na região).

VERBA DA PREfEITUR,A SERÁ UTIliZADA NA MANUTENÇÃO DA'ENTIDAD�

Apae receberá repasse de R$ 499 milMutírãode
.círurgiasvolta
a serdebatido
Municípios da região n��ociam
valor dos repasses aos hospitais
Mais um passo para a

realização do mutirão
de cirurgia� eletivas nos'

,

,

hospitais dos municfpios
do Vale do ítapocu foi dado
nesta terça-feira

'JARAGUÁ DO SUL pela administração municipal.
A Apae (Associação dos '

A diretora administrativa da.

Pais e Amigos dos Excepcio- Apae, Ana Maria Nunes Cepeli,
nais) de Jaraguá do Sul vai comenta que a verba � ser repas
receber ajuda da Prefeitura: sada é muito importante para a

Na noit� de ontem, aCâma-. entidade. No entanto, ela destaca
ra de Vereadores -aprovou a .que os recursos não são suficien-

- renovação, dos convênios tes para cobrir todos os custos' e,'

que 'a entidade mantém por isso, aApae continuará reali

com o POdeI público, para zando eventos para angariar fun-
, cobrir parte dos custos da dos. "Ainda precisamos da ajuda
'manutenção"da Apae. A ins- da comunidade, não há como a

tituição, que atende na cida- Apeie sobreviver somente com os' Apae atende 280 estudantes e

de desde 1973, possui hoje convênios", destacou Ana. ' depende de ajuda para se.manter
280 alunos.

Os dois convênios apro
vados - demanutenção e de

transporte - somam um re- ,

.

passe de R$ 499mil ao longo
do ano. Destes, R$ 432 mil'
dividido em parcelas de R$,
3,6 mil, são para cobrir parte'
das despesas com salários
dos funcionários, alimenta
ção, material pedagógico e

manutenção;
Já o segundo convênio, de

,R$ ,67 mil, é para o transpor
te dos alunos que, em função
de suas necessidades. espe- .

ciais, não podem utilizar o

transporte público. Como os'

carros da entidade não têm
'

como acessar todos os bair
ros da cidade em tempo há

bil' no acordo ficou definido

que, nos locais mais afasta

dos, o serviço será prestado

PIERO RAGAZZI .

ESTADO,DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .:

AVISO DE EQITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 01/20H,.PMS
.

A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado 'de Santa Cata.rina, situ
ada na Rua Marechal Castelo Branco, 3.201, Centro, representada
para todos os fins de direito pelo seu Prefeito Municipal em exercício,
senhor Luis Aparício Ribas, torna público, para conhecimento dos in
teressados que, observadas as disposições da Lei Federal n". 8.666,
de 21 de 'junho-de 1993 e alterações posteriores, e Lei n", 1Hi47/09,
de 16 de junho de 2009; -torna público que se acha aberto o EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA

.

Objeto: aquisição de gêheros alimentícios provenientes da' agricultura
familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as neces-

_ sidades das Unídades Escolares Municipais da Secretaria de Educação,
'

Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC
Recebimento dos Envelopes de Habilitação: A partir do dia 17 de feverei

rç de 2011 às 08h até dia 30 de novembro de 2011 às 17h. ..

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Muniéipal de SchroederlSC.
A íntegra doEdital, bem como maiores informações, poderão ser obti
das no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gbv.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30min às 17h. Fo'ne/f;3x (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@,

.

'

schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 17 de fevereiro de 2011�

Luis Aparício Ribas
Prefeito Municipal em exercício

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JARAGUÁ DO SUL

A proposta de aumentar o número
, �

de vagas na Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul deve entrar em
votação na próxima semana.

Oprojeto
de emenda vai alterar o ar

tigo 6° do parágrafo 2° da Lei Orgâ
nica do Município que versa sobre a

composição do Legislativo. O núme
ro de cadeiras passará de 11 para 19, a par
tir do novo mandato em 2013. Amudança é
uma adequação à Emenda Constitucional
número 58, aprovada pelo CongressoNa-
,cional em 2009, - que possibilita a expan
são de vagas legislativas de acordo com o

número de habitantes de cada município;
estabelecendo um mínimo de nove verea

dores para cidades de até 15 mil pessoas, a
55 para metrópoles com mais de oito mi
lhões de habitantes.

, De acordo com o presidente da Câma

.ra, Jaime Negherbon, Jaraguá do Sul pode
...

ampliar o número de cadeiras para 15 ou

19. "É um projeto que tem que entrar em

votação até pelo número de habitantes do

município. E eu sigo a mãíoría dos verea
dores que optaram por aumentar para 19 o

.número de vagas", se justifica. .

Apesar de a maioria ser favorável à al- .

,teração, algumas opiriiões caminham no

"

"

FOTOS EDl)ARDO rv10NTECINO

"Sou totalmente a

favor, porque em

anos anteriores

já mantínhamos
esse número. É
importante destacar

que vai aumentar a

representatividade
da comunidade no

Legislativo" .

AMARllDO SARrl

"Eu gostaria
.e-:

que fossem 15

vereadores, mas a
maioria quer que

aumente para 19,
então eu aceito".

JAIME NEGHERBON

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

lado oposto (confira as declarações dos ve- .

readores sobre amudança ao lado). Segun
do Negherbon, os vereadores podem levar

,

o debate para fora do Legislativo, cenvo-.
'cando audiências para saber o que pensa a

comunidade. No entantoraté agora, não há
nenhuma sirialização nesse sentido.

Negherbon afirma que a proposta é viável
financeiramente. Conforme ele, o orçamen
to anual da Câmara é de R$ 10milhões - valor

repassado pela Pref�itura. Deste montante,
.

cerca de, R$ 4 milhões retornam aos cofres

municipaís no, fim do ano. "O governo re

passa 6% da receita. Poderíamos utilizar até
R$ 13 milhões, mas não é necessário". Hoje,
cada parlamentar recebe R$ 7,3 mil por mês
e pode ter até dois assessores.

Para o vereador Iean Leutprecht, a

mudança possibilitará uma melhorrepre
sentação dacidade no Legislativo. Ele re-.,

lembra a composição da Câmara comIs
cadeiras em 2000, quando também atuava

como vereador. O cenário mudou em 2004,
diminuindo o número de vagas para 11.

"São quase 40 bairros na cidade que preci
sam ser representados", argumenta.

Já o líder de governo, Ademar Possamaí,
,

não concorda. "Iaraguá teria boa represen
tação com 15 vereadores. Eu me preocupo

.
.

com a .racionalízação dos recursos públi-
cos' pois será preciso aumentar a estrutura
física da Câmara e contratar mais- assesso
res. Esse momento é difícil para-a econo

mia do município, que enfrenta prejuízos
causados pelas chuvas", alerta.

Com a aprovação do' projeto, a primeira
.

demanda seria a compra de um espaço maior

para acolher os 19 vereadores e seus assessores.
Uma das opções é negociar com a Prefeitura a
sede em troca de um terreno. Mas também é

,

estudada a possibilidade de construir dois an
dares acima do prédio atual.

, I/,,,,,,/EI FI jj�b, II1II1II

Câmaravotaaumento de vagas
Projeto prevê composição do Legislativo com 19 parlamentares a partir-de janeiro de 2013,

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodópovo.com.br .

"Na última. eleição
conquistei 2.335
votos e não consegui

- entrar. É claro
que sou favorável'
ao aumento para
19 vereadores.

Jaraguá tem mais .

de 30 bairros e

consequentemente
precisa de mais

representantes".
.

JAIR PEDRI (suplente
da vereadora
Natália Petry)

"Ach.o que deveria
ficar como está.

. Vejo que temos'
.

38 bairros e 19

vereadores também
nãó vão, contemplar
todas as localidades.
Pelo partido,'
acredito que 'deve
ter mais candidatos,
Maso número ideal
seria 15".
lORIVAl DEMATHÊ "

"Minha posição é

que a comunidade

seja representada
pelo Legislativo
de uma forma
séria. Quanto mais

vereadores, mais a

comunidade será
atendida e com mais

rapidez. Isso é um
.

direito do povo".
JOSÉ DE ÁVilA

"Sou favorável

porque os bairros

precisam ter mais

representação. Na
região da., Barra do

Rio Cerro, Rio da Luz
. e Garibaldi só tem
eu de vereador".
ADEMAR WINTER ,

'"

Política 7

. COMO D·EVEM·
,VO R OS

.

VEREADORES:'

"Sou contra

pela questão
orçamentária. E

Jaraguá teria uma

boa representação
com 15 vereadores

e não 19. Eu me-
.

preocupo com a

racionalização-
dos recursos

públicos, pois será
preciso aumentar a
estrutura física da

Câmara e contratar

mais assessorês" .

ADEMAR

POSSAMAI

•

mais assessores.
'

ADEMAR POSSAMAI

Eu me preocupo com-a
racionalização dos recursos
públicos, pois será preciso

aumentar a estrutura física da
Câmara e contratar

."

"
É um projeto que tem que entrar
em votação.até pelo número de
habitantes do município. E eu
sigo a maioria dos vereadores

que optaram por aumentar.para
19 o número de vagas.

JA,IME NEGHEGON
�

"Facilitará a

representação do

município, pois
Jaraguá carece de
mais vereadores.
Essa já é urna
discussão antiga .

. São quase 40
bairros, com o

aumento, será
em média dois

parlamentares para
cada localidade" ..

JEAN lEUTPRECHT Proposta
aumenta de
11 para 19 o
númeróde
cadeiras na
Câmara de
Vereadores

"Sou a favor. Mesmo
com 19 vereadores
sobrará dinheiro

para repassar

.para a Prefeitura.
E considerando a

necessidade de
dar mais atenção
aos munícipes, sou
favorável, até para
melhor fiscalizar
o Executivo,
independnete do

partido que estiver

no comando". �

FRANCISCO ALVES

"Soua favor porque
.

vai aumentar a

representatividade
dos bairros. Pela

.

Constituição pode
até 19· vereadores,
mas oito anos' ,

atrás já tinha esse

número na Câmara.
Na época, deveria
ter diminuído
o orçamento
repassado pela
Prefeitura para
a Câmara e não
onúmero de

parlamentares".
AFONSO PIAZERA

"Entendo que a'

Legislação em

Brasflra já deu
.

parecer favorável.
Eu também sou.

Com 19 vereadores,
a cidàde será mais
bem representada.
Ainda-vou conversar

com o PT, mas a

princípio seremos

favoráveis" .

JUSTINO DA lUZ
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Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no

De hoje até domingo, no Shopping Center Breithaupt, ocorre a Febre
de Shopping, com promoções em diversas lojas. E você ainda partici
pa da Promoção DoceVida: a cada R$ 40 em compras você ganhaum
cupom para concorrer a dois carros e duas motos Okm.

PELA 'METADE .

O Madalena Chopp & Cozinha está com uma super promoção
'

no happy hour das 17 às 19 horas. Todas as pizzas estarão com 50O/(}...
de desconto, se pedidas neste horário até ó fim do mês de fevereiro,
de segunda a sexta-feira. Mais Informações no 3055-3059 ou siga no
Twitter@madalenacozinha.

ArteNovas lnstalacões
.

A Academia Corpo � Ménte' .' Ilustração, quadrinhos, desígn
está em novo local, atende agora e belas artes você encontra nos

na Rua Barão do Rio Branco 4Í4 cursos da Oficina de Artes Plásti
- sala 1. Excelentes profissionais cas da Scar. A_s aulas sãoministra
e novo ambiente, mais agradá- das por Violeta Pólo e estão com

vel e com ar condicionado para' inscrições abertas. Mais informa
maior conforto. Faça uÍna visita e ções na secretaria da Scar, pelo
conheça as atividades oferecidas. 3275-2477 ou no www.scar.art.br.

'Mayara Moser está curtindo o final do inverno na Europa.
Na foto na cidade de Salamanca, na Espanha

Workshop
A Maison Du Quilt oferece aulas dePintura de Olhos de Boneca,

hoje, a partir das 18 horas. Mais de 30 expressões de rostos ao preço
de R$100 commaterial incluso. Contato: 3273-:0058.

Lais Cristina Marquardt em noite
na casa da Fuel Eventos

Josiane Sobieranski e Leidiana Moura
'em noitede abertura da.TheWay'

Sâmia teuprecht curtiu a balada
com o OJ Thiago Mansur

'''''44M ,*SW4iMilMdEPIPd ;......wnC!@j$.

dia 18
SEVEN CHOPARIA (Guaramirim)
Sambanejo com sertanejo da
_dupla Edu & Alex e o pagode
do Grupo Atitude e mais DJs

Residentes Alan e Alex.lngressos
a RS 15 eles e RS 10 elas após
às 23h30, até esse horário elas

entram de graça.

LONDONPUB
Sexta Fuel com Mazzo & Gabriel
e DJ Bibbe Andreatta. Ingressos
antecipados a RS 10 elas e RS 20
eles, no Posto Mime Reinoldo e

Upper Man (shopping):
-

.

ARMAZÉM PUB (Massaranduba) .

Show com Alex &Willian e

pagoda com o grupo Bom Astral,
mais DJ KDOG .(hip hop,

RPB e reggaetbn).

CARAMBAS (Indaial)
Mashup com San Schwartz, .

. Bernardo Schwanka e Fabio
Dutra.- todos DJs residentes
do conceituado clube Green .

Valley e mais DJ Conrado.

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BtER HAU$· 3275-4866 !"9198-D515
SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA- 3055-3058

KANTAN LOUNGE - 33711584

ZUM SCHLAUCH - 3376-4822

MOV_lNG UP MUSICCLUB • 8856-8389
'SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

. MR. BEEF • 3275-2230 I @mrbeefjar
ESPAÇO DOQCA -}370-9160

ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-;0220
LlCORERIA FULL DRINK· 3275- i 327

.

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE; 3371-8942

ARMAZÉM PUB· 9214-7�9191257364

,

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC,ISC:�O&269/0 QualidadePmli�slonL11lsmQ .

,
.

.

COnlpIJtGnC/H' flr"I)Oi)S8i,IIMldl
.

ConfiançaCmdibilídade

gWN�@�ljrnZ:,Gorn.bl'
,

www.Hl.Im.it.COITI.Pf

(41)3:l7M7A7

'.
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Carnês começam a

chegarmês quevem
Em Jaraguá do Sul, desconto pode chegar até 30%

No início do próx;mo '1 {

mês, os contribui'ntes�
<

do Imposto Predial
e Territorial Urbano
precisam ficar atentos
às caixas de correio.
/

Ena
mês de março que os

carnês do IPTU começam
a ser distribuídos - e quem
não receber a cobrança em

casa precisa ir até o setor de Tribu
tação da Prefeitura até a primei
ra semana de abril. No dia 11 do
mesmo mês, vence o prazo para
o pagamento da primeira parcela,
que deverá ter o valor mínimo de

R$ 40. Até o vencimento, o paga
mento pode ser feito em bancos,
lotéricas e postos de atendimento
- depois do prazo, o valor pode ser

abatido apenas nas lotéricas, mer
cados conveniados e agências da
Caixa Econômica Federal.

Este ano, o reajuste ficou em

5,39%. O valor, cujo projeto foi

aprovado pela Câmara, foi decidi
do com-base em uma projeção do
IPCA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo). O índi
ce seria divulgado apenas algum

,tempo depois, ficando em 5,91%
1_ o que deixa o reajuste do IPTU

abaixo do valor da inflação do
ano passado. A arrecadação, este
ano, deve chegar a R$ 13milhões.

Em 2010, a arrecadação chegou a

R$ 12,2 milhões - sem contar a

arrecadação de taxas como a co

leta de lixo, destinada a uma em

presa terceirizada.
O pagamento à vista dá ao

contribuinte um desconto de 18%
- que pode subir para 30%, con
siderando o abatimento de mais

12% que beneficia aqueles que
estão com todos os impostos em

dia. "Fizemos isso pela primeira
vez no ano passado, e decidimos
manter este ano. É um estímulo à

adimplência, consideramos justo",
explica o secretário da Fazenda,
José Olívio Papp.

AUMENTO DO IMPOSTO

Apesar de o vencimento dapri
meira parcela estar marcado para
o dia 11 de abril, as parcelas subse
quentes devem ser quitadas até o

dia IOde cada mês. O aumento na

arrecadação, segundo Papp, deve
se à ampliação de área construída,

.

o que.aumenta consequentemen-
te o número de contribuintes. Este

ano, devem ser emitidos 43 mil
carnês. O valor do reajuste será
maior do que 5,39% apenas para
quem fez, por exemplo, alterações
estruturais que acabaram aumen

tando o tamanho da propriedade.
Do valor total do IPTU, 25%

são destinados à educação, en

quanto 15% vão para as contas

da saúde. "O resto, normalmente,
é para ações como a manutenção
do sistema viário e outros investi

mentos. Este ano, os estragos cau
sados pelas chuvas devem consu

mir um bom montante", explica o

secretário.

Já a taxa anual da coleta do lixo
varia entre R$ 133,61, para resi

dências em que o. caminhão passa
três vezes por semana, e R$ 264,22,
para locais em que o lixo é recolhi
do seis dias por semana. Quando
os carnês começarem. a ser dis

ponibilizados, haverá também a

possibilidade de imprimir o boleto
pela internet, em um link especial
disponibilizado no site da Prefei
tura: www.jaraguadosul.com.br.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

GUA MiRIM

Desconto à vista é de 15%
Os moradores começaram a receber os carnês no

último dia 15. Com a soma dos 10.454 contribuintes,
a expectativa da Prefeitura é uma arrecadação de R$
3,5 milhões - contra R$ 1,8 milhão arrecadado em

2010. O reajuste total, baseado na variação da UFM

(Unidade Fiscal do Município), teve um reajuste de

7,38% em relação ao valor do ano passado.
A distribuição deve continuar até o final de

março - e aqueles que não receberem até o prazo'
estipulado devem procurar o setor de tributação da
Prefeitura até a primeira semana de abril. Até o

dia 15 do mesmo mês, aquele que pagar à vista
terá desconto de 20%. Até o dia 15 de maio o des
contoé de 10% e até o dia 5 de junho o desconto
será de 5%. Depois dessa data, o valor pode ser

parcelado em seis vezes.

Geral 9

HUPÁ�
Desconto varia entre 10% e 20%

O prazo para o pagamento da

primeira parcela do IPTU é 15 de

março. A quitação à vista garante
aos contribuintes um desconto

que varia entre 10% e 20%, de-

pendendo da forma de paga
menta do ano anterior. Este ano,
o reajuste foi de 6,5%, baseado
no INPC (Índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor).

SCHROEDER
Carnês devem ser

retirados na Prefeitura
A partir desta semana,

quem ainda não recebeu o

carnê do IPTU deve retirar o

boleto na Prefeitura - e não
nas dependências da Bibliote
ca Cruz e Souza, como estava

sendo feito até, o momento. A
parcela dos 11 mil contribuin
tes que decidir pagar o impos
to à vista, até o dia 10 de mar-

ço, terá um desconto de 20%.
Até o dia 10 de abril, o descon
to à vista cai pela metade. O

parcelamento pode ser feito
em "quatro vezes, com primei
ra parcela no dia 10 de maio.

Já o pagamento da coleta
de lixo, de R$ 145, tinha um

desconto de 10% até o pia 15

deste mês.

MASSARANDUBA

Re(\juste foi de .10,27%
Os carnês começam a ser

distribuídos em março, com

data para pagamento da pri
meira parcela prevista para o

dia lO de -abril. O reajuste, ba
seado nataxa do IGPM (Índice
Geral de· Preços çlo Mercado),
ficou em 10,27%.

:t 'V liA

Desconto para pagamento
à vsta vai até dia 28

'

Em Barra Velha, os contri
buintes, têm um novo prazo
para pagar o IPTU à vista: 28
de fevereiro. Anteriormente, a

determinação da Prefeitura era

de que o desctàitc à vista f.osse
concedido apenas até o dia 10

de fevereiro, estipulado como

prazo máxim9�1! A muda:qça é ,

resultado de um processoque
teve início ainda em janeiro,
quando o Ministério Público
de Santa Catarina entrou com
uma liminar contra a Prefei
tura pedindo a suspensão do

imposto, que havia sido rea

justado em 25)8% - com base
em três diferentes leis.

O argumento do MP era de

que o reajuste autorizado por
lei era apenas de 10% mais a

inflação. Assim, em decisão

provisória, a cobrança acabou
sendo suspensa no dia 2 de
fevereiro. Com a suspensão, a
Prefeitura teria um prazo de 20

dias para emitir uma nova co

brança com urn reajuste 10%
menor e com uma nova data de
vencimento - se as determina

ções não fos�em cumpridas, as
, .'

multas poderiam chegar a R$
10'mil por dia para a não emis
são de boletos corrigidos e R$
5 mil pelo descumprimento de
outras determinações.

A Prefeitura, alegando
possíveis danos às finanças e

serviços públicos, conseguiu
com que a decisão fosse revo

'gada pelo Tribunãl de Justiça
assim, o índice continuou em

25,8%, com uma única altera

ção no prazo. fina�:"�para o dia
28 de fevereiro; segundo pro
jeto aprovadopela Câmara de
Vereadores.' :.�� ��i- .':

Assim, os 32,2 mil contri-
.

,

buintes têm até este dia-para
pagar o IPTU com um des'éo�to;' "

de 10%. Depois 0.0 dia 28, a op� ,

ção é pagar em até dez parcelas
iguais em postos de cobrança
e agências lotéricas e bancá
rias. Na Prefeitura, O horário de
atendimento no setor de cadas
tro para consultas e retiradas de
carnês vai das 8h30 às 11h e das
13h às 19h, até o dia 28. o IPTU
também pode ser emitido pela
internet, no site www.barrave

lha.sc.gov.br. ,

. "'ii!i"'�

aVI""
.

" ","'iII'úIi ,

",... .

, , /1';"1r:"',J1í ,,;J/11iIIi //Ii i1i!1#i!1!,P
/.i!

.' ,p'.' I:
..

:
,

,'fIHlI'I#flilír'rIi!'·litIII',IJjI/l '. ,Ih ';"IJIi,· ,,0

I"
.,"

gi;�'!!�ft/l1�II\IIi:iil�!d�M.ori�1 ,,�-f'o �.

Irrtpos-t:o
Carnês já estão sendo distribuídos no Vale do Itapocu, com descontos que vão de 10% a 30%
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Chuvacontinuaapreocupar
Previsão indica instabilidade até a próxima sexta-feira no Litoral Norte
JARAGUÁ DO SUL

A chuva deu uma trégua
na manhã de ontem, mas
mesmo assim, o clima
é de alerta entre os

moradores do Vale.

sso porque a cidade ainda
contabiliza os prejuízos dei
xados pelas águas, enquanto
a previsão do tempo indica

mais chuvas, até sexta - feira, em
todo o Litoral Norte.

De acordo com relatório emiti
do pela Defesa Civil do município,
na última terça - feira, durante as

enxurradas ocorridas no domingo
(13) e segunda-feira (14) foi regis
trado um volume de chuva de l31

milímetros, ou seja, muito acima do
normal. O excesso de água resultou
em alagamentos, inundações, que
das de árvores, deslizamentos de
terra e de pedra e destruição de resi
dências. No total, já são 1.835 casas

afetadas, duas destruídas, 212 desa
lojados e 54 desabrigados.

• BAIRROS MAIS
AFETADOS

• Jaraguá Esquerdo
• Barra do Rio Cerro
• Barra do Rio Molha
• Rio Molha
• Rio Cerro I
• Rio da Luz
• Vila Nova
• São Luís-
• Tifa Martins
• Jaraguá 84
• Boa Vista
• Águas Cla ras
• Ilha da Figueira
• Nereu Ramos
• Vila Baependi
• Centro
• Amizade
• Três Rios do Norté
• Santo Antônio
• Ribeirão Cavalo
• Estrada Nova
• Água Verde
• Rau

• LOCALIDADES
• Jaraguazinho
• Ribeirão Cacilda
• Santo Estevão
• Garibaldi
• Rio da Luz"
• Rio Cerro II

Os meteorologistas alertam
que não·estão descartados

novos alagamentos e

deslizamentos em áreas de
encosta, devido aos volumes

de chuva previstos e à
vulnerabilidade do solo.

-

PREVISAO

A condição de chuva persiste
pelo Estado, principalmente nas

regiões da Grande Florianópo
lis, Litoral Norte e Vale do Itajaí,
de acordo com informações da

Epagri/Ciram. Nessas localida
des estão previstas ocorrências
de chuvas, de moderada a forte,
até esta sexta-feira, devido à cir

culação marítima. Os meteoro

logistas alertam que não estão
descartados novos alagamentos
e deslizamentos em áreas de
encosta, devido aos volumes de
chuva previstos e à vulnerabili
dade do solo.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Na região, volume de 131 mm em dois dias causou alagamentos

Seguem cadastros
para encaminhar
8UXIlio-moradia

As famílias que tiveram casas

interditadas pela Defesa Civil,
após serem atingidas pelas fortes
chuvas dos meses de janeiro e fe
vereiro, podem procurar o setor

de Assistência Social da Prefeitura

para solicitar o auxílio-moradia.
O benefício consiste no paga

mento temporário (por cerca de seis
meses) de até R$ 600 mensais de

aluguel. Além de impossibilitados
de morar no imóvel onde residiam,
os requerentes devem ter renda fa
miliar de, nomáximo, cinco salários
mínimos, ou R$ 2,7mil.

O atendimento é realizado das
7h30 às 19h30, sem fechar para o

almoço. Para efetuar o cadastro é

preciso comparecer no setor com

os seguintes documentos emmãos:

cópia da carteira de identidade e do
CPF do requerente; cópia da carteira
de identidade ou da certidão de nas
cimento de todos os moradores do
imóvel interditado; cópia do com

provante de residência atualizado;
comprovante de rendimento do re

querente e de todos as que moram
no imóvel; laudo técnico da Defesa
Civil e cópia do contrato de locação
do imóvel. Outras informações atra
vés do telefone: 2106-8110.

NOTA DE AGRADECIMENTOMoradores do Rio Gerro II
pedem fim dos alagamentos

�
.

Basta chover para que se espa-
lhe o medo e a insegurança entre

os moradores das ruas Heinrich
Schunke e Expedicionário Afon
so Kath, no bairro Rio Cerro II. É
que a localidade vem sendo, com
freqüência, ponto de alagamentos
diante das fortes chuvas registra
das na região. Só neste mês, pelo
menos 15 casas foram invadidas

pela água das chuvas.
Os moradores reclamam de

um terreno que foi aterrado e do
risco de desmoronamento em

uma encosta, próxima às casas.

"Desde que surgiu este aterro,
iniciaram os alagamentos. A água
não tem vazão e a cada chuva que

dá, alaga", explica o morador Re
nato Piechontcoski. "Na minha
casa nunca tinha entrado água, e
agora chegou a entrarmeio metro.
Perdi vários móveis", reclama Lau
ro Porchartt, 67 anos.

Eles reivindicam melhorias na

infraestrutura, como por exem

plo, ampliação da tubulação
para facilitar o escoamento das

águas. "Moro aqui há 43 anos.

Nunca tinha visto a água entrar

.na minha casa. Agora, qualquer
chuvinha, a gente já coloca todos
os móveis para o alto. Estamos
com medo", acrescenta Valmir

Schultz, 43 anos, também mora

dor da localidade.

A familia enlutada do
.. ..

Sr. HEINZ GUNTHER PUTTJER
vem agradecer parentes, amigos e colaboradores da
Maloka Lanches,
que estiveram presentes neste momento de dor.
Em especial Or.Marcus, Dr.Felipe, Ora.Patricia, ao
enfermeiro Claus, Mariléia e toda equipe do Hospital São
José, aos bombeiros Gabriel e Leandro, Sra.Célia,Gisele,
Karime, Roseli Enke e todos que de uma forma ou outra
levaram. conforto à família.
Convidam para o culto em sua memória neste domingo dia
20 de fevereiro, às 9h na Igreja Luterana Apóstolo Pedro
no centro. Agradecem familiares do Sr.Heinz Günther Püttier.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (0**47) 375-6500 -

89.278-000 - Corupá - SC

www.corupa.sc.gov.br - email: administra@corupa.sc.gov.br
Estado de Santa Catarina

Município de Corupá
Edital de Concurso Publico N° 001/2010

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

o Prefeito de Corupá, torna público que a lista completa de candidatos e respec
tivas notas referente ao Edital de Concurso Público N° 001/2010, foram HOMO
LOGADAS, a lista completa de candidatos e respectivas notas dos inscritos estão
afixada no mural de publicações da Prefeitura Municipal e nos sites www.lutzcon
cursos.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Comunica ainda que os candidatos que se sentirem prejudicados com a sua clas

sificação, terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta data, para interpor
recurso. O recurso deverá ser feito através de um requerimento fundamentado,
seguindo o edital.

Corupá, em 14 de fevereiro de 2011.

Lui21 Carlos Tamanini - Prefeito Municipal
Renato mostra encosta, que corre risco de desmoronamento
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mãs Emily, Raquel e Cristiana.
"Atrás da minha casa caiu uma

árvore e tem pedras soltas. A gen
te vai para o serviço preocupada
porque tem crianças que ficam
em casa sozinhas", contou Raquel,
que trabalha como telefonista e é
mãe de dois filhos.

Emily, mãe de um bebê de um
ano e oito meses, disse que a fa
mília reside no terreno há 16 anos.

"Estamos dormindo com um olho
fechado e o outro aberto, commedo
de que aconteça alguma coisa. Não
tenho condições de pagar aluguel,
porque se tivesse já teria saído daqui
hámuito tempo", disse.

Hoje, as três irmãs devem se

mudar para o abrigo provisório da
Prefeitura no Parque Municipal de
Eventos. Cristiana, também mãe

de dois filhos pequenos, já está

procurando um imóvel para alu

gar com o auxílio-moradia.
Até agora, a Defesa Civilmuni

cipal já recebeu 1.320 solicitações
de vistoria. Destas foram vistoria
das 950, restando ainda 370.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Quase,200 casas interditadas
No Rio Molha e Tifa Schubert, oito famílias foram orientadas a deixarmoradias ontem à tarde

Na Tifa Schubert, cinco residências apresentaram rachaduras 1
1

_"�". 1__

As moradias interditadas
no muniCípio em virtude
das chuvas já chegam a

199, mas a Defesa Civil
acredita que este número
deve subir para 300.

Na
tarde de ontem, técni

cos do órgão estiveram
na rifa Schubert, onde,
na rua Expedicionário

Ewaldo Schwartz, foi registrada
uma movimentação de terra que
chegou a causar rachaduras em

cinco casas. Segundo a Defesa Ci

vil, o problema aconteceu porque
o terreno onde as moradias se si
tuam está encharcado e, com isso,
o solo acabou cedendo. Os mora
dores das residências em situação
de alto risco foram aconselhados
a procurarem local seguro. Na lo
calidade ainda há outras dez casas
em situação menos grave.

No Rio Molha - um dos bairros
mais atingidos durante a enxurra

da de 2008 - foram interditadas três
residências pertencentes à mesma

família. Na propriedade vivem as ir- Bairro Rio Molha, um dos mais atingidos em 2008, está entre os locais vistoriados pela Defesa Civil

OUTRAS 76 SUSPEITAS FORAM DESCARTADAS E 61AGUARDAM=-.
Confirmados 26 casos de leptospirose
A cada nova enxurrada

que atinge Iaraguá do Sul,
. os casos de leptospirose vão
aumentando na cidade. A se

cretaria municipal de Saúde

divulgou, na tarde de ontem,
os número �uafu�os da

doença no município,
Até a tarde de quarta-feira,

eram 26 casos confirmados.
Ao todo, 163 suspeitas foram
analisadas e destas, 76 descar
tadas. Cerca de 61 pessoas ain
da aguardam o resultado do
exame. Apenas quatro infec
tados pela doença permane
cem internados em hospitais
da cidade. No último relatório,

eram 12 internados.
A secretaria de Saúde acre

dita que os números de casos

confirmados ainda podem au

mentar, poismuitos aguardam
pelo resultado dos exames. E

caso haja mais alagamentos
e as pessoas tenham contato

com a água suja, outros novos
podem surgir.

Aleptospirose éumadoença
onde o risco de contaminados
cresce quando há enchentes e

alagamentos nas cidades. Ela é

transmitida, no Brasil, pela uri
na dos ratos, que normalmente
estão misturadas com as águas
sujas. Por isso, recomenda-se

que as pessoas nunca entrem

em contato com as enchentes .

E, caso for preciso, entrar
na água, é recomendado usar

luvas e botas. Além disso, é ex
tremamente necessário fazer
a hígienízação com água e sa

bão. Ao perceber os sintomas,
que são normalmente febre e

dor muscular, procure uma

unidade de saúde. !
1

Secretaria de Saúde
acredita que número
de casos confirmados

pode aumentar.
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Roupas
•

mais caras'
s empresários do setor damoda en
frentam diversas dificuldades, pois
o aumento no preço do algodão

""'precisa ser repassado e é difícil ter
uma idéiamais clara sobre os volumes que
serão vendidos e os eventuais encalhes em
especial da coleção de inverno. Explica-se:
sempre que um produto tem um aumen

to muito grande de preço, a tendência dos
consumidores é comprar menos volume
deste produto. Como a maior alteração
nos preços ocorre com a coleção que está
sendo comercializada agora, os efeitos
ainda são suposições.

Usina reserva
No complexo mundo dos fornecedores

de- energia elétrica existem muitas situações
estranhas e entre elas estão as termelétricas
que foram construídas para não serem utili
zadas' isto é, serem utilizadas apenas em caso

de emergência. Desta forma, estas unidades
ficam praticamente sempre paradas e apenas
nos raros casos em que não existe suprimen
to suficiente de fontes hidrelétricas é que são
acionadas pelo OperadorNacional do Sistema.
Claro que, mesmo paradas, são remuneradas
pelo volume de energia contratada e esta con
ta é paga por todos nós. É o custo do estepe"

Mais voos
Com a recente vinda da Azul aumentou

bastante o número de vôos no aeroporto de
Joinville. Trata-se de uma ótima notícia e re

verte uma situação lastimável de apenas al
guns anos atrás. Nem sempre um negócio es

pera pelo próximo avião,

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
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Lourival Karsten

Acüs/Apevi
Ainda não existe uma definição em relação

à nova data para as eleições para estas entida
des que foram suspensas no dia 14 em função
das chuvas. Por enquanto está mantida a data

de 30 de março para a posse e DurvalMarcatto
Junior eAlessandro TruppelMachado continu
am sendo' os nomes de consenso para as presi
dências daAcijs eApevi respectivamente.

Ao que tudo indica, finalmente a fábrica
de motores da General Motors em Ioinvil
le vai deixar o papel e virar realidade. Além
dos trabalhos de terraplanagem já reali
zados, a empresa agora busca constru
tora para levantar os galpões. O objetivo
divulgado é que a fábrica entre em ope
ração em 2012. O investimento previsto
é de R$ 350 milhões e deverá gerar 300

empregos diretos. Aproveitando a visi
ta de dirigentes da GM, o governador os
incentivou a realizar importações através
dos portos catarinenses.

11I!J/I!III/II/J/llmnf/lll\11JI//lli1l�1111I!/Jlmlll/JI1/f11llf11IJ//UJIIIJJI"",.....
de tododentro .•

f qoe por o reglOOI

ocontece n

\que 'II' Ilr::l/hillJ1l/u
I,/'t' \J '/A/, ,:u"jJlu:q//,1!iIII', IÜJJiJI' "O''!111!> dopO@ocorreio \

-�j
�" ''i!iifiu'llfil

INDICA'DORES

Importações
Governo não está alheio ao cresci

mento das importações e preocupa
se com a corrente de comercio exte
rior. Desta forma ganham força os

estudos para conter as importações.

classificadas como "desnecessarias"
bem como o aumento no controle so

bre importações fraudulentas. Além
de evitar gastos desnecessários, estas
medidas poderão manter,o ritmo de
atividade da indústria nacional.

Ainda a GM

(41)3373-8008

N3WiBK
DESDE 1988

Rua Gel. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Gentro - Jaraguá do sul-se
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

Zanotti
A fabricante de fitas elásti

cas que acabou de completar 30
anos e recentemente inaugurou
unidade produtiva no Ceará,
acaba de solicitar para a Fatma

licença ambiental de instalação
para a construção em Jaraguá
do Sul de um refeitório com 500
metros quadrados de área, bem
como de galpão industrial com
seis mil metros quadrados. São
investimentos que ampliam ain
da mais a liderança da empresa.

Temos vagas
Se por um lado é animador veri

ficar as tradicionaisplacas diante de
empresas anunciando vagas para
diversos cargos, por outro lado, au
mentamuito a preocupação pois já
existem diversos exemplos concre

tos de empresas que já não encon

tram mais alternativas para conti
nuarem crescendo.Simplesmente
não encontram pessoas suficien
tes para ampliar a produção e, não

podemos esquecer que milhares
de vagas que poderiam ter sido
criadas aqui já foram transferidas
para filiais de empresas da região
em outros municípios.

04 - 05 - 06 - 41 - 16

01 - 02 - 04 - 01 - 09
10 -11 -12 -14 -15
16 - 19 - 20 - 23 - 25

,1,/ 'i" � H�'

0,025% 16,FEVEREIRO.2D11
,

1.042,87 FEVEREIRO.2011

BOVESPA 11: 1,85% 16.FEVEREIRO.2D11

POUPANÇA 0,6040 16.FEVEREIRO.2D11
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Edital 'da duplicação fica
para o final de fevereiro
Com atrasos �o cronograma, obras só devem começardepois de junho
O edital da BR-280, que
deveria ter sido relançado
até a terça-feira, foi

-

adiádo·mais uma vez

pelo Dnit (Departamento'
Nacional de Infraestrutura
e Transportes).

Mesmo
com o Orçamen-

. to para 2011, aprovado.
,

pela. presidente Dilma

Rousseff, onde foi des
tinado para a duplicação da BR-
280 cerca de R$ 150 milhões para >

o primeiro ano de obras, o edital
'

ainda aguarda para ser relançado.
Segundo a assessoria de comu

nicação do Dnit, alguns trâmites

legais impedem a publicação, que
· deve ficar para o final de fevereiro.

Após o lançamento do edital no
site do órgão, as empresas interessa- .

das terão de 30 a 40 dias para enviar
a documentação. Depois disso, o

Dnit vai avaliar quantas empresas
.

estão aptas para concorrer à obra:
Então, é marcada uma sessão onde
as propostas orçamentárias de cada
item são avaliadas e somente após é
definida a vencedora da licitação.

As obras de duplicação da BR-

280 no trecho entre São Francisco
do Sul e Jaraguá do Sul estavampre
vistas para iniciar em fevereiro, mas
o edital acabou sendo suspenso em
dezembro do ano passado, após a

reclamação " de duas empresas,
· El�s alegaram que os valores pre-,

-

cisavam ser revístos, pois os atuais
inviabilizavam a obra. Após todos

·

os atrasos, é provávelque o crono

grama para D início das obras fica
ria para junho deste ano.

OBRA REIVINDICADA
-

HÁ CERCA DE 15 ANOS

A duplicação da BR-280 é rei
vindicada pela região há cerca de
15 anos. As obras previstas no

trecho de 73,9 estão orçadas em
R$ 955 milhões, mas pode chegar
à R$ 1,2 bilhão. O projeto tam-

·

bém envolve a construção de um
contorno rodoviário de 23·quilô
metros para desviar o tráfego' pe
sado do centro de Jaraguá do Sul
e Guaramirim.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodoPovo.com.br
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Dnit afirma
,

, -.

que e preciso
resolver alguns

-

trâmites legais .

para republicar o
.

documento.

.

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

(47) 3222.3100 • Itajaí Ap Distribuídora Ltda. (47) 8438.3961 - Alarm System (47) 3348.9009 • Balnéário Camboriú .Digital Sat

(47) 32.63.5555 - Ortohrn (47) 3366.3755/3323.9048 (també,m em Blumenau) .

•
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Um belo dedo podre

'H'
mulheres com dedos-podres, imensa

mente podres do começo o fim. Há algu-
· mas que têmproblemas'sérios na escolha

e homens. Ou eles se descobrem gays a
·

caminho do altar ou são apaixonados por todas as
pernas cobertas porsaias existentes no universo.

E, há também aquelas apodrecidas ainda na

raiz das decisões profissionais. Jamais. estão sa -

.

tisfeitas com emprego e salário e até já tentaram
viver a vida deAmélia. Mas, nem isso as satisfaz.

,

Meu caso é outro. Faz al

gum tempo me acertei perfei
tamente com os dois quesitos
acima citados. Se há algo que
não mais.me gera incômodos'

. de ordem existencial, isso 'é .a
labuta diária. Na mesma li-

· nha está o amor, ou seja, tudo
ocupa os se�s devidos lugares.
Sem reclamações.

. No entanto, me descobri
portadora de um.belíssimo dedo podre para
compras de eletroeletrônicos. Parece bobagem?

'

- Então lhe proponho uma troca, mas não sem

antes citar cada caso passado por esta .cronista
nos últimos oito anos.

1- Era chegada a hora de adquirirmeu primei
ro aparelho de telefone celular. Ok, FUià loja e es

colhi O mais bonito e funcional, um lançamento
da marca predileta. O display azul era. novidade.
Até então todos eram amarelos ou verdes. Achei
o máximo. Levei-o .para casa, porém, só COB-

· segui utilizá-lo após'. um mês de vai e vem. Ele
. simplesmente se negou a funcionar.A explicada
dada: a operadora havia vendido uma infinida-

.

de de celulares e não dava conta de habilita-los
porcompleto. Precisou de 30 dias para tal faç�a.,

2 - Erachegado o momento de comprar um
MP3 Player. Não agüentava o blábláblá do mi
croônibus que me levava à faculdade, queria
relaxar e não me encher de estresse naquelas ..

três horas vividas diariamente no veículo.Levei
. cinco semanas para conseguir isso. O bendito
deixou de ligar no segundo dia.Aloja fez asubs- .:
títuíção, mas me tratoumal até o extremo. Uma
semana depois descobrique haviasido engana
da. Tinham vendido algo inferior ao pago. Vol-

tei, me destrataram, reclamei,
gritei, 'indignei-me. Trocaram,

3 - Era chegada a data de .

abandonar o primeiro. celu
lar. Escolhi, o segundo coIl}
calma, mas não adiantou. Ele
resolveu não funcionar. Duas
semanas de reclamações com
a operadora foram sufícien
teso Em troca ouvi um milhão
de palavras conjugadas no ge-

rúndio e uma gastrite nervosa.
.

4 - Era chegado o dia de instalar o novo apa
-relho de som do carro recém-comprado. O antigo
funcionava a base de fitas-cassetes e isso definiti

vamente me tira do sério. Ele chegou no dia 26 de
dezembro, Nenhuma instaladora abriu as portas..
No ano novo, consegui.Ou quase. Omaldito apa
relho resolveu fazer greve, era desmemoriado, es- .

quecia de tudo ao 'ser desligado. O ínstalador me
.

mandou à assistência e esta de volta ao ínstalador.
Pode ser que o equipamento sejaínímígo do carro.
Pode ser que jamais ligue normãImente. Não sei

ainda, só tenho certeza do meu dedo apodrecido.
para eletroeletrônicos. Serámaldição?!

I
!
(

r
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• kellyerdmann@gmail.com
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CLIU DO LEITOR

. Esses filhotinhos nascidos em janeiro estão para �doção com
a Nayara, contato pelos telefones 337�-3815, 9213-1053 ou

9623-7819, ou pelo e-mail nayarab�@hotmail.com

Envie sua. foto para redacao@ocorreiodo'povo.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, 2fh30 - 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 - todõs osdias)

• Cine Garten 3
• Bravura lndôrnita (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 -

todes os dias)

,

BLUMENAU
.'Cine Neumarkt 1

· • O discurse do Rei (Lf3g) (14hl0, 16h40,
" 19h10, 21h40 ;- todos os dias)

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

.

todos os dias)
-Ó,

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

NOVELAS
RI8EIRÃO DO TEMPO
Jaca diz que sabe quem éo responsável pela

bomba. Tito vai até a. casa de Karina, furioso. Nico
lau vai parà cima gele e os dois começam a brigar.
Carmem conta a todos o que presenciou na prefeitu
ra. Tito e Filomena terminam de vez. Teixeira conta a

Bruno que Arminda deixará o cargo. André vai até o

jornal tentando convencer seu pai, mais uma vez, de

.

ir ao seu casamento. Ele se nega e os dois acabam
. discutindo. A dama de ferro liga para Jaca e pede para
que ele a encontre imediatamente. Arminda diz a Jaca'

que perdeu o cargo e vai ter que ir embora do Brasil.

ARAGUAIA
Solano implora que Yvete lhe dê alguma notícia

de seu avô. Glorinha diz a Neca que não vai acom

panhá-to quando ele resolver partir com o_ circo. Ma
dalena implora a uma estrela para levá-Ia embora.

.

Manuela garante a Amélia que conseguirá uma mo

delo famosa para estampar a capa de seu calenda
rio de bijuterias. Mánuela e Solano se despedem e

ele parte para sua viagem. Nancy descobre que Sa-
.

latiel está usando um nome falso e pensa em como

atraí-lo para uma armadilha. Veloso relata para Max

oque aconteceuna sessão de fotos de Amélia. Max
invade o quarto da esposa, que reage e o ameaça.

, r

TI-TI-TI
Ariclenes expulsa as clientes do ateliê. Camila diz

a Valquíria que não se afastará de Luti. Marcela exige
que Giancarlo devolva o controle acionário da Editora
para Gustavo. Renato se hospeda no mesmo hotel de
Amanda e encontra Edgar na recepção, Clotilde arma um

escândalo com Jacques no restaurante e os fotógrafos re
gistram tudo. Jaouelne insiste em saber quem é a paixão

.

de Thales. Valquíria ouve Luti conversando com Gabrie
la e descobre que Amanda é sua irmã. Jacques comu
nica à farnílla que ele e Clotilde decidiram se separar.

Edgar aparece no apartamento de Marcela.

INSENSATO CORAÇÃO
Pedro manda Irene ir embora. Eunice se recon

cilia com Zuleica e a convida para morar com ela.
Marina contrata Júlio. Dougias conhece Matilde;

· uma corretora de imóveis. Haidê repreende Natalie
.

por ter gastado'seu dinheiro com ela. Zuleica assina

a documentação para abdicar de suaparte no apar
tamento de l.uciana e Pedro. Rubens e Clóvis pedem

, para Norma reconhecer o corpo de Dalva no IML. Pe

dro pede para Werner retirar o processo contra Raul
e afirma que ele também é culpado pelo acidente
com o avião. Léo comenta com Zeca que vai tentar

conseguir dinheiro com Afrânio.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade d?s emissoras).
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HORÓSCOPO,
Tanto no trabalho quanto na vída

pessoal, as parcerias estão esti-

muladas, aproveite! Com o par, Õ
astral promete ser prazeroso e estável. Se

pretende ,se declarar, é melhor ter discri

ção e esperar a hora certa.

TOURO
No serviço, terá muita habilida

de para conquistar a colabora

ção alheia. Concentre-se nas

atividades que desempenha com

'confiança. No amor, uma atmosferá tensa
pode prejudicar sua relação. Melhore seu

humor na vida a dois.

'GÊMEOS
Na profissão, concentre-se em

tudo que pretende realizar, pois
você vai dar conta do recado. À noi

te, porém, mostre mais diplomacla. Há ris

co de magoar alguém. Hoje, contará com

sorte e talento na vida. profissional.

lCÂNCER
Momento propfcio par-a incre
mentar seus ganhos e faturar

umextral Seu ciúme estará a mil.

Parase dar bem no amor, convém pegar
mais' leve com o par. Ideias simples e ori

glnals podem render uma graninha.
/

LEÃO
Seu senso de responsabilidade
e sua disciplina estarão eleva-,
dos e você vai encarar todas as

tarefas numa boa. À noite, rnelho
re a comunicação com sua alma gêmea.
Convívio estimulado com parentes e vlzi-.
nhos mais velhos.

Saberá captar as coisas no ar.

"f/P'
l Boas estratégias para ganhar
dinheiro, mas não comente com

os outros. Na paixão, a timidez será a sua

principal inimiga. Use e abuse do seu sex

to-s�ntido para tomar decisões.

LIBRA
• Uh .,.,. Atividades ligadas a grupos po

'"''
dem despertar interesse. Seu

\��--I

lado original e criativo estárá
em tudo que fizer. À noite, cautela

para não confundir amizade com amor.

Concentre-se em seus objetivos e poderá
alcançá-los.

,

ESCORPIÃO' "

,

No trabalho, �,hora de 'valorizar,
a sua vocaçao e se valer dos
seus talentos para progredir. Não

espere muito do amor ou pode se frustrar..

Boas notícias podem chegar, elevando o

clima de alegria com os parentes.

9SAGITÁRIO
.

A Lua convida você a aperfeíçoar ,

seus conhecimentos. A noite, po
rém, não 'dependa apenas da sua

lábia para-conquistar, Imprevistos podem
surgir. Viagens e estudos favorecidos,
aproveite 0 n;omento.

CAPRICÓRNIO
Nas questões profissionais, não
'deixe para depois o quê você

pode resolver hoje. A dois, evi
te cobranças desnecessárias. Quer
conquistar? Aposte em, seu rnàgne
tismo. É momento de s�perar antigos
ressentimentos.

AQUÁRIO
Explore seus dons no trabalho e

o recônhecimento dos colegas e

chefes será imediato. Atenção com'
divergências no amor, mostre jogo de cín-

'

tura com o par. Os astros dão sinal verde

para suà criatividade em tudo que fizer.

PEIXES
N0 trabalho, o dia é indicado

para resolver pendências e con-

cluir tarefas, �o amer.. lealdade

será vital. Solteiro(a)? Atração por colega
tende a aumentar. Transforme pequenas
chances em grandes oportunidades!

.
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Namoro, após fim do
"Hipertensão"

O reality shaw "Hipertensão" terminou ernoutu

bro, mas rendeu fruto - Maria Fernanda Tavares Ce

sarino, a participante. Nanda, e Carlos Magalhães,
então diretordo programa, estão namorando. Atual
mente Nanda, 20 anos mais nova que Magalhães,
mora na casa dos ÇlVÓS no.Rio e procura emprego. Já
o diretor está muito bem colocado na Globo: acima
dele no "BBB11", só o Boninho.

Astro de
"Malco,lm"
ameaca

'�

suicídio'
, Segundo o site TMZ, o ator

Frankie Muniz, conhecido pelo
papel de Malcolm na série "Mal
colm ln The Middle", teria ame�'
açad.o se suicidar durante uma

briga com a namorada na sexta

feira, dia 11: A namorada de Mu-.
niz deu queixa na polícia dizendo

que o ator colocou uma arma. na
'

cabeça durante uma briga. MtJ

nlz voltou para -casa no mesmo

dia e continuou a discussão.
,

..

Lady Gaga compõe
"inspirada" por drogas

Em entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS,
Lady Gaga revelou que fuma muita maconha. A can

tora disse ao apresentador Andersen Cooper que'
já usou cocaína e que sempre usa drogas quando
vai compor uma música, mas afirmou que o hábito é
controlado, já que o uso de drogas, "não faz bem .para
a voz"."f'Jão encorajo jovens a usar drogas. O que os :

artistas fazem de errado é que eles mentem. Eu não
minto. Meus fãs sabem quem eu sou", justificou.

"Estou muito triste" -

SUDOKU
diz -latino sobre Mirella

Maria Flor atua em
-filme comlaw e Hopkins

Maria Flor será mais uma atriz brasileira no cinema internacional - Ela está
no elenco do filme "360", que tem no elenco Jude Law, Anthony Hopkins, Rachel

-' Weisz, Jamel Debbouze e Karl Markovics. De acordo com o jornal "O Dia", as
filmagens começam dia 21 de março, em Londres, depois seguem para Paris,
.Viena e Bratislava. O filme será falado em sete línguas; com ateres ingleses, fran
ceses, alemães', austríacos, russos, marroquinos, argelinos e brasileiros.;

, �'

O cantor Latino; amigo de longa data do sertane-
jo Bruno, foi convidado para ser padrinho ao lado de
Ana Paula Félix, irmã de Bruno. "Nos conhecemos
há mais de 15 anos. Nos encontramos várias vezes

nas estradas da vida", disse o cantor. Ao ser indagado
.sobre o fim do namoro com Mirella, Latino foi econômi
co. "Estou muito triste para falar sobre isso."

nIVIRTA�SE

O inventor
O Joãozinho, que sempre foi muito sapeca, esta

va com a corda toda naquele dia, na escola.
Num dado momento, ele joga um aviãozinho de

,

papelria professora, que éstavaescrevendo no qua-
dro negro.

Zangada, ele se vira para a classe e pergunta:
- Quem foi que começou com o avião?

Joãozinho, com'cara de safado, responde:
- Foi Santos Dumont, professoral-

SOBRE oJOGO
É UIÍl jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.
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moagoncalves@net_uno.com.br

l\I1oa Gonçalves
-��-����-�<...����������)

.

Prêmio
_... uem recebeu prêmio, ontem a noite, foi a Gabivel Veículos,

com sede em Joinville e Iaraguá do Sul, onde
_

comemorou

com coquetel a conquista do prêmio de melhor concessioná
......., ria Honda do Brasil em vendas. A eleição ocorreu através de .

pesquisa de satisfação com clientes de todo o país e a concessionária .

· chegou à incrível nota de 98,7 pontos, dos oem possíveis. O evento
· contou com a participação de Issão .Mizoguchi (Vice-Presidente da
Honda, no BrasiÍ), Marcos 'Martins de Oliveira (Gerente NacionaLde
vendas) e Marcelo Antonioli Lourenço (Representante Nacional) ..

"

..,6 •

. ,. Do forno
Essa é bem quentinha: uma

pesquisa realizada pelo Institu
to do Câncer do Estado de São
Paulo apontou que aproximada
mente 95% dos casos de câncer
de testículo atingem jovens de
até 35 anos. Apesar de incomum,
o tumor nessa região pode ser

-

evitado. O diagnóstico' precoce
é fundamental. Em 98% dos ca-

.

-

sos, a queixa é de dor e aumento
de volume testicular. Fiquem de .

olho rapaziada! .

o niver do Beto
Hoje um dos empresários

· mais respeitados da nossa região,
o popular Beto Mime, diretor do
grupo postos Mime, é '0 grande.
aniversariante .da cidade. Não
ousem" esquecê-lo: Parabéns,
Beto! O meu desejo é que conti
nue sendo esse carasimples, de
caráter e que você e toda a sua

família sejam plenamente' feli
zes.Mil vivas!

NAS RODAS
-

• Lu Soares, (leia-se Baependi
Seguros), a bela noiva do

- promoter Pepe Narlóch, vai
ganhar tantos beijinhos nas
bochechas hoje, que corre o

risco de pegar brotoejas. Quem
manda sei querida! Parabéns!

• Quem está de sorriso orelha
·

a orelha é Beto Taranto. Toda
a felicidade do amigo foi o
nascimento de seu segundo
neto, o garotão Breno Taranto
Rosa, fruto da união da sua filha

Gabriela 'e Diogo Rosa. Cheers!
.

-

• Naminha caixa de e-mail
caiu uma relação de alguns
cabos eleitorais, que depois da
última eleição, não receberam .

. pelos serviços prestados. A, lista
é grande. E o pau vai pegar.
Seguindo mote: Quem viver verá!

Madalena .

Meu amigo. Juliano, do Restau
rante Madalena, ficou louco! Essa -

. semana, das 17 às 19hs, as pizzas es
tarão com 50% ae desconto. Émole
ou querf!lais?A casa vai superlotar.

Abre aspas
Grazi Massafera faz- exames

para engravidar.. Decidida a en

gravidar, a atriz tem feito con

sultas esporádicas com sua gine
cologista. Foi-se o tempo onde,
para engravidar, as mulheres fa
ziam sexo mesmo. (Jacaré Banguela)

.

Uma galera legal durante
recepção do amigo Z�ca Rausis,
em sua mejestosa área de festa

���III

Onde comer bem Dica de �oje
Curtir a Chopería Bier Háus..

Um dos points mais
.

rnovimentado de Iaraguã, Onde?
Na Rua Epitácio Pessoa.

Na Domini Pizzaria. Onde?
Na praça de alirrientação do

.

super Angeloni. Arnelhor do
sul, do mundo.

IICOm certeza, foi mais pelo
c

.

po ue pelo talento",
Daniela Cicarelli, conta como

1

começo ',a fazer sucesso.

• �9rr9, e não,y�jOtudo�
. Aqueles torcedores que há 0'-

';.,

pouco tempo atiraram pedras
noônibus que conduzia .

Ronaldo, agora choram por
sua despedida: O, raça! '

-e. '- -.."

,

•Quer quiserganharum par .

,

de irigressos e can1;isetas pa;:a €)

" showdoNazarerh; que acontece
no sábado, no 'PavilhãoAda.

'

Schutzenfest, é só acessar o site
www.moagoncalves.com.br e .

boa sorte. .

i -

;i#'"

Pra agendar! Dia 13 de abril,
nas dependências do salão
nobre do BCiependi, a�oQte€é

",

, w

A,Gisele, Miss Joaçabà top
2011, estará em Jaraguá,

, dia 19,..participando a Miss
Santa Catarina Top 2011, no

.

'Panorâmico da Scar .

"

"

As únicas pessoas que
me agradam são as q.ue
estão loucas: loucas por
viver, loucas por falar,
loucas por salvarem-se.

JACK KEROUA(

"

Balas
Conversa vai, conversa vem e

a turmaficamais esperta e dá pe
sada e, a cada temporada, novas
remessas de ecstasy chegam �o
mercado batizadas com nomes

de marcas famosas deixando o
.

. marketíng das empresas de cabe
lo em pé.·A bola da vez para este

carnaval são as balas Greenpea
ce, Tudo na colado abre aspas:
"Instituições sem fins lucrativos"..
Não é overdose?

,�

.

dá Ama."Tarcleim,petClÍveJ.. ,' ,

A revista Nossa e a coluna
'

• •

.�. ''i.'

do Moa e O Correío doPovo
estarão presentes ..

• Uma das clínicas de
beleza que também é parada
obngatéría das tnulhJ�res�

",fque sab�,m o que q��relJl é a
, 'Clinícorpo Bstética.Agalera
atende bem e é profissional,, -

• Os descontos da elegante
lojaVip .Lounge são de até 50%
desconto e não 50% todos os

produtos da lQja;-çortlO este' <;
êoltmista comentQu"tyl',ça:

'

",'
feira. Falha nossa" u

,
'.

.�"Em meio a o todo'trabalho,
não nos esqueçamos daquele

•
.

e- "

9u� VeH? P,!lr� nos �eJ;'Vlr .

BlIxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que um empresário jaragua

ense vendeu sua empresa para mudar de ramo, .e depois do negócio
fechado, e de ter recebid,o, o pagamento de alguns compradores, ele �oi
procurado por vários deles para falar que o produto e o estoque nao

conferiam com que acordaram. A desavença é pesada... Fala sério! Com
essa, só pedindo mesmo o meu chope Kõnigs Bier geladíssimo!
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.

Fundação aguardaMínístérío
Pista deAtletismo e os 'complexos esportivos e de natação estão no setor de engenharia do órgão federal

. .

Arthur Müller precisa ser defini:"
.

do qual será a sua utilização para
A FME (F d·'

-

M
...

I se fazer um projeto para o local.
un açao unlClpa. Iá o Programa-Segundo Tempo é'

de Esportes) caminha a outra proposta que está em Bra-

passos lentos quando o sília. De acordo com Feltrin, os

assunto são os grandes tramites burocráticos são os que

proletes do esporte.
mais têm atrapalhado o retorno

�
_
do projeto social.

,

No que diz respeito ao focal
o total, três deles ain- de treinamento do basquete, o

da estão tramitando no presidentedisse que a Prefeitura
Ministério dos Esportes: está em processo de renovação
a finalização da pista de de contratos de aluguéis e isso

atletismo, 'a construção do com- deve' ser resolvido em breve.
plexo esportivo (anexo a pista) e

_ Mas O problema que deve dar
o complexo aquático (próximo a .dor de cabeça ao presidente da
Arena). Segundo o presidente da FME é o orçamento. Devido a

FME, Márcio Feltrín, os projetos ,recuperação da cidade por cau
foram. encaminhados em outu- sa das enchentes de janeiro é
bro do ano passado e atualmente bem possível que O esporte so

encontram-se no setor de enge-
.

fra cortes orçamentários. "Por
nharia do Ministério dos Espor- . 'tudo o que aconteceu (chuvas)
teso Questionado quando o di- não sabemos se vamos continuar
nheiro será liberado, Feltrin disse com o mesmo montante de ver

que isso é impossível de se pre- bas", comentou.
ver. "Sabemos que já passou por

. Como senão bastasse os ve

dois setores. Tomara que a tenha lhos problemas, a FME terá aín

alguma coisa -de concreto nos da que resolver a toque de caixa
próximos meses", previu. Além um local para o basquete sediar,
dos projetos maiores, a entidade o Campeonato Brasileirode Sele
possui várias pequenas pendên- ções Sub-15, em abril. Estuda-se
cias a serem resolvidas como o a possibilidade de ser na Arena,
piso da Arena, estado crítico .do porém, o piso não é um dos mais '.
ginásio Arthur Müller, avolta do adequados e, caso os organiza
Programa Segundo Tempo (anti- dores não aprovem á quadra da
go PEC) e o local de treinamen -

Arena, o plano B seria o ginásio
to do basquete. Sobre .0 piso da das Duas Rodas.
Arena, Feltrin disse que o projeto ,

ainda está no governo do Estado, • Genielli Rodrigues '

sem data para sair do papel. O genielll@ocorreiodopovo.com.br .

'

w' ,

JARAGUÁ DO SUL

,Para o ano' de 2011, a FME

está pleiteando uma das sedes '

.

do
.

Campeonato 'Mundial' de
"-_- Handebol Feminino, de 8 a 18 de

dezembro: No ano passado, a ci
dade desistiu do evento por cau
sa do valor financeiro que deve
tia ser arcado e da deficiência na

rede hoteleira. Porém, esse ano

Iaraguá do Sul está próximo de
sediar o Mundial, possivelmente,
uma semifinal ou final.

,

Na terça- feira, Feltrin esteve na
Capital para uma reunião a respei�
to e voltou de lá com boas notícias.
"Dificilmente Florianópolis terá
uma Arena'até a data do evento.

Joinville desistiu e a nossa Arena
.

está bem cotada por conta da es

trutura", informou.
Além de' Jaraguá, Brusque,

Blumenau, Balneário Cambo
riú e Itajaí brigam para sediar o

, evento, .que reunirá 24 seleções
de todo o mundo.

...

"
Sabemos que já
passou por dois
setores. Tomara

que a tenha alguma
coisa de concreto nos .

próximos meses.
MÁRCIO FELTRIN,

PRESIDENtE DA FME

-"�� 3 J ....,..

Pista_foi inaugurada no fim de 2008 e em janeiro piso já estava descolado

)B��"
Dlstr. <k� fiwald

www.difuso.com.br
(47) 3276..8800

Márcio Feltrin informa que projetos foram encaminhados em outubro

,,'

Jaraguá perto de
sediar Mundial

LANÇAMENTO OFICIAL DO-TIMEDA BARRA SERÁ EM MARÇO'

Botafogo ápresenta propostapara ·escolinhas
-

..

\.:
. .

o Botafogo reuniu ontem

sete escolínhas.de Jaraguá do Sul
e região para apresentar o proje
to do time para 2011. A princípio
a estrela solitária da Barra vai
montar equipes de futebol sub-
11 e 13 para disputar partidas em
São Paulo, onde possui parceira
com o Tricolor Paulista.

Após a montagem dessas

equipes serão. forinados os times
do infantil, juvenil e juniores para
a disputa da Divisão de Acesso

do Campeonato Catarinense em

agosto. Estiveram reunidas as es

colinhas de Nereu Ramos, Estra
da Nova, Guaramirim, Rio Molha,
Tupi de Schroeder, Flamenguinho
e do próprio Botafogo. ,

Segundo o coordenador do

Botafogo, Da Silva, a ideia inicial)
era disputar a Divisão Especial,

. porém, a FCF (Federação' Catari-.
nense de Futebol) vetou porque

. a programação do torneio já es

tava pronta.

Equipe disputàrá a

Divisão de Acesso
do Campeonato.

,iCatarinense
.

em agosto.

Por isso, o clube "terá de dis

putar a Terceirona do futebol
catarinense e a partir de junho Ó
time será montado. Serão 11 jo
gadores que já estão no quadro
da equipe, mais dez contratados

na região e cinco "atletas que vi
rão de São Paulo.

De acordo corri Da Silva, a

'reunião, de lançamento do novo

time deve acontecer na segunda
ou terceira semana de março; já .

que Luccas Neto, principal fonte
dentro do São Paulo, está viajan
do' para a Indonésia.

...

. Jogadores das escolinhas da .região vão se juntar aos do Botafoqo
. .
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Inter levagol no
.. '.

final e sóempata
Cruzeiro goleia o Estudiantespor 5xO e afasta fantasma .'

Um gol sofrido aos 49 '

minutos do segundo tempo
não permítlu que o Inter
estreasse na libertadores
com vitória.

o CORREIO no povo • Ouinta-felra. 17 de fevereiro de 2011

/'

Grêmio inicia Ubertadores
contra o Oriente'Petrolero

·

Depois de um ano fora da

principal competição continen
tal, o Grêmio retorna à Liberta
dores hoje, às 19h45, no Olím

pico. Diferente do que está
acostumado, o técnico Renato
Gaúcho, divulgou a escalação
do time que enfrentará o Orien-

DIVU LGAÇÃOVIPCOMM

_te Petrolero com dois dias de an-
, tecedência.

O Grêmio irá a campo com:

Victor; Gabriel, Paulão, Rodol
fo e Gilson; Fábio Rochemback,
Lúcio, Carlos Alberto e Douglas;
Borges e André Lima. IIÉ o time

que, se não acontecer nada, vai
. começar o. jogo. Estou dando
48 horas para vocês, e não 45
minutos antes do jogo. Se nada:
acontecer, é aquele o time que

vai jogar na quinta-feira (hoje)",
garantiu.

Renato acredita que Carlos
Alberto, 'mesmo sendo, um meia
de características mais ofensivas,
saberá ajudar Lúcio no combate
do meio-campo em losango do
4�4-2. A justificativa para seu in
gresso no time é esta: saber ata
car' além de defender. IINós ví
nhamos tendo uma' dificuldade,

'

e vocês são testemunhas disso.
Eu vinha colocando o Adilson, o
Vilson, eles nos ajudaram, mas

não são jogadores que defendem
e atacam, damesma forma que o

Lúcio faz na esquerda. Eu preciso
daquele escape nadireita, O Car
losAlberto sabe jogar assim, e vai
jogarassim", comparou.

_'-�Pmelec 'marcou com Gime
ez nos acréscimos, empa
ou-o jogo erri lxl e fez com

......que o primeiro jogo colorado
na defesa do seu título fosse muito,
aquém do esperado pela torcida.
A vitória parecia garantida depois
que, em urn jogo. de poucas oportu
nídades, Bolatti abriu o placar para

.

o Inter comurn gol de cabeça aos 34
minutos do segundo tempo. Só que
o Emelec cresceu e foipara pressão.

O time gaúcho recuou e aceitou
os chuveirinhos na área. No último
desses levantamentos, o Emelec
marcou. WIla sofreu falta na inter
mediária' Torres cobrou na área
� Fernando Gimenez desviou de

cabeça par.a empatar o jogo aos 49

minutos, pouco antes do. apito'final.
Já o cruzeiro afastou nesta

quarta-ferra o fantasma do Estu
diantes, seu algoz na final da Copa.
'Libertadores de 2009. Na Arena do
Jacaré, em Sete Lagoas, o time mi
neiro não tomou conhecimento do
atual campeão argentino e goleou,
por 5xO. O Estudiantes sentiu seu

péssimo momento e amudança de
comando e não viu a cor da bola..

.

Foi determinante ainda a decisão
de Cuca de dar urna nova chance a

.

Roger entre os titulares.
ARaposa precisou de apenas Ei5

segundos para abrir o placar com
. Wallyson. Roger fez o dele aos 17, e
Montillo, aos 39minutos do primei
ro tempo. Navolta do intervalomais
dois gols decretaram a goleada bra
sileira: Montillo, aos 14, eWallyson,

.

aos 37minutos do segundo tempo. Colorado comemora o gol do estreante Bolatti,mas não.consegue a vitória

JOGOS PELO MUNDO

SÃO PAULO E FLAMENGO VENCEM POR 3XO E ESTÃO NA PRÓXIMA FASE

Copa do.Brasil tem cinco classificados.
. Na abertura da Copa do Brasil,

nesta. quarta-feira, foram dispu
tados . 15 jogos e já saíram cinco
classificados para a segunda fase.

Aproveitando o fato de vencer fora
de casa por dois ou mais gols de

diferença, já se garantiram sem o

jogo de volta: São Paulo, Flamengo,
Caxias-RS, Goiás eUberaba-MG.

O São Paulo, que voltou à com-

petição apôs oito anos, passou_pelo
Treze, em Campina Grande (PB),
por 3xO, no estádio Amigão, em

Campina Grande. Os gols foram
marcados por Dagoberto (duas v�
zes) e Fernandinho. Agora espera.
o vencedor de Santa Cruz e Corin

thians, de Caicó (RN), que se en

frentam napróxima semana, no Rio
Grande do Norte.

O 'Flamengo passou momentos
delicados no estádio Rei Pelé, em
Maceió (AL), mas fez seus três gols
no segundo tempo sobre o Murici.
Os gols foram anotados por .Ro
naldínho Gaúcho, Renato Abreu e

Negueba. Na outra fase vai pegar o
.

vencedor do confronto entre Fast e

Fortaleza, que atuaram emManaus
\ .

com vitória do time da casapor 2xO.

• COPA LIBERTADORES
• RESULTADOS

TERÇA-FEIRA
, Deportivo Táchira OxO Santos

. ONTEM
Emelec lxllnternacional
Cruzeiro 5xO Estudlantes
HOJE

19h45 - Grêrniox Oriente
Petrolero

• COPA DO BRASIL
RESULTADOS

ONTEM
Bangu 3xl Portuguesa

/.

_'

- Ceilândia Ox5 Caxias
.Iraty 3x� Grêmio Prudente

Ypiranga-RSOxl Coritiba
Gurupi lxl Paraná Clube

Santa Helena lx3 Uberaba

Botafogo-PB 3xl Vitória
Vitória-ES lx4 Goiás
União-MT 4x4 Guarani

Horizonte-Cf 3xl ASA '

Naviraiense lx2 Santo André
São Domingos OxO Bahia

Fast Ox2 Fortaleza
Treze-PB Ox3 São Paulo
Murici Ox3 Flamengo

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

, Avel)i.daMarechalDeôdoro daFonseca nO 1589 '

.

Telefone: (47) 3273-2390. Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da
CGI/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e

ou oferecer pos escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal.. ,"-
Apontamento: 170418/2011 Sacado: ANDERSON SIGNORETTI DA ROSA Endereço: RUA CARLOS HARDT, 2600· Jaraguá
do Sul-SC - CEP: . Credor: COMERCIO DE CELUIARES BANDEIRA ITDAME Portador: - Espécie:DMI . N°Titulo: 6022001
· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 69,00 - Vencimento: 10/01/2011

.

, .

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 170329/2011 Sacado: DUDITEXTEXTIL lIDA Endereço: RUA DOMINGOS ROSA 185 . JARAGUA DO SUL
· CEP: - Credor: COOPERATIVADOScoroNICUllDRESDECAMPOVERDE Portador: - Espécie: D:M.I - N"Titulo: 4703/2
· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5,760,76·Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 170334/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO lIDAME Endereço: RUA IOSETHEODORO RIBEIRO 3860
· IARAGUADOSUL·SC - CEP: 89258·oo1Credor:TEXTIL FARBE lIDAPortador: - Espécie: DMI . N°Titulo: 10207040 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.453,93 -Vencimento: 3110112011

Apontamento: 170392/2011Sacadó: FARMASCHOPING ITDA Endereço: A\f.GEIUUO VARGAS 268 SAlA 132 1 PISO
,

- CENTRO - JARAGUÁ DO SUL·SC . CEP: 89251·000 Credor: DISTRIBUIDORA F 'PANAREILO IT Portador: - Espécie:
D:M.I - N" Titulo: 915678001 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 511,62 - Vencimento: 01102/2011 ---.--- .. -.----

.. --- - -.-.- - .. ---- .. -- ------.----.--.--� .. ---.----.-.---.- -- -- - - .. ···-·---·······Apontamentp:
170349/2011 Sacado: GUINZANI MODAS lIDA ME Endereço: AVGEIUUO VARGAS 26 - IARAGUÁ DO SUL�SC . CEP:
89251·000 Credor: SCHROEDERTEXTIL lIDAEPP Portador- Espécie: DMI - N°Titulo: 1031-1-1 : Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 931,90 - Vencimento: 04/02/2011

Apontamento: 170306/2011 Sacado:MANOELCORREA Endereço: RUAFRANCISCO H]lUSCHKA, 2353 . SAO LUIS - Iara
guá do Sul·SC . CEP: 89253-600 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador - Espécie: CBI - N° Titulo: 131021141 - Motivo:
falta de pagamentqYalor: R$ 1.021,84 - Vencimento: 27/01/2009

'

Apontamento; 170456/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO & SERVICOS riDA - ME Endereço: AV PREFWAIDEMAR
GRUBBA . IARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SUN SPECIALCOMERCIO E REPRESENfACAO LIDA Por
tador;- Espécie: DMI . N° Titulo: 0001064402 - Motivo: falta .de pagamento Valor: R$ 840,00 - Vencimento: 07/02/2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------"-----------------------------_.:._--

Apontamento: 170457/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO & SEÍMCOS ITDA - ME Endereço: AV PREFWAIDEMAR
GRUBBA, 3379 SL - JARAGUÁDO SUL·SC - CEP: 89256·500 Credor: SUN SPECIALCOMERCIO E REPRESENfACAO lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°�tulo: 0000758205 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 478,00 - Vencimento: 07/02/2011
---------------------,..------------:-------------------------------- ...'---------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 170364/2011 Sacado: MONYKE COMERCIODE CALCADOS lIDAME__End�rew: lUOAQUIM FRANCISCO
DE PAUIA 220 - IARAGUÁDO SUL-SC . CEP: 89254-710 Credor: r. TEYKORSKI &ClA lIDAME Portador: - Espécie: DMI
- N"Titulo: 000020AC - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 205,56·Vencimento: 04/02/2011

;;�������-i703�i2�ilS;;�d��MONYKECOMEROODEoooo;os-iIDA-ME-fud���:-RioÃQUrMFRANCiSCO
DE PAUIA 220 . JARAGUÁDO SUL-SC . CEP: 89254·710 Credor: r. TEYKORSKI & ClA lIDAME Portador.- Espécie: D:M.I
- N°Titulo: ooo019AB - Motivo: falta de pagamentoValor: R$_221,05·Vencimento: 04/02/2011

Apontamento: 170375/2011 Sacado: RAQUELSffiELEDASILVABREIS Endereço: R 466AGUASCIARAS 109 . IlliADAFI·
GUElRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258·410 Credor: CASASDAAGUAMATERIAIS PARACONS1RUCAO lIDA Portador:
· Espécie:DMI· N°Titulo: 227784/4· Motíverfalta depagamentoValor: R$ 208,84 - Vencimento: 01102/2011
-------------------------------------------_---------_-----------------------------------------------------------------"-----------------------

. .

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de 17/02/2011. Iara
guá do Sul (SC), 17 de fevereiro de 2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 11

'
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Câmaraaprova saláriomínimo
Parlamentares-derrubam propostas de R$ 560 e R$.600 e fixaram salário .em R$ 545

DIVULGAÇÃO

DA REDAÇ,ÃO
Agor� o projeto
segue para o �enado

< Federal, que deve votar
o projeto na próxima
quarta-fel-a, 23.

A vitória do, governo da pre-
,

sidente Dilma Rousseff veio de

pois de muita pressão sobre a

base aliada.. O .enquadramento
dos partidos levou até a surgire!ll
ameaças de demissão do minis-

,

tro doTrabalho, Carlos Lupi, caso
o PDT mantivesse a defesa do'
valor de R$ 560. Para preservar o

ministro, o partido decidiu libe-.
,

rar a bancada.
Com o esvaziamentodas dís

sídências da base, as.chances das .
,

centrais sindicais e da oposição
ficaram bastante reduzidas. Dis

putas. dentro destes grupos por
.

paternidade' das' emendas que
elevavam o valor do mínimo
mostravam que a articulação ti
nha poucas chances de vitória.

Além de fixar o valor do mí-

'.

A
decisão aconteceu ofi
cialmente com a re-

" jeição da emenda do

.
,DEM que defendia o

valor de R$ 560. Uma emenda
do PSDB, que defendia R$ 600

para o mínimo, já tinha sido
derrotada. Agora o projeto se

gue para o Senado Federal, que
deve votar o projeto na próxima
quarta-feira,23.

A emenda dos R$ ,560 foi rejei
tada com 36i votos contra, 120 a

favor e i � abstenções. Com isso,
foi mantido pelo plenário o va

lor de R$ 545 que ,constava no

projeto do governo e foi manti
do pelo relator, deputadoVicen
tinha (PT-SP).

.
.

.nímo para 2011, o projeto esta-

belece uma política de reajustes
até 2015. O mínimo será reajus
tado todos os anos com base
na inflação do ano anterior e o

crescimento da economia dois '

Vicentinho foi o relator do projetoque aumenta o mínimo para R$ 545 e cria uma política de reajustesanos antes.

" JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREVISÃO DO TEMPO

SEM MUDANÇA
C

Mantém-se a I,
nebulosidade e a condição I
de chuva a qualquer hora \

...
entre o litoral Norte e

, \
Vale do It(\jaí, atingindo
também o Planalto Norte.

Jaraguá -do Sul,
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: ,19°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 31°C

TENDÊNCIA
Previsão de
chuva forte

aléin do dia 25
o quadro de chuvas fortes, de

longa duração, e a qualquer mo-
mento deve semanter durante toda .

a semana. Entre os dias 24 e 25, uma
.

frente fria prolonga a condição de

tempo instável e alagamentos. .

i
II

ALERTA,

Chances de
inundaçãó sao
elevadas no,ValeI .

Com previsão para chuva de
cerca de'75 mm por dia para os

próximos 3 dias, é considerável
a probabilidade de que Iaraguá e

outras cidades da' região sofram
com novas enchentes.

4-.' ,� ,' ..
__"'''.' -c----

C·· J
'

.

b�,�Q.
Parcialmente Nublado Instável Chuvoso rrôvoaoa,

Nublado
.Ensolarado

-SEVOC�V�I pARA···

PAPANDUVA
pancadáS de chuva .'
ao longo de todO o

dia, com abertura�

esporádicas durante
a.

.

.

hã; MínilTili\ de 16°C
, man .. ade.

de manhã e ma)(Im
. 260C à tarde.

\. (
..

FlORíÁNÕPOlllf;,I
.

.. .. '

190 300 �r'
I
I

J
r

FASES DA LUA
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

a Caragu'á,Auto Eli e
o ano co e�a antes
d c n v I.'

.

'

Novo Gol 1.0 20.1 1
'if@'ifAt1.I\F[bOOX{

• Pqra-cf1Clque n'o cor do veículo
• Banco d� motorista coº, regulagent d
• pc;(fa-malos- r�vestido de carRete

Promoções \lá/idas até 17102/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10f11. côd, SU11 C4, com preço promocional ã vista a partir de R$29.290,OO. Direção hidráulica, Pácote Trend e Módulo Comfort por RS990,OO
(pacote referência W421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Goll,O e 1,6, Novo Fox 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód, 5Z31 R4. com preço prornoclonal à vista a partir de R$31, 100,00 ou financiado com entrado de R$17.416.00 (56%) e mais

48 prestações mensais de R$395,26 com a primeira prestação com vendmento em 30 dras. Taxa de juros: 0,99% a .m. e 12,55% a.a. Talai da operação: R$36.388,48. CET para esta operação: 18,48% a .a. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das

operações não Indusas nos cálcuias das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a linha Volks'fYagen 201012011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão [exceto Kombi,limitada
a 80.000 km). Ê necessário para a sua utilização o cumprimento.do plano de manutenção. Para mais Informações, consulte um concesstonarto Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926.Acesso 'és pessoas com deficiencla auditiva ou

de fala: 0800 770 !.935. Ouvldoria: 0800 701 2834. Fotos meramente ilustratlva�. www.vw.com.br.Velc.ulas em confonnldade com o Proconve.

,
'

Caraguá .

'Sua escolha perfeita,
lite.c.om.br Grupo "to Eli 40 ana's de c:redibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000,

)
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