
,

eaconq
Faccionista Luzia Horst venceu o vício do álcool e reconquistou a família após passar por
um tratamento para se desintoxicar. A água é a bebida escolhida por ela para comemorar a
fase de sucesso na vida profissional e familiar. No Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo,
lembrado hoje, conheça a história dela e de outros ex-dependentes que encontraram na

família e nos grupos de reabilitação forças para se recuperar e-seguir em frente.

Página 9

BERTOLDI PERDE OS DIREITOS POLíTICOS POR TRÊS ANOS
Ex-prefeito ainda pode recorrer da decisão que o condenou pela cobrança de um mensalinho. Página 5

.... ,

blush!
A revista da mulher inteligente!

Produtores fazem
manifestação hoje
Rizicultores reivindicam
renegociação das dívidas e
diminuição da carga tributária
sobre os insumos. Ato
acontece em Massaranduba
nesta manhã. Página 4

Em busca de mais
R$ 3 mi para obras
Prefeita Cecília Konell foi a
Florianópolis na tarde de
ontem para tentar conseguir
mais recursos para a

reconstrução de Jaraguá do
Sul. Governo federal liberou
apenas RS 1,8 milhão para
obras no município. Página 7

Doação de sangue
tem queda de 25%
Na unidade de coleta do
Hospital São José, número de
doadores reduziu nas últimas
duas semanas. Excesso de
chuvas e a proximidade do
Carnaval teriam contribuído
para o problema. Página 11
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2 História

"fii ""I�
Primeiras entregas
de correio aéreo
As primeiras operações de entrega de

correspondência via avião são feitas nos

dias 17 e 18 de fevereiro de 1911 - no dia
17, Fred Wiseman usou um pequeno ae

roplano para transportar três cartas entre

as cidades de Petaluma e Santa Rosa, na
Califórnia. No dia 18, o francês Henri Pe

quet, em uma operação mais complexa,
transportou 6.500 cartas entre as cidades
deAllahabad e Naini, na Índia, então parte
do império Britânico.

Embora serviços de remessa aérea
fossem feitos em vários países de ma

neira esporádica, o primeiro país a ter

um programa oficial de correio aéreo foi
a Colômbia, em 1920, estabelecido pela
companhia aérea Scadta. Entre 1920 e

1930, era comum na Europa o uso de di

rigíveis para o serviço postal.
Hoje, a remessa de correspondências

e encomendas por via aérea é um serviço
comum, embora de custo elevado. Em al

guns países, como aAustrália, remessas in
ternacionais só podem ser feitas porvia aé

rea, salvo para pacotes de grande peso, que
'""'

não podem ser transportados em aviões.
A agilidade e praticidade do serviço

postal aéreo permitiram a troca de cor

respondência entre habitantes de países
e continentes diferentes. O serviço foi um
fator crucial no desenvolvimento e na po
pularização de serviços de compra e venda

Online, como ebay, Amazon.com eMerca-
do Livre - por via aérea, mercadorias po-

.

dem ser entregues em todo o mundo, em
tempo hábil, o que não é viável por via ter-

. restre ou marítima, que pode levar meses f'

para fazer uma entrega internacional.

!f
I
I·

'i

.
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Jorge Luiz x JEC
Na edição de 17 de fevereiro
de 1979, o jornal O Correio
do Povo noticiava o fim das
discussões entre o jogador
Jorge Luiz e o Joinville Esporte
Clube, que finalmente chegavam
à renovação do contrato do

- jogador, que era cotado pelo
Corinthians.

-.,
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Imagens são para
ver, não ler: Batthus
O polêmico pintor e desenhista franco

polonês Balthasar KIossowski de Rola, mais
conhecido como Balthus, fez tudo o possí
vel para evitar qualquer divulgação de sua

biografia, técnica ou inspiração.Abominava
a ideia de que pessoas lessem a respeito de
obras de arte. Quando a galeria Tate prepa
rou uma exposição sua em 1968, Balthus fez
uma única exigência: "Sem detalhes biográ
ficos. Comece: Balthus é um artista sobre o

qual nada se sabe. Agora olhemos para as

imagens. Atenciosamente, B".
Marcada por uma técnica clássica, com

similaridades ao trabalho de Cézanne, Goya
e Ingres, a obra de Balthus é tão polêmica
quanto os esforços do artista em esconder
a sua pessoa. Algumas de suas pinturas le
vantaram críticas sobre a sexualização de

meninas, embora Balthus negasse que as

peças fossem indecentes ou eróticas.
Balthus faleceu em 18 de fevereiro de

200i, na cidade de Rossinére, na Suíça. Foi
um dos poucos artistas com obras no Lou
vreemvida.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Balthus resistiu fortemente a tentativas de dissecar seu passado ou sua

vida pessoal, para ele irrelevantes perante o trabalho artístico

PELO MUNDO

Incêndio no metrô
Kim Dae-Han, um ex-taxista de

sempregado ateia fogo ao trem 1047

na estação Jungangno, na cidade de

Daegu, Coréia do Sul. Kim planejava se

matar, e a tentativa dos passageiros de
detê-lo causaram o incêndio. As cha
mas provocaram a morte de cerca de
200 pessoas, e outras 150 ficaram feri
das. Kim faleceu na prisão em 2004.

Neve no Saara Descoberto Plutão
Pela primeira e única vez regis

trada, neve cai no deserto do Saara,
atingindo a parte algeriana do deser
to no dia 18 de fevereiro. Na cidade de

Gardhaia, a neve foi intensa o bastante

para impedir o trânsito, durante uma

tempestade de meia hora. Poucas ho
ras após a neve parar de cair, não dei
xava mais rastros.

O astrônomo Clyde Tombaugh des
cobre o planetóide anão Plutão, a par
tir da análise de imagens astrográficas.
Tombaugh estava procurando por um
objeto trans-netuníano previsto pelo
astrônomo Percival Lowell em 1906.
Classificado à época como um plane
ta, Plutão foi "rebaixado" a planetóide
anão em 2006.

Máquina falante
Desenvolvida entre 1769 e 1789 pelo Austro-HúngaroWolfgang
von Kernpelen, amáquina falante de Kempelen era um

sintetizador de voz operado manualmente, e simulava as

pregas vocais humanas, mas não podia mudar o tom de voz.

'TEMPEROS
A culinária húngara tem um forte apreço por temperos fortes, especialmente páprica. Muitos
pratos envolvem o uso de numerosos temperos, tradição que derivá do estilo de vida nômade
do povo magiar pré-Hungria - temperos fortes serviammuito bem para a preservação de

.

alimentos, evitando doenças e indigestões, especialmente nas carnes que dominavam a

dietamagiar. Páprica e cebolas roxas são os dois itens mais comuns usados como tempero
na culinária húngara, usadas cruas, cozidas, no vapor ou caramelizadas. UIl1 creme azedo
chamado Tejfõl também, é muito usado para temperar refeições e aperitivos, e a combinação de

gordura de porco, cebolas e páprica é a fonte do sabor de muitos pratos húngaros, -,
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• MODALIDADE: PREGÃO
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EDITORIAL

Mais vereadores

Na
próxima semana, os vereadores

da Câmara de Jaraguá do Sul têm
uma grande decisão a tomar: eles
votarão a proposta que amplia o

número de cadeiras de 11 para 19 a partir
do novo mandato em 2013.

tro também há quem afirme que a vin
da de mais oito vereadores vai inchar o

orçamento da Casa, já que será preciso
investir no auménto do espaço físico e

do pessoal já de início.
Antes de decidirem se

"A mudança é uma adequa
ção à Emenda Constitucio
nal número 58, aprovada
pelo Congresso Nacional em
2009. A alteração permite a

expansão de vagas legislati
vas de acordo com o número
de habitantes do município.

O projeto gera polêmica
e divide opiniões entre os

'

próprios parlamentares. Se
de um lado há quem apoie a iniciativa,
alegando que Iaraguá do Sul terá maior

representatividade nos bairros, por ou-

votarão contra ou a favor
do projeto, é importante os

vereadores avaliarem to

das as consequências que a
medida implicará no aten

dimento à população, que
é quem paga os salários
deles. E, aos eleitores, fica
o alerta para sempre fazer
a escolha de nossos repre
sentantes com consciência

- seja na esfera municipal, estadual ou
federal-, pois quantidade não é necessa
riamente sinônimo de qualidade.

Aos eleitores, fica o

alerta para sempre fazer
a escolha de nossos

representantes com
consciência, pois
quantidade não é

necessariamente sinônimo
de qualidade.

"
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Manifesto pela rizicultura

, , o mundo consome cerca �e um milhão
de sacolas plásticas porminuto, ou
seja 1,5 bilhões de sacolas por dia. "

'

....lntidades e produtores catarinenses es

tão preocupados com o estado de pe
núria e até de desespero que passa o

.....hnndutor de arroz do Estado de Santa
Catarina e muito especialmente dos pequenos
rizicultores da região Norte de SantaCatarina.

O excesso de arroz no mercado brasileiro
está achatando os preços pagos aos, riziculto
res. Ainda há estoques relativamente elevados
nos armazéns do governo e do setor privado e

a colheita da nova safra de arroz já iniciou neste
mês de fevereiro. O preço da saca já caiu 40% e

deve aumentar este índice ao se iniciar a safra
do Rio Grande do Sul.

A importação de mais de um milhão de
toneladas de arroz dos países do Mercosul

estaria agravando aindamais esse quadro de

super oferta. O mercado do arroz é compli
cado e restrito. Os países de grande consumo
(como os asiáticos) são, também, grandes
produtores. São poucas as opções de trans

formação do arroz em outros produtos, o que
limita sua industrialização.

Não obstante, por dificuldades climáti
cas, pouco incentivo fiscal, excesso de encar

gos tributários para plantação e colheita, falta
de linhas de crédito facilitadas e a juros dife
renciados, entre outras dificuldades, muitos
agricultores não conseguem mais sobreviver
da rizicultura, quem dirá fazer da rizicultura,
fonte renda da família.

Reverter esse quadro é um desafio que

VictorDanich,
,

s�iólogo
Raphael Rocha Lopes,
professoreadvogado

Romeo Piazera
Júnior, advogado

Importância da redução do
uso de sacolas plásticas

,Sempre que falamos de sus

tentabilidade devemos pensar nas

ações que podemos tomar local
mente para que possamos ajudar o
planeta, e uma das ações que pode
mos praticar nos nossos lares é a re
dução do uso de sacolas plásticas.

Dentre os especialistas am

bientais e entusiastas de temas

voltados ao meio ambiente há o

consenso de que o plástico que
'

descartamos no nosso cotidiano
é certamente um dos maiores vi
lões dos problemas ambientais de
grandes cidades, seja pela sua ca

pacidade de entupir bueiros e sis
temas de drenagem causando en

chentes' seja pela sua persistência
em se decompor em aterros au-

CristianoMahfudWatzko,
estudante de Direito

cabe também aos governantes e legisladores.
As soluções passam pelas seguintes ações: cria
ção de mecanismos que garantam renda ao

produtor; diminuição da carga tributária; ime-
-

diata suspensão, pelo período de um ano, da

importação de arroz do Mercosul e dos países
Asiáticos como forma de conter a oferta no

mercado interno; garantia de preço mínimo,
em torno de R$ 30; viabilização de projetos
e incentivos para a indústria utilizar o arroz

como outra fonte de negócio; modificação do
Programa "Bolsa Família", ao invés de dinhei
ro, que o beneficiado receba uma cesta bási
ca' credenciando lojas e supermercados para
a distribuição; securitização com prazo idên
tico ao concedido à classe empresarial - 180
meses - para pagar o valor da dívida bancária
oriunda de custeio para produção agrícola.

É hora de buscarmos verdadeiramente as

soluções, planejarmos saídas possíveis e não

apenas "tapar o sol com a peneira".
Nós brasileiros temos um potencial ma

ravilhoso na agricultura principalmente na

agricultura familiar, para enfrentar nossos

desafios e não podemos perder tempo com

publicações sobre questões urbanas, que
'parecem lamúrias e queixas contra este ou

aquele governante. Vamos nos dar as mãos e

crer em nossos líderes para fazer deste país
cada vezmais uma naçãomelhor para viver.

plásticas são consumidos por hora,
somente aqui no Brasil, e se elevar
mos isto a nível global o numero

certamente será assustador.
Pode parecer um absurdo, mas

o mundo consome cerca de ummi
lhão de sacolas plásticas porminu
to, ou seja 1,5 bilhões de sacolas por
dia, ou seja mais de 500 bilhões de
sacolas por ano!

O Brasil já p um dos recordistas
mundiais em reciclagem de emba

lagens pet, além de já ser o cam

peão mundial na reciclagem de
latinhas de alumínio, mas ainda
há muito por fazer, haja vista

que das mais de 250 mil tonela
das de lixo geradas todos os. dias
no país menos de 3% são recicla
dos efetivamente.

Se você está se perguntando de

que forma pode ajudar o planeta,
agindo localmente, confira abaixo

algumas dicas simples para redu-

mentando seus volumes, seja por que morrem engasgadas com sa

sua característica físico-química- cos plásticos ao confundi-las com

que o faz formar verdadeiras ilhas
.

águas-vivas, as quais fazem parte
de plástico que flutuam em círcu- de sua cadeia alimentar.
los no oceano pacífico norte, ou O impacto de todo este resíduo
seja, pela sua origem ser baseada na natureza é alarmante, pois esti
em petróleo, um combustível fós- mativas indicam que mais de cem

sil e finito. mil animais, dentre mamíferos e

Existem, entretanto outros pro- pássaros, morrem todos os anos

blemas ligados às sacolas plásticas devido à ingestão de sacos plásti
que o ser humano simplesmente coso

não observa, e dentre eles existe o O consumo de sacolas plásticas
grande impacto causado pelo plás- é desenfreado na grande maioria
tico que na natureza é confundida dos países em desenvolvimento,
com alimento pelos animais, levan- além destas sacolas levarem cen

do-os na grande maioria das vezes tenas- de anos para se decompor.
àmorte. Estimativas do Ministério do Meio

Um exemplo, triste, mas co- Ambiente citam que aproxima
mum, é o das tartarugas-marinhas damente 1,5 milhões de sacolas

------�

José OsnirRonchi, vereador

zir seu consumo diário de sacolas
plásticas, com ações simples e prá
ticas:

- Tente sempre utilizar as saco
las ecológicas para fazer compras;

- Busque utilizar caixas de pa
pelão velhas e usadas para descar
tar seu lixo;

- Pratique a coleta seletiva sepa
rando seu lixo para que o mesmo

seja reaproveitado e reciclado,por
empresas do setor;

- Tente consumir bebidas e ali
mentos em embalagens de vidro
ou metal, os quais possuem maior

capacidade de reciclagem e impac
tam enormemente menos o meio
ambiente.

Não se esqueça que você pode
fazer a sua parte, consumindo
menos sacolas plásticas e descar
táveis ou derivados plásticos, e

desta forma estará praticando a

sustentabilidade.

�
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tores em protesto
pormelhorias no campo
Eles reiviridicam a renegociação das dívidas e preço riúnimo da sacaporR$ 30 ,

1 Política

ANf STAÇÃO
Rízí

MASSARANBUBA

Uma manifestação acontece
hoje para reivindicar melhores
condições de trabalho aos

produtores do ramo' da rizicultura.

passeata, eles devem percorrer
com maquinários a área central de
Massaranduba a partir das 8h. Em

......l5eguida, a concentração se estabe
lece no trevo da SC-413, sentido a São João
do Itaperiu. Ali, manifestantes entregam

I

panfletos e saquinhos de arroz para infor
mar e simbolizar o que tem tomado a ativi
dade na lavoura cada vezmais difícil.

Uma carta também será entregue com
as seguintes reivindicações que estão su

jeitas a discussão: renegociação do paga
mento das dívidas bancárias, diminuição
da carga tributária de insumos e com

bustíveis' preço mínimo da saca de R$ 30
e a suspensão da importação de arroz do

Mercosul e dos paísesAsiáticos para conter
a oferta no mercado interno.

Segundo urn dos organizadores do

protesto, Orlando Gíovanella, o ideal seria
,

o governo federal prolongar o pagamento
·

das dívidas dos agricultores para 10 anos,
,

porque com o preço da saca abaixo damé

, dia, os produtores não têm como manter a
·

atividade, "Em média 30% dos rizicultores
,

da região não terão condições de produzir
e

na próxima safra, se continuarem enfren
tando essas dificuldades", argumenta.

O vereador Osni Ronchi, que participa
da comissão de organização do evento, disse
que empresários e comerciantes do municí
pio tambérri vão se solidarizar com os agri
cultores, fechando seus estabelecimentos

por 30 minutos na manhã de hoje. "Precisa
I,l10S criar subsídios financeiros para não ter
mosmais perdas no campo", enfatiza.

No twitter, rede social da internet, o

deputado Carlos Chiodini publicou on

tem seu apoio aos rizicultores. "Na tribu
na fiz pronunciamento defendendo po'
líticas públicas que garantam a melhora
na condição dos produtores de arroz".

Depois continuou: "o custo mínimo da
saca estipulado pela Conab é de R$ 25,80
e hoje está sendo pago apenas R$ 20".

,

Chiodini, que participará do manifes
to, diz que encaminhará as reivindicações
para o governo federal. Entre as ações ime
diatas, ele quer suspender a importação do
produto doMercosul e reduzir os impostos
sobre os preços de insumos e combustí
veis. "Em Santa Catarina, são mais de 80
mil produtores de arroz e 50 mil pessoas
que vivem da rizicultura", complementa.

• Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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"
Em Santa Catarina, são

mais de 80 mil produtores
de arroz e 50 mil pessoas
que vivem da rizicultura.

CARLOS CHIODINI,
DEPUTADO ESTADUAL

"

PIERO RAGAZZI

CÂMARA VOTA PROJETO �O EXECUTIVO QUE DOA TERRENO P�RA A ENTIDADE

Rede Feminina pode ter nova sede
A Câmara deVereadores de Ia

raguá do Sul coloca em votação a

doação de urn terreno para a Rede
Feminina de·Combate ao Câncer
na próxima terça-feira (22). A área
mede l.456 metros quadrados e

fica no loteamento Dona Alzira,
na rua 13 de Maio; no bairro Ami
zade. É um repasse do Executivo

para a entidade filantrópica cons

truir urna nova sede nomunicípio.
O projeto já passou pela aná

lise do presidente da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação
Final, Amarildo Sarti. Mas ainda Ela estuda a possibilidade de
falta o parecer favorável dos vere- vender o imóvel que hoje fica
adores que compõe o grupo: Fran- na rua Procópio Gomes, na área
cisco Alves e Lorival Demathê. Na central do município, para cons

segunda-feira (21), osparlamenta- truir um novo prédio. "Nossos
res se reúnempara analisar a parte pacientes têm dificuldade para
técnica da proposta. Se o projeto chegar até a sede por causa da
for aprovado, a Rede Feminina localização. É perigoso para pe
terá dois anos para iniciar as obras destres e motoristas", diz. "Gos
do prédio no novo endereço. taríamos de mudar de endereço

Segundo a presidente da en-
.'
e construir uma sedemaior e que

tidade, Rozanda Balestrin, a sede tenha acesso mais fácil", finaliza.

atual já não comporta a deman-
.da de pacientes. Mais de 100 pes
soas são atendidas por mês, fora
os cerca de 600 exames preventi
vos realizados gratuitamente.

Sede tem pouco espaço para atender a demanda

----_._-- ------
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Decisão da juízaEliane Cardoso
Luiz, da Vara da Fazenda de
Iaraguâ do Sul, mexe nas peças
do tabuleiro pré-eleitoral que
começava a seformar. O ex

prefeitoMoacirBertoldifoi
condenado por improbidade
administrativa, perdendo os

direitos políticos por três anos
e terá quepagar multa de duas
vezes o salário que recebia.A

.

ação corre desde 2006 e é sobre
.

a cobrança de um suposto
mensalinho dos ocupantes de
cargos comissionados na antiga
administração. LeônidasNora,
presidente do partido na época,
e CarlosAlberto Dias, que teria
gerenciado o esquema, também
foram condenados.A defesa ainda
pode recorrerda decisão, mas o

fato já tem força suficiente para
provocar uma reviravolta no

quadro eleitoral que estava sendo
pintado. O ex-prefeito era um dos
nomesfortes doPMDB para disputa
àPrefeitura em 2012, embora não
fosse consenso, e agora, mesmo que
p�ssa recorrer, estarájudicialmente
fragilizado,já que elepoderia teros
direitos cassados em definitivo em
plena campanha.
A ação civil públicafoi ajuizada
pelo promotorAristeuXenofontes
Lenzi depois de nove meses de

investigação que começou após
a divulgação de um e-mail,
datado de 8 de março de 2006,
endereçado à Secretaria da.
Saúde. Nele, uma funcionária
pública municipal relatava
que o prefeito tinha convocado

Indicado
O vereador Jean Leutprecht esteve ontem em Florianópolis.
Visitou os deputados Carlos Chiodini (PMDB) e AngelaAlbino (PC
do B), a quem entregou informações sobre a intenção da Prefeitura
de construir um terminal de passageiros onde hoje funciona o

ginásio Arthur Müller. Levou u� extenso material na tentativa de
. barrar a iniciativa, que entende ser prejudicial ao esporte na cidade.
Depois, ainda se encontrou João Ghizoní: na pauta a provável
nomeação de Jean para um cargo no governo federal.

COMPUTADOR PARA TODOS
o vereadorMarcelo Ferreira Gonçalves (PSDB) desaprova a compra de
notebooks feita pelo presidente da Câmara, João Carlos Gottardi, para
cada um dos nove parlamentares de Corupá. Marcelo diz que considera
o ato um desperdício de dinheiro, apesar de aprovar a informatização
da Casa, e garante que vai continuar utilizando o computador pessoal.
Segundo ele, a compra gerou uma despesa de cerca de R$ 18mil.

todo o secretariado "só para
informar que quem não pagar
o mensalinho, vai ganhar a
conta': Vários comissionados

foram ouvidos pelo promotor
e confirmaram a existência do

pagamento, que acontecia sob
coação e não espontaneamente,
e até mesmo mediante boleto
bancário. O dinheiro
arrecadado era destinado,
segundo o processo, para pagar
as dívidas de campanha do
prefeito, que concorreu pelo PL,
que virou PR, e depois acabou se

filiando ao PMDB.
Com esse novo capítulo, a eleição
em 2012 tende mesmo a ficar
polarizada entre o bloco da

oposição que começa a
se formar e o governo.

PINGA
FOGO

PELO 'l'WITI'ER· "Só o

Brasil e mais um país da
América Latina têm bombeiro
militar. Aonde já se viu pagar
coronel para apagar fogo?",
do deputado Carlos Chiodini

.defendendo o trabalho dos
voluntários, o assunto foi
debatido ontem naAlesc.

VOTAÇÃO DO MÍNIMO
• Será que a aprovação
do salário em R$ 545 foi
uma vitória política de
Dilma Rousseff, ou mais
uma demonstração de

fisiologismo dos aliados que
temem perder espaço?

AINDA OMÍNIMO· A
bancada lia PMDB foimais -

fiel a Dilma do que a do PT.
Os 77 deputados do PMDB
votaram pelo saláriomínimo

de 545 reais. Já entre 78

deputados-petistas presentes
na votação, dois viraram as

costas para o governo.

Eleição 2012
A formação de um novo

projeto para Iaraguá do Sul

pode ter começado a se

definir ontem. Um jantar de
confraternização aconteceu

na pizzaria Casarão com a

presença de lideranças de
vários partidos, entre eles o

Pp, PT, PC do B, PSB e PDT.

Malas prontas
Jair Pedri deve mesmo deixar o
PSB. O destino mais razoável é o
PTB, do pastor JairAlexandre. A
decisão leva em conta o futuro

político de Pedri que, apesar de
ser o terceiro mais votado com
2.335 sufrágios, não se elegeu
por um voto na última eleição,
ocupando agora a suplência da
vereadora Natália Petry, com
quem ele diz não querer mais

brigar por uma vaga. Dos oito
candidatos que concorreram
a uma cadeira na Câmara,pelo
PSB, seis já se desfiliaram da

sigla, o que dificultaria ainda
mais as pretensões políticas de
Jair Pedri, considerando que a

nominata da sigla pode perder
apelo. "Acho 'lue o PSB não é
amelhor opção política para
mim", admite.

FOTOS PIERO RAGAZZI

-

FICA OU MAO FICA?
movimentação em torno das 36 secretarias regionais
foiintensa ontem em Florianópolis. O fato é que se

o governador Raimundo Colombo atender o DEM
a prefeita Cecília Kohell estará automaticamente

I

criando uma saia justa com o senador Paulo Bauer (PSDB)
a quem caberia a indicação. O problema é que Lio Tlroní, o
escolhido de Bauer, sofreu veto público de Ivo Konell. E ainda
tem o PMDB, que se saiu melhor na campanha e entende que
teria direito à cadeira. Alguém vai sair arranhado da disputa,

, que promete ter fim hoje.
,. ',I'
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Mais educação
A Escola Luiz GonzagaAyroso será a primeira do município a contar

com o programa Mais Educação, do governo federal. Os estudantes
da unidade terão aula normal de manhã, vão almoçar na escola
e participar de oficinas de xadrez, ioga, matemática, português,
informática e promoção da saúde até as l5h30, depois fazem um

lanche e só então retornam para casa. O projeto será apresentado
aos pais dos alunos neste sábado. Bom seria se todas as escolas
públicas contassem com programas assim, mas é um começo.
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I ���?;T��CE 'iIMII,It!'I/,�'�l�� PEUGEOTRECOMENDAToTA'- www.peugeot.c
ens somente para fins ilustrativos. Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, ano/modelo 10/ 11l 03 unidades, a partir de RS 45.900,00 à vista com frete incluso; Peugeot 207 HS XR 1AL Flex, 03 portas;

.elo 10111, pintura sólido, o partir de RS 33450(00 ou entrado de 40% + 60 parcelas de R� 535,00 com taxo de 1,34% 0.1/1 .. Peugeot 207 Possion XR lAL Flex, ano/modelo: 10) ".1, 03 unidades, pi
e :RS 38.600,00 ou entrada de 40% + 60 porce os de RS 609,00 com taxa de 1,340,,6 o.m .. Peugeot Hoggar lAL Flex, ano!modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólido o partir de R$ �9,990,00, ou en

,

8 parcelas'de RS 5 17pO com taxa de 0,99% 0 .. 1/1. com protetor de caçamba incluso. Nõo estão inclusos vendas diretas, 207 x-líne e tinha de utilitários.Sujeito Ó aprovação de crédito. As ÇOl'l
i

as se houverOlter�ç0es significativas 1')0 mercado fmoncelro, sem:l)/_iso prévio, Prazo de vigêhcia da p�?moçÕ0.de 05/02/2011 G 2W0212p 11, ou enqucnto dyrore!11 os estoqu!2�, Nôo Cel
. slL re;.serv?-se Q Irelt\!) de modifIcar qs s,9r;9ctenst!c:as temcas, p, IÇOS e/ol.) ..�ondlçoes de;s�us prpçluto�, p�ç�s e rvl�0S!J sem préYlopylso, pl=Jra Informoçges

Strasbourg Itojoí (47) 3344-7000 Blumenou (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 4'4 NÚCLEOOAS

CONCESSIONÁRIAS
OEVEíçULOS
ACIJS-AP"-"VI

PEUGEOT
MO'flON r, EMOT!O,N
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Prefeitaquer conseguir
3mi para obras

Cecília Konell reivindicamaior investimento para cobrir os prejuízos
Dos R$ 30 milhões liberados " �
pelo governo federal para as

cidades de Santa Catarina
atingidas pelas chuvas,
Jaraguá do Sul ficou com

apenas R$ 1,8 milhão.

•

mais

Insatisfeita
com esse valor, a prefeita

Cecília Konell foi buscar mais ajuda
no governo estadual. Ela foi até Flo

rianópolis na tarde de ontem para
coriversar com o secretário de Coorde
nação e Articulação, Antonio Ceron. A

prefeita não foi encontrada pela repor
tagem, mas a chefe de gabinete, Pedra
Konell, afirmou que Cecília queria ga
rantir' pelo menos, mais R$ 3 milhões
ao município. Apesar disso, o valor ain
da não é suficiente, já que somente as

chuvas em janeiro deixaram um estrago
superior a R$ 27 milhões. "Depois disso,
ainda houve mais chuvas e mais des

truição. Já calculamos que o valor ultra

passa os R$ 30 milhões", explica Pedra.
A chefe de gabinete também ressalta

a urgência e a importância do repasse,
já que os prejuízos, se fossem arcados
totalmente pela Prefeitura, comprome
teriam o orçamento. "Realmente o orça
mento não estava preparado para tanto.
Se a ajuda financeira não vier, vamos ter
que usar parte do orçamento desse ano,
o que poderia comprometer o calendá
rio de obras", justificou.

Os R$l,8 milhão serão repassados em
obras e não em dinheiro. Dessa forma, a
Defesa Civil do Estado é quem paga dire
tamente às empreiteiras e o valor não pas
sa pela contabilidade da Prefeitura.

Mesmo sem receber os valores, a
Secretaria de Obras já iniciou algumas
reparações emergenciais, todas na parte
de infraestrutura. "Tem máquinas por
todos os lados, não para mais máquina
aqui no pátio. Eles estão fazendo de tudo,
desde reconstrução de pontes até arru

mando a. pavimentação, drenagem dos
rios e limpeza da tubulação, pois sabemos' .

que mais chuva pode vir ainda". Somente
as obras de emergência contratadas até

agora já ultrapassaram R$ 4 milhões.
Pedra confirmou também que a pre

feita assinou a compra de galerias para
mais de 20· ruas da cidade. ((O mapea
mento ainda está sendo estudado, mas
quase todos os bairros serão beneficia
dos. As galerias serão feitas nos locais
onde o alagamento sempre acontece

por causa da tubulação que não suporta
grandes quantidades de água".
• Débora Kelloer
deborak@ocorreiodopovo.com.br

"
Seaajuda

financeira não
vier, vamos ter

que usar parte do
orçainento
deste ano.

FEORA KONElL, CHEFE
OEGABINETE

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

7

.

� ";';;;� -::/"i!; 1a:.�·�'L '

Mesmo sem os recursos ��fi'�ientes, Prefeitura de Jaraguá do Sul já iniciou algumas obras de recuperação em caráter emergencial

570 ALUNOS DA LAURO ZIMMERMANN SEGUEM SEM AULAS

SOR ainda não conseguiu local
Cerca de 570 alunos da escola

estadual Lauro Zimmermann, de
Guaramirim, seguem sem aulas.
Os outros alunos do ensino fun
damental já foram transferidos
para a escola Alfredo Zimmer
mann e, do ensino médio, para
a o Almirante Tamandaré. Esses
iniciaram as aulas ontem. A ge
rente regional de Educação da
SDR, Deni Rateke, afirmou que
as atividades dos demais não
devem com�çar no dia 21, como
era o previsto.

"Infelizmente não dá para
começar, pois não consegui
mos úm lugar. E como os alunos
não podem'voltar para a escola,
não temos o que fazer", afirmou
Deni. Ela também disse que
as negociações com a Fameg/
Uniasselvi estão acontecendo,
mas, por enquanto, a faculdade
não deu uma posição. "Eles estão
esperando o secretário LíoTironi
voltar de viagem para conversar

e definir todos os detalhes, caso
a resposta seja afirmativa".

I

A escola Lauro Zimmermann
foi interditada pela Vigilância Sa
nitária no dia 9 de fevereiro, após
os professores entrarem no Minis
tério Público apontando inúmeros
problemas na estrutura oferecida
aos alunos. A Vigilância Sanitária
e os Bombeiros Voluntários consi
deraram que o prédio estava irre

gular para continuar funcionando, .

o que já vinha acontecendo há
mais de um ano. Os problemas
mais graves são a infiltração, a fia
ção elétrica exposta, os banheiros
e a cozinha que são insuficientes

para o número de alunos, não há
rampa de acesso e corrimão .nas
escadas, os extintores estão ven

cidos e o gás está armazenado em
local inadequado. '

Escola foi interditada no dia 9 por irregularidades
'

SAÚDE
Novos números da leptospirose
A Secretaria Municipal da Saúde divulgou ontem

números atualizados da leptospirose em Jaraguá do
Sul. Até ontem, foram 36 confirmados - dez amais do

que na quarta-feira -, 163 em análise, 76 descartados
e 37 aguardam o resultado do exame. Além disso, três
pessoas permanecem em internação no hospital com
suspeita de leptospirose. A leptospirose é uma doen

ça onde o risco de contaminação cresce quando há
enchentes e alagamentos. Os principais sintomas são
febre alta e dormuscular, e a recomendação é procurar
omédico ao perceber os primeiros sintomas.

, \
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Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 21/02/2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012010/2011 tcat KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista (8 unidades por distribuidor). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat FBC1) a partir de
R$ 32.500,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 (cat ETJl J a partir de R$ 55.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$1.225,03, na modalidade COC com 30 dias de carência para
pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), vaiar total a prazo de R$ 57.350)3, C�sto Efetivo Total (CET) a partir de 0,41% a.m e 5,04% a.a, através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços

.

de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as
despesas contratadas pelo cliente e a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As
ofertas apresentadas correspondem somente às cores sólidas desses veículo� Valores para cores metálicas e/ou especiais mediante consulta na revenda. Imagens CARTÃO FORD UNICARD SOLICITE JÁ O SEU
somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. Acumuleaté RS 10.000 em descont� na compra de seu Ford ler:,.

Capitais e regiões metropolitanas: 4IJ04.1960 I DemaIs IoQlidades; 0800 728 19fj(). VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929Faça revisões em seu veículo regularmenté.•• � Seguros:", MORETTI Jaraguá do Sul- (47)'3274.2800

ulaçã Ellklbl(

COMPOSTO EMAGRECEDOR 6
Fórmula que associa Garcíhia, Faseolamlna e

Gltrus.
GARCINIA: Supri a fome, dando a sensação de
saci.edade ediminui a vontade de comer doces.
FASfOLAMlNA: E-Xl:raída do feijão branco, a
Faseolamina é uma glicoproteína. Que
seqüestra 40% do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorção de uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta. O resultadO é
a redução dos níveis de açúcares e as calorias
atribuídas a eles e uma diminuição das
reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o
ritmo do seu organIsmo, acelera o
metabolismQ, promovendo um maior gasto de
calorias e, conseqüentemente, a queímade
estoques de. gordura.

PllULA ANTI-BARRIGA
Ideal para quem quer ql)etmar a gordu,ra
teimosa ao redor da cintura.
Possui ação diurética, redutora de depQsito de

.

celulite. Inibe o aQetite, causando a sensação de
saciedade e assim diminuindo a tome, ij,celera o
metabolismo; awilia na queIma de gordura
locl1izaQ.l p;rtn-cip.almenfe nq a1>dôtnem.
diminuindo a ctrc_unferência da:cíntur�
INDlCAÇQES:
",Queima g'ordura.
- E1eva os níveis de energia.
- Aumenta O metaoolismq.
� Promolle e.mªgr�çjmento
- Tratamento (ia retªn'ção de líquidos;.
E'rrerglz_ailte , CardlotQntQQ

- ReduLsignfflcativamente a circunf�rêncJa
aDdqminal
- PortalecfuO Sistema ImunológjCQ.

CÁPSULA DE-ÓlEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na Queima de

gordura!
O óleo de Cártamo.é um antioxidaote, rico em

ómega 3 e ómega 6, Atua bloqueando a ação
da enzima LPL. (responsá'lel pelo
armazenamento de gordura), obrigando assim
Q organismo a utilizar o estoque de gordura Já
existente como fonte de energia, gerando a

chamada lipólise (queima de gordura).
Benefícios do Óleo de CártamQ:
-Inibidor natural da LPL (enzima Upase
Lipoprotéica responsável pelo aumento das
célulasde gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo •

-Ajuda na díluiçãO dos lipídeQs� redução da
.

Celulite e da,Gordura Localizada. .

-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o

sistema imunológico e tem propriedades antí··
inflamatórias.

CREM�DE MASSAGEM HIPERTERMICO
Cóm eldratos de CEmtelta e Glnkgo, que
aumentam a circulação. Diminui a gordura
localjzada e combate.a c�I.I1nt!:l.

ISq,SUM'OOMPl"E,&
MelHora o asyeclo da QehJJite, t!.em cQmo a
firmeza e elasticidade da pel�, alérrrde ajudar
na redução demedidas em áreas d� maiQr
conoent[altáQ de-gordura. reduz, circunferência
de clntuIa e' cQxa.
Iso Slim ,inibir a conversáQ de açúÇ.ar e acetato
em IinideQs. Acelera a quebra d!:l gordura nos

adiQócitos,. ESjimu!ando a síntese 'de colágeno
e elastina na �Ie:.
Aumenta a quebra de gordora..lnibidor indir(lto
da lip'ogênese-, uma ve.�Que impelle que os

_, ._a5 exc usivas ,ara v.ocê!

ácidos graxos livres' sejam reaproveitados na:

sínte.se· de novas moléculas de gordura.
Contém caroten6ides, Que protegem a pele do
estresse oxidalivo, e pQlissacarídeos que
protegem contra a desidrataçãu cutânea.

COMPOSTO ATll(ADOR DO BRONZEADO
Gom Betacaroteno, Urucum e Vitamina E. Um
meio natural e eficiente para alcançar um
bronzeado bonito e duradourO sem deixar de .

proteger a pele dos r�ios UV. Com ele você
não precisa mais ficar horas e horas tprrando
no sol.
Urucum; Proteje a pele dos ralos safares,
evitando O envelhecimento: Contém Vitamina
A, tQnalizante natural que bronzeia e tíxa o '

brõnzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é
favorável na obtençãQ do bronzeamento da
pele. Qu_ando üanstortnado em vitaminaA em

nosso organismo, (luxflia na formação de

melaninar pigmento responsável por prot�ger a
pele dos raios ultra-violetas e conferir o
bronzeamento ..
Vitamina E: Um dos antiQxidantes mais

aQ.lamadj)�, demonstrandQter um efeito
pOderoSo contra a @wriQ.ra.ção das células e

efeitos contra o envelheciménto

A �armácia" Ekilibrio
s�ri1lue atenta ne que tem. de'
mefhor para seu bem estar!

Manipufação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas - Fitoterápicos

3371-8298 I 3371-6087 I Rua-João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
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Aprática social que pode
.

se l'1insformar em doença

"
Dizem que o álcool é
a porta de entrada de
outras drogas. Não é.
Muitos usam o álcool
para conseguir se

. livrar do crack.
JEOVANf. GOMES DE
fARIA, PSICÓLOGO

"Em Jaraguá, álcool é um dos vícios mais frequentes e pode causar danos irreparáveis
JARAGUÁ DO SUL

O ambiente agitado de
um bar, um momento
de descontração com os

amigos e, finalmente, a
possibilidade de deixar
de lado a preocupação
presente durante a semana.

A
situação retratada na

frase acima é bastante
comum - mas, em al

guns casos, representa
também o início de um caminho
sem volta. A necessidade de en

frentar a questão do alcoolismo
de frente é reforçada hoje, quan
do se comemora o Dia Nacional
de Combate ao Alcoolismo.

Uma pesquisa realizada pelo
Ministério da Saúde no ano pas
sado mostra que o número de
brasileiros que admitiram o abu
so de álcool subiu para 18,9% em

2009, contra 16,2% registrados
em 2006. Já a Organização Mun
dial da Saúde colocou o Brasil
entre os países com aumento do
uso excessivo de bebida alcoóli

ca, segundo relatório divulgado
na segunda semana deste mês.

Esse excesso começa; muitas

vezes, na já citada e inofensiva
mesa de bar - e pode terminar
com danos irreparáveis, como a

perda da memória recente e até
mesmo a redução do tamanho
da massa cerebral. Em outros

casos, ainda que os danos físicos
não sejam tão intensos, é comum
que o alcoolista acabe perdendo
os amigos, o emprego, a família e

também qualquer tipo de inde

pendência.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ONDE ENCONTRAR AJUDA:

EDUARDO MONTECINO
Ir

Valei e Pedro trabalharam o víeio com a ajuda da Pastoral da Sobriedade. Hoje, são agentes do grupo

Um vício que destruia gra
dativamente a família. É assim

que Pedro Wasch define o alco
olísmo em sua vida. Há seis anos
sem beber e hoje trabalhando
como agente da Pastoral da So

briedade, Pedro e a esposa, Valei

Wasch, só conheceram a atua
ção da Pastoral porque o grupo
de ajuda foi a última esperança
pata curar Pedro.

"Nunca fuiviolento,mashavia
dias em quemeus filhos precisa
vam me dar banho, porque eu

mal conseguia ficar em pé", con
ta Pedro. A reabilitação não teve

a ajuda de remédios ou qualquer
tipo tratamento médico - mas

foi um resultado da força de
vontade e da perseverança da

esposa, que perdeu as contas de

quantas tentativas fez de livrar o
marido do vício.

"Me considero uma eterna

co-dependente em. recuperação.
Ele trabalhava no segundo turno,
não ia para casa um dia sequer
sem antes passar em um bar. Se

Círculo vicioso
não fossemeus três filhos eminha

sogra, teria ido embora há muito

tempo", contaValci.
Ela ficou sabendo do trabalho

da Pastoral pela irmã. Logo no

primeiro encontro, sentiu que
as coisas iriam mudar. "Pomos
muito bem recebidos. Um tem

po depois, o Pedro mesmo nos

inscreveu em um retiro. Depois
daquele final de semana, nunca

mais bebeu", relembra.

\\0 CAMINHO É LONGO"
A história de Luzia Aparecida

Horst começou da mesma for
ma - mas ela, além de ter a vida

profissional prejudicada, acabou
também perdendo o marido e

os três filhos. "Quando eu vi meu

marido, depois de 15 anos de ca

samento, com os papéis da sepa
ração e o pedido de guarda dos
filhos na mão, o mundo caiu", re
'lembra a costureira.

Foi nesse momento que ela
se decidiu por uma internação

• Órgãos de Apoio
• Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas - CAPs AD = 3275-4734 j 3370-5693

• Casa da Serenidade - 3371-0721

• Comunidades Terapêuticas e Clinicas
• Associação Beneficente Novo Amanhã (próximo
a empresa Choco Leite)
www.novoamanhã.org.br - 3392-3091

• Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing
Rua: Estrada Bela Vista - Bairro Nereu Ramos

(próximo Hotel Vale das Pedras)
9645-4453 j 9159-4638

• Clínica de Psicoterapia e Desintoxicação
Encontro com a Vida

www.encontrocomavida.org - 3371-0178

• Grupos de Mútua Ajuda
• Grupo de Apoio Mãos Amigas - GAMA

Igreja Evangélica Luterana - Centro - Reuniões
4af. às 19h http://maosamigas.blogspot.
com - (47) 3371-7226

• Alcoólicos Anônimos - 337H3591
• Grupo de Alcoólicos Anônimos Novo Amanhã
Salão da Igreja Evangélica Luterana - Três Rios
do Norte - Reunões 6af. às 20h

.

• Grupo de Alcoólicos Anônimos Porta Aberta

Paróquia Evangélica Luterana - Barra do Rio

Cerro - Reuniõe? 4a e 6"f. às 20h
• Grupo de Alcoólicos Anônimos Serenidade

Rua Bertha L Kassner, 112 - Baependi
Reuniões 3a e 5a feiras às 20h - Sábados às 19h

• Pastoral da Sobriedade - Comunidade
São Luiz Gonzaga
Rua João Franzner - São Luís

• Pastoral da Sobriedade - Paróquia São Sebastião
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 600 - Centro

• Pastoral da Sobriedade - Paróquia
São Judas Tadeu
Rua Henrique Nagel - Água Verde

• Grupo de Alcoólicos Anônimos Primeiro Passo

Igreja Católica Santa Ana - Tifa Martins
• Grupo de Alcoólicos Anônimos em Experiência
Rod. Est. Wolfgang Weege - SC-416 -

Rio Cerro II

e, depois do tratamento, acabou

conseguindo recuperar a familia
- mas com uma condição: que
o marido a ajudasse a não voltar
ao vício. "Fiz o tratamento, depois
voltamos. Mas tive que pedir para
ele não beber tão frequentemente
naminha frente, ou eu não conse
guiria", admite.

Hoje, ela cuida da própria fac
ção e coordena o Gama (Grupo
de Apoio Mãos Amigas), que a

ajudou a superar o vício. O grande
problema na recuperação, segun
do Luzia, é a busca por uma solu
ção imediata.

"Não tem como passar tre

ze anos bebendo e, em um mês,
querer estar desintoxicado e cura

do. O caminho é longo, e abatalha
acontece todos os dias", conta a

autônoma, que conviveu desde

pequena com o alcoolismo do pai
- hoje, recuperado assim como

ela. "Não deixamos de viver, mui
to pelo contrário. Adoro dançar,
saímos sempre - mas a nossa par
te damesa só tem água", brinca.

.�\f1J'; ...t"
ii �
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Luzia se recuperou do vício e

reconquistou a família

Vício
corresponde
a70%dos

atendimentos
Voltar a uma vida normal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OnaBR-101aumenta 16%
"

Reajuste passa a valer na próxima terça-feira no trecho que liga Garuva a Palhoça
REGIÃO

i

1:

Atenção motoristas:

trafegar pela 8R-101
vai ficar mais caro. Isso
porque passa a valer a
partir da próxima terça
feira, dia 22, o realaste
anual previsto no Contrato
de üeneessao da empresa
Autopista litoral Sul, que
administra o. trecho
entre Curitiba
(PR) e Palhoça (SC).

"

,�

om o aumento, a taxa

para carros vai subir de R$
1,20 para R$ 1,40. A me

.._ dida vale para as quatro
praças da BR-101 em Santa Ca
tarina (Garuva, Araquari, Porto
Belo e Palhoça) e para a praça da
BR-376 em São José dos Pinhais
(PR). O valor do reajuste, que fi
cou na casa dos 16%, é autoriza
do pela ANTT (Agência Nacional
de Transportes Terrestres).

,

Na prática, significa dizer que
quem viaja em um carro de pas
seio de Curitiba a Florianópolis,
passando por quatro praças de

pedágio, terá um gasto de R$ 5,60
ao final do percurso, ou seja, pa
gará R$ 0,80 a mais pela utilização
da rodovia. Já o jaraguaense que
se deslocar de carro até a capital,
Florianópolis, vai gastar com pe
dágio, a partir de agora, um total
de R$4,20.

Quem "abre.a carteira" ao se

deparar com as palavras liquida
ção, promoção e desconto pode
sair às compras. No comércio da

região, elas aparecem em letras
garrafais, impossíveis de não

serem notadas. É que os lojistas
estão liquidando os estoques de
verão, criando atrativos paramo
vimentar as 'vendas neste mês de
fevereiro, que costuma ser fraco

para o comércio em geral. I'A in
tenção é queimar o estoque de

verão, porque a partir do final do
mês já começam a entrar os itens
de inverno. A linha verão está
com até 55% de desconto", revela
a supervisora de vendas de uma

O empresário Sinval Roehrs,
que utiliza com frequência a ro

dovia para ter acesso às praias do
litoral, não concorda com a mu

dança. "Acredito que a rodovia
não melhorou tanto assim para
aumentarem o preço do pedágio.
Não vejo obras e melhorias que
justifiquem o preço", comenta.

Esse é o terceiro reajuste que a

tarifa de pedágio sofre na BR-10 1 e
na BR-376. No primeiro, o valor fi
cou estabelecido em R$ 1,10. Já em
2010, o preço subiu para R$ 1,20.

EMPRESA PREVÊ
MELHORIAS

De acordo com aAssessoria de

Imprensa daAutopista Litoral Sul,
obras de restauração do pavimen
to, drenagem, estabilização de en
costas e sinalização horizontal e
vertical (placas, pintura de faixas,
implantação de tachas) estão sen

do realizadas em toda a rodovia.
Foram concluídas ainda repara
ções de pontes, reformas de pos
tos da Polícia Rodoviária Federal,
reformas de postos de pesagem e

a construção de Bases Operacio
nais para atendimento aos usu

ários. Estão em andamento ain
da obras como: a construção da

passagem em desnível no km 625

da BR-376/PR, instalação de pas
sarelas, construção de marginais
em Camboriú, Itapema e Tijucas,
entre outros.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Este é o terceiro reajuste na tarifa de pedágio nas BRs 101 e 376

ESTÁ MAiS BARATO COMPRAR ITENS DA COLEÇÃO DE VERÃO

lojas "cortam" preços pela metade
loja de calçados no Centro, Ta-

'

mara Telles.·Segundo ela, o movi -
,

mento já aumentou depois que a

vitrine foi decorada com aquelas
palavrinhas que agradam todo
cliente. "Principalmente as mu

lheres, elas adoram. Não podem
ver a palavra liquidação, que en

tram pelo menos para dar uma
olhada", brinca.

No Shopping Center Brei

thaupt os preços também estão

atrativos. Isso porque come

çou ontem e segue até domin

go a "Febre de Shopping", com
descontos de até 70%. "Ternos
óculos e relógios com até 50%
de desconto", destaca a gerente

de uma relojoaria do Shopping,
Marili de Souza. pára o gerente
.de uma loja de roupas, Arnaldo

Ersching, é uma oportunidade
de aumento nas vendas. "Janeiro
e fevereiro costumam ser meses

mais fracos, por' isso estamos

liquidando e movimentando
as vendas. Esperamos um in
cremento de até 30%", conclui.
Além de preços mais baixos, o

Shopping realiza sorteio de prê
mios entre os clientes.

Acredito que a

rodovia não melhorou
tanto assim para

aumentarem o preço
do pedágio. Não vejo
obras e melhorias
que justifiquem
o aumento.
SINVAl ROEBRS,
:EMPRESÁRIO

"

,

• Avíomóvel, caminhonete e '

'fürgão: R$1,40
' ."

,

• G�minHào leve, ônil:)us,
. ç�rp,inhão·4r9tor e'furgão:
m.

R.$ 2,80
• Autemóvel com semi-re

! baque e caminhoneta com

semi-reboque: �$ 2,10
• Caminhão, caminhão-trator,
caminhão trator com semi

reboque e ônibus: R$ 4,20
• Automóvel com reboque e

caminhoneta com reboque:
R$ 2,80

• Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi

reboque: R$ 5,60
• Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi

reboque: R$ 7,00
• Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi

reboque: R$ 8,40
• Motocicletas, motonetas e

bicicletas a motor: R$ 0,70
,

Font»: www.autopistalitoralsul.com.br

Liquidações ajudam a

aumentar as vendas
no mês de fevereiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Queda de 25% nas

doações de sangue
Redução acontece na época em que demanda é maior

JARAGUÁ DO SUL enchida sem maiores problemas,
o Hemocentro de Iaraguá do Sul
está gerando apenas 30.

De acordo com Tânia Weiler,
responsável pelo setor de capta
ção do Hemosc de Joinville - que
também responde por Iaraguá
do Sul - a situação no município
não chega a ser preocupante. Ela
afirma que o estoque é suficiente

para atender o Hospital São José e

o Jaraguá. No entanto, Tânia des
taca que a redução das captações
aconteceram justamente com a

proximidade do Carnaval, quan
do as ocorrências relacionadas ao

trânsito costumam aumentar.

''A diminuição no número

de coletas durante a temporada
de festas acontece porque mui
tos doadores estão de férias. E
infelizmente são as épocas em

que costumeiramente se utili
zam mais bolsas de sangue, para
atender as vítimas dos aciden

tes", pontua Tânia.
Ela acrescenta que a queda

no nível de doações não acon

tece só no Vale do Itapocu, mas
em todo o Estado. No Hemosc

de Joinville, por exemplo, a pro
dução de 120 bolsas diárias caiu
cerca de 34%, totalizando 80 por
dia. O tipo sanguíneo mais em

falta é o 0-, que é universal, mas
também mais raro.

Com as fortes chuvas que
caíram este mês e o fim
da temporada de férias,
o ritmo das doações de
sangue no município teve
uma queda acentuada.

As
coletas na unidade

localizada no Hospital
São José caíram 25% nas

últimas duas semanas.

Com capacidade para produzir 40
bolsas de sangue por dia, que em

épocas normais costuma ser pre-
PIERO RAGAZZI
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Chuva e proximidade do Carnaval fez captações na unidade de coleta de Jaraguá do Sul caírem este mês

•
••1

PARA DOAR SANGUE

• NÃO PODE DOAR
• Grávidas e lactantes;
• Pessoas que tiveram hepatite
após os dez anos;

• Usuários de drogas;
• Pacientes em uso de

medicamentos controlados

• REQUISITOS
• Pesar mais de 50 quilos;
• Ter entre 18 e 65 anos;
• Não ter feito cirurgias ou

endoscopias nos últimos
seis meses;

• Não ter feito piercings ou
tatuagens nos últimos 12 meses;

• Estar em boas condições de
saúde - sem infecções ou viroses;

* Homens podem doar uma vez a

cada 60 dias, no máximo quatro
vezes ao ano e mulheres uma

vez a cada 90 dias, no máximo
três vezes ao ano.

• É PRECISO
• Agendar horário com o Hemosc

de Jaraguá do Sul pelo telefone
3055-0454, das 7h às 16h

(a coleta só pode ser feita

durante a manhã); Não tomar
bebida alcoólica no dia

anterior à doação;
• Levar carteira de identidade;
• Não é preciso estar em jejum

Geral 11
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1 para O banco de leite materno

I

pelo Banco de Leite, Marisa
Hossmeister, comenta que
algumas mães doadoras que
moram em bairros mais pre
judicados pelas enxurradas
não estão conseguindo en

tregar as coletas. Por isso, ela
pede para que as mães com

leite em excesso e interessa
das em doar, que entrem em

contato com a instituição
para se informar sobre o pro
cedimento.

''A coleta do leite materno

pode ser feita em casa e nós
instruímos como deve ser fei
to o armazenamento e a en

trega", explica Marisa.

JARAGUÁ DO SUL
O Banco de Leite do Hos

pital Jaraguá também viu as

doações despencarem com o

mau tempo que predominou
nas últimas semanas. Desde as

chuvas de janeiro, o volume de
coletas caiu 50%.

Com 15 doadoras, o hospi
tal recebia semanalmente cer

ca de 40 garrafas de 400ml de
leite. No entanto, neste mês a

equipe tem recebido uma mé
dia de apenas 20 garrafas, re
duzindo o estoque de alimen
to para os bebês prematuros
internados na instituição.

A enfermeira responsável

• COMO PROCEDER
• Entrar em contato com

o banco de leite no'
telefone 3274-3053,.
das 7h às 19h;

• Ir ao hospital para
preencher cadastro
e fazer exames;

• A equipe do banco de leite

irá instruir em como fazer
a coleta, armazenamento e

entrega do leite. Em caso de

dificuldades, coleta pode ser

feita no hospital, ou a equipe
pode buscar o leite em casa.

COMO DOAR PARA O BANCO DE LEITE

Desde a enxurrada de janeiro, equipe recebe apenas metade doações

• QUEM PODE
• Qualquer mulher com
produção excessiva de leite

• QUEM NÃO PODE
• Fumantes;
• Portadoras de HIV ou

hepatite B;
• Usuárias de drogas;
• Pacientes em tratamento

com certos remédios

controlados (em caso

de dúvida, pergunte
às enfermeiras se sua

medicação é permitida);

ARQUIVO OCP

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aeroportos
euníão de dirigentes da Infraero
com prefeitura de Florianópolis
tratou do que será necessário

para a ampliação do Aeroporto
Hercílio Luz. Obra está orçada em R$ 420
milhões e o projeto é que esteja em ope
ração em 2014. Em Joinville, o objetivo
do acordo entre a municipalidade e a

Infraero é realizar o contorno rodoviário,
mudanças de rua e outras obras além de
realizar desapropriações para viabílizar
o novo terminal de cargas e estrutura de
combate a incêndio.

,

o maior navio
O porto de Itapoá ainda não está em

operação, mas está prevista para hoje a che
gada à baia de Babitonga do primeiro navio
com mais de 300 metros. Trata-se do Maipo,
que tem 306 metros e vai ancorar no Porto
de São Francisco do Sul.

Texfair Home
A primeira edição desta nova feira aconte

ce em Blurnenau entre os dias 22 e 25 de fe
vereiro e estão confirmados 112 standes onde
poderão ser encontrados os produtos de cerca
de 400 marcas de produtos têxteis para o lar.

Financiamento
imobiliário

Os depósitos em caderneta de pou
pança crescem, mas o volume de em

préstimos aumenta ainda mais. Desta

forma, já acendeu a luz amarela, pois é
necessário encontrar outras fontes de
financiamento barato para que o bom
momento da construção civil sobreviva.:

Montadora?
Governo catarínense está se movimen

tando intensamente com o objetivo de trazer

para o estado a nova unidade a ser construída
no país da Renault. No passado já acontece
ram diversas tentativas, sem sucesso.

Vendas no varejo
O IBGE divulgou os números do comércio

varejista em 2010 em relação a 2009 e Santa Ca
tarina apresentou crescimento de 8,2%. Parece
um resultado ótimo, mas a média nacional foi
de 10,9% e o resultado estadual só foi melhor
que ri do Piauí. Resta levantar as causas.

INDICADORES
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Um novo negócio
ACopel- distribuidora de energia elé

trica do Paraná - possui uma rede de 17
mil quilômetros de cabos de fibra ótica
utilizados para a comunicação entre suas

unidades. Seu plano é utilizar esta rede

para um novo negócio, disponibilizando
'banda larga com velocidade de 100 mbps
para' seus futuros clientes.

Inflação 2011
o Boletim Focus do Banco Central elevou

mais uma vez a previsão do IPCA para 2011 que
agora ficou em 5,75%. A estimativa para 2012
também teve leve alta, indo para 4,7%. A esti
mativa para a taxa básica de juros também su

biu, indo para 11,25%. Como se pode observar,
o Banco Central não está acreditandomuito nas

suas próprias medidas para conter a inflação.

As constantes chuvas que caem na região, também afetam significativamente
a atividade econômica. Grandes prejuízos aconteceram também nas lavouras, em
especial as dearroz que estão prontas pâra'sérem colhidas e a chuva não deixa. Na
indústria e comércio o menor dos transtornos foi a suspensão das assembléias da
Acijs eApevi. Diversos empresários estavam preocupados'em evitarmaiores preju-

,

ízos em suas atividades comerciais.

CEPPSI- RH, Consultoría
em Recursos Humanos

SELECIONA PROFISSIONAIS
PARA AS SEGUINTES VAGAS:

, BOVESPA

POUPANÇA

0,007%
. '," 1.'Õ!42,B7 '

1t 0,05%
..-

0,6404

�
Clínica de Psicologia
G:'P .. 12S3(.)05

Vendedor Interno - formação como Técnico em Mecânica e Elétrica,
Facílid. emvendas.
Projetista Mecânico - Técnico Mecânico com conhec. em SolidWorks
2009 e acima.
Caldeireiro - 6meses de experiência, domínio das rotinas demecânica e
montagem.
Montador Industrial - 6,meses de experiência, conhecimentos em

desenho mecânico.
Engenheiro Mecânico - Experiência em gerencia}J1ento de equipes,
solid works e demais programas de projetos.
Gerente de Projetos - eletr ou mecânico, 'domine programas da
áreamecânica, domínio de inglês/espanhol. _

Auxiliar Administrativo - Cursando ensino superior
Auxiliar de Produção - ambos os sexos.
Auxiliar Opto. Financeiro - cursando superior em áreas afins
Costureiras - Com experiência em overlock, reta e demais
máquinas

,

Tecelão - Um ano de experiência
Mecânico deManutenção - Para IndústriaTêxtil e Mecânica
Eletricistas -Instalador Industrial e de Manutenção
Secretárias e recepcionistas - com min. 6 meses exper.

Febre de Shopping
Este é o slogan da campanha

do Shopping Center Breithaupt
que iniciou ontem e vai até o dia
20. São várias promoções nas lo
jas do empreendimento.

Paulo Obenaus
"Então poderia ser aumenta

do o limite, para 18 andares por
exemplo, mas em alguns bairros,
este índice poderia ser menor."

Posição do empresário, presi
dente do Sindicato da Indústria
da Construção e ex-presidente da

Acijs (Associação Empresarial de
Iaraguá do Sul) em relação a uma

medida que poderia sermuito be
néfica para a cidade. Temos várias
áreas em região central que pode
riam ser melhor aproveitadas. Só

precisa sermuito bem planejado.

LOTERIA

29 - 33 - 47 - 63 - 76

11 - 26 - 47 - 55 - 57 - 59

07 - 14 - 20 - 29 - 30
31 - 45 - 50 - 55 - 61
66 - 67 - 69 - 71 - 72
75 - 76 - 80 - 88 - 00

'.b

16.FEVEREIRO.2D11
n', ,-, ('''1 ' ','''ê!''''' .,�;i:1" l'

FEVEREIRO.2011

Enviar currículos para ceppsirh@ceppsLcom.br ou ceppsi@uoLcom.br
OU ENTREGAR no CEPPSI - Clínica de Psicologia,

Rua Marína Frutuoso! 129, Centro, próximo Rest. Califórnia.

,�

17.FEVEREIRO.2D11 i'

17.FEVEREIRO.2D11
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DIVA COM
MARIA ADRIANA
DA LUZ DUARTE

PALAVRA DE HOMEM
Recebido por e-mail: "Às vezes

o meu time perde, um amigo casa

ou a reunião no trabalho não foi
boa e eu fico chateado. A minha
mulher' deveria entender e me

deixar quieto. Mas sabe o que ela
faz? Começa a perguntar o que ela

fez, se não acertou no tempero da

comida, se disse alguma coisa er

rada, se fez algo que eu não gostei,
se eu já não a amo mais. Caramba,
meu! Eu só quero curtir minha

chateação sozinho! Será que toda
mulher pensa que é o umbigo do
homem? Que tudo o que acontece
com ele tem relação com ela? Elas
bem que poderiam se tocar que
a gente presta atenção em outras

coisas além delas. Que saco!"

e
ro
A Rede Feminina de Com

bate ao Câncer de Jaraguá do
Sul realiza de hoje a domingo
bazar beneficente, com doação
de mercadorias apreendidas
pela Receita Federal O even

to acontece das 8h às 18h na

Avenida Getúlio Vargas, 899,
em frente ao Angeloni novo.

O ingresso é de R$ 2, preferen
.

cialmente trazer trocado, serão
distribuídas senhas e somente

20 pessoas entraram por vez,

quando permaneceram por 20
minutos. É preciso também le
var CPF e identidade.

EU SOU: uma pessoa amadaHO
MENS SÃO: raros MULHERES
SÃO: extraordinárias SE MEU
RELACIONAMENTO FOSSE UM

I

RITMO SERIA: uma valsa DES-

ÇO DO SALTO QUANDO: mexem
com minha família, principal
mente os filhos PARA ME GA
NHAR BASTA: me respeitar SE
EU FOSSE CELEBRIDADE SE
RIA: Iulia Roberts ROUBARIA O
CLOSET DE: Paola Oliveira MEU

CORAÇÃO BATE MAIS FORTE

QUANDO: fico agitada EU SOU
ÓTIMA EM: dar conselhos, como
diz o ditado, faça o que eu digo,
mas não faça o que eu faço EU
SOU PÉSSIMA EM: cozinhar
UMA NOITE PERFEITA PEDE:
um lugar especial com meu ma

rido UM CASAL APAIXONADO
PRECISA: privacidade e roman

tismo COM 50 REAIS EU: vou a

pizzaria COM UM MILHÃO DE
REAIS EU: eu colocaria a vida em
ordem e com certeza, faria uma

bela viagem com meu marido e

filhos. NOTA: A querida Adriana
faz níver dia 24 e deixo, antecipa
damente, meus votos de muitas
felicidades.

GTRL G + GTRL V
Conselho sentimental

Indo
pagar minhas contas, a pé, naquela distração de olhar vitri

nes, quase não vi as duas amigas paradas esperando o sorvete.

Começamos a conversar e uma delas solta sobre o rompimento
do romance da outra. A outra ficou com os olhinhos cheios de

lágrima e disse que não saberia viver sem o fulano, que foi muito tem

po de namoro, que achava que era para a vida toda... Tadinha, bem
inconformada. Até que a primeira amiga, a ouvinte, teve uma inspi
ração divina e disse: "Tem que deixá-lo livre. Imagine você pedindo as

contas do seu emprego, você realmente gostaria que a empresa não te

liberasse?" Olhei abobalhada para a amiga sem noção. Ela realmente
fez essa comparação? Bem no fim, acabei pedindo um sorvete tam

bém e dando conselhos mais sábios do tipo "0 tempo cura tudo". Se
isso resolve eu não sei, mas pelo menos fui sensível, certo?

REVA
Mas é a treva absoluta,

reajustar o salário mínimo

para R$545. É mais treva ain
da entender que aquelas que
lutavam antes por um rea

juste maior, agora que estão

ao lado da presidenta, abai
xam a cabeça e concordam
com essa vergonha. Quem
é estúpido o bastante para
achar que cinco reais de au

menta vai alegrar a vida dos

aposentados, facilitar a com
pra dos seus medicamentos

n

e possibilitar uma folga nas

contas da casa? Fala sério!

Políticos como o deputado
José Antonio Reguffe, do Distri
to Federal, o mais bem votado
do país. O cabra macho mal as
sumiu seu posto na Câmara e já
cortou o próprio 14° e 15° salário,
diminuiu a cota indenizatória

(aquela para viagens, auxílio
moradia e tal) I reduziu o número
de assessores e a verba de ga
binete. Resumindo, em quatro
anos de mandato o sujeito vai
economizar mais de R$ 2 mi
lhões. Agora imaginem se os 512

deputados fossem assim, decen
teso Não seria o flashdos flashes?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades
.
",

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

- �·l:

�'....
" , CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
. dr" Henrique
Sthrofder, éSCritor

PatríciaMoraes,
;'�,

jornalista
'K�!lyErdrnann:

Jornalista
�uizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

'
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população mundial chegará a sete

bilhões ainda este ano (1974, o ano

que nasci éramos quatro bilhões).
""

Mas não é necessário visitar Nova'
Deli na Índia, com 22 milhões de habitantes,
ou China que sustenta tpn quinto da popula
ção mundial, para entender
as consequências. f

,�

Faz um ano e meio �que
deixei Jaraguá do Sul, Jnde
nasci. As memórias da cida
de aparecem cada vez ;fom
mais frequência nos ;{mo
mentos que coloco os ,olhos
para cima parando paral?en
sar num amigo, na família,
numa ex-namorada ... Aí\-em os cenários tam
bém. Pergunto-me: será flue quando regressar
determinado trecho de frrata que cerca o ria
cho da Pedra Branca (bairro próximo a Barra
do Rio Cerro) ainda esta�á de pé? Os desmates

r
'(

e as pastagens no alto do pico de Jaraguá irão
aumentar? Determinada área verde foi substi
tuída por algum condomínio?

Estas perguntas provavelmente terão res

posta fácil. Já que a população de Iaraguã do
Sul e região continua aumentando, mesmo

nesse transcorrido curto.

Quanto ao desenvolvimen
to rápido da minha cidade
natal, não posso nem ima -

,

ginar ao que se depara o fu
turo do resto do mundo.

Precisamos nos ajudar,
os problemas associados
ao crescimento populacio-
PIaI parecem não ter fim:

pobreza, falta de água, espaço para cultivo,
desflorestament9.J aquecimento global, taxas
de fertilidade ... Porém dentro de tudo isso, eu
acredito que o problema maior é resolver a

pobreza e não a superpopulação.

bilhões de bocas

:"

LANÇAMENTOS

�utch O'Neal é .um .lLjtador p?r natur�za.�-p'plicial dçl.divisão d,� ,homi,.;':
Cídios, durão, ele é o úMido Humario queIJá foi ádmitiaú n'Ó fcírculo da'lrrri�m
dade da Adaga Negra. S�u coração pertence a LlO1a vampira, umabeíqaoe
aristocrática inatingível,.p·ára ele, Se não p,ode ter fv1ariSS?', então);'pe,lo 'n:l6i.
nos, quer lutar lado a ladc com os Irmãos..O destino o amaldiçoa realizando
precisamente o seu dé�ejo. Quando B�tch se S9crifi�!, para sa.lvq��!Jmvam- "

piro dos �ssassinos, cai\.lttima da força mais sinistra dessa guerr�:��': ,"

4 )

Caçada Implacável'f

Steve Austin é Ji�'Rhodes, um patrulheiro da fronteira dos Esta-
dos Unidos. Di\lorciad�, 'ele está' de lato pela morte· do seu parceiro;
que foi assassinado. �o mesmo tempo, Rhodes tenta criar sua filha
rebelde.Mas, quandoânn grupo de guerreiros f�gitivos p�ga Rhqdes �.

sua filha como refém, um desejo imeQso de vingança/vai dominar seu
território. E ele não vai ter dó de quem ousar cruzar o seu caminho.

r--jl EDITAL,
I I !

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul I SCI, li
I II ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do Registro, de Imóveis'
I '.' 11 da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo Ct:JPJ sob
I SE ! I n082.902.586/0001-44, estabelecida na Avenida Marechal DeodoI -1 III j; II ro da Fonseca n° 1.188, nesta cidade, requer com base no art:18 da
!,o I' Lei n06.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado DONA

I {5' I : MARTA, situada nas ruas 703-André Voltolini-Pioneiro e 864-Alberto,

! I Murara, Bairro Nereu Ramos, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se,

I I conforme Decretos nOs 7.242/2010 e 7.470/2010, assinando como res

I I ponsável técnico, a arquiteta e urbanista earine Eliza Picoli Marcatto,
! I eREA W59182-6, ART n° 3320390-7. O loteamento é de caráter resi-I._ .._,_,J

- - .. ,--- .. -.. dencial, 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 impugnação
por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser

apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do
Rio Branco, n0414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se,

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE FEVEREIRO DE 2011, A OFICIALA

CLIC DO LEITOR

Estamos doando essa cachorrinha que foi encontrada,
ela tem aproximadamente seis meses e atende PIlo

nome de Dora. Fone 3370-2019 / ..

_'. ,.;.-
'_" . ,'-.'

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

",',

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Besouro Verde (Leg) (14h2P,�16h40, 19h,
21h20 - todos os dias)

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Enrolados (Dub) (14h30 - todos os dias)
• Bravura Indômita (leg) (17hl0, 19h40,
22hl0 - todos os dias)• Cine Breithaupt 2

'

• Zé Colméia (Dub)
..
(14h30, 16hl0, 17h45)

• De Pernas pro Ar (nac) (lQh;20, 21h20
- todos os dias)

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

todos os dias).. Cirie Breithaupt 3
• Além 'da Vida (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias) • Cine Garten 5

,

• Caça às Bruxas (teg) (14hl0 - todos. os dias)
· ° Discurso do Rei (Leg) (16h20, :üi��o, ,

21h20 - todos os dias) ,':
'

'

.. "�,> "<';,,, ".-"'-
.

".!-� :�_�.�;;:�,";i,-.""-
.,

• Cine Garten 6 (3D) ,

• Besouro verde (dub) (14h20 - todós os dias)
• Besouro Verde (teg) (16h50, 19h20, 21h50 -

Todos os dias)
,

"<

,
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

.• éine Mueller 2
· ° Besouro verde (Leg) (14h, 16h30,"
19h,,21h30 - todos os dias)

II• Cine Mueller 3 (3d) "�
• Zé Colméia (dub - 3d) (14hl0, 16h,! i., BLUMENAU
18h, 20h - todos os dias) I • Cine Neumarkt 1

• Santuário (dub - 3d) (22h - todos os dias) ,f.. • ° Turista (teg) (13h30, 17h40, 22h - todos os dias)
,

I�· • Caça as Bruxas (Leg) (15h40, 19h50, todos os dias)
• Cine Garten 1 �, , '

'

" ":

· ° Ritual (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 .��?��;,�'·::�:�6ne Neumarkt 2
'

,

- todos os dias4t \::'�? ..

, ... -cishe Negro (Leg) (14h, 19h - todo�:ps dias)
I"f;" '. ° Discurso do Rei (Leg) (16h30, 21h'30,.';"

- todos os dias) :,.:..

\t·,·
i
�J • Cines Neumarkt 3,4,5 e 6

ri
'

· Sem atividade

���

.: �

• Cine Garten 2 '>,

• Zé Colméia (Dub)�,3h30, 15h30, 17h30
- todos os dias) ,:"

�:i1:
• Amor e outras Dro� (Leg) (19h30, 22h

\,

..: .......

�. Noii.As
,
RIBEIRÃO DO T��f() '�;;;�:> TI-TI-TI '

Joca tenta convencer Arminda a permanecer n��;z�:t, � Edgar sugere que Marcela volte a morar com

Brasil. Jeca diz a Arf'l)iRQa que não tem porquê eleS::f7,;�le; ,Gabriela conta para Luti e Valquíria que Aman
se esconderem maiS;já"que ela vai embora de Rib�i� "�''',açtÇ:�®9 croqui para se vingar da m�. Luti volta
rão. Léia conta a Florês que Joca sumiu. Filomena ..'<:i,h�mófar Valquíria: Marcela encontra 'Renato na

desabafa com Sahcha. O médico diz a G'brrhermé' '::,:;,�'dJt9ra, Camila pressiona Luti a se decidir entre ela
que sua mãe está estabilizada e vai melhorar. André ; é,Valquíria. As clientes de Valentim descobrem que�!. : -�. , ' .-'-'

se de$pe,de do p'ai eAft��:,m,ais uma 'V.,re,z para �Ie ir:�:S': ele 'não é bruxo e destroem o ateliê do espanhol.
ao c�same,nto. Lin_c��;di�'.9ue é i�pbssívet. AjU!i�ã:i�tE gC?na .Mocinha fica sabendo que Stéfapy'difÇ:lmo,",.!\r;ba diM�,,�JI que nao acha que o líder dos opera nos', rnandinho e a expulsa de sua casa. Jacques-encon-
seja �esponsável pela bomba. O delegado impllca tra o ateliê de Jaqueline lotado. Júlia p'roc.ú[a,M,�rtàC,"

'

com Sérgio, dizehdO!,que ele é um ator: Começa o para falar dos direitos de Amanda. Renato'se muda

casam3nto de Sônia e:\�ndre. / I',' _:, '/ I, e Isabel aparece em seu novo apartamento.

ARAGUAIA
. i'! .' INSENSATO CORAÇÃO

Amélia sai de C9S� desesperada. Max g�rda ' Norma parte em direção ao carro, mas Léo
provas qu'e incrimlnam Amélia. Padre Em"V> co- consegue fugir. Célia apresenta Matilde para Júlio
menta com Terezinha sobre sua preocupação com e eles saem para ver um apartamento. Norma con-

Madalena. Max liga para um comparsa. Neca divide', versa com Décio, um defensor público que passa, a
com Pimpinela o seu conflito: viajar com o circo e cuidar de seu caso. Raul explica a Pedro que não
ter que deixar Glorinha. Dora pensa em' se, aconse- pode mais ficar com Wanda. Pedro sofre ao pensar
Ihar com Ricardo para conseguir engravidar. Padre em Marina. Henrique fica encantado com Marina. Pe-
Emílio conversa com

-

Terê sobre Madalena. Solano dro evolui nas sessões de fisioterapia. Durante a audi-
fala para Mariquita que vai viajar para Belo Horizon- ência, todas as testemunhas defendem Raul das acu-
te atrás do avô. Manuela e Fred insistem para que sações deWerner. Natalie implora para Roni conseguir
Amélia e Vitor saiam da operadora para ver as fotos, um convite para a festa de Helmut Borman. O juiz
Amélia e Vitor ficam juntos. informa que já tomou sua decisão sobre o processo.

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

� ,

Tere reconhecimento no traba-

lho, �e'pe_gà�É tempo de
se dedicar por ,tu€fQ�q-uer e

precisa, O'rornance exigirá concessões e

a paquera, mais enlPenho, valeu? Tente
cultivar a calma. este dia.

Pegue firme em suas tarefas

profissionais e deixe as questões
pessoais fora do ambiente de tra-

balho. A Lua em seu paraíso astral

realça seus encantos, mas cuidado com

aborrecimentos. Tenha mais diplomacia
no romance.

GÊMEOS
No trabalho, fuja de confusão.
Se não tem argumentos sólidos,

melhor se calar. Finanças favorecidas. No
amor, altos e baixos. Há risco de confundir

atração física com paixão. Cuidado, a Lua
Cheia vai deixar os ânimos exaltados.

CÂNCER
,

No setor profissional, mantenha
seu bom humor e evite atritos
com as pessoas próximas. Noite

propícia para conversar com sua alma gê
mea e desfazer mal-entendidos. Discipline
os gastos para não perder o controle do

orçamento.

LEÃO
Você vai buscar estabilidade pro
fissional e se ocupar com o lado

prático da vida. Há tendência a ser

exigente consigo e com os outros. Não dei
xe as emoções esfriarem na vida amorosa.

Bom momento para organizar as finanças.

Hoje, a Lua deixa você mais sen

sível a tudo. Dê permissão para
o seu sossego, relaxe e procure

lazer. Seu carisma vai atrair alguém es

pecial. Barre energias ruins para que não
interfiram em seu bem-estar.

/��" Reflita antes de decidir ou pode
" .,,, se arrepender. Trate assuntos

particulares com discrição. Con-
fiar desconfiando será a melhor

atitude, até mesmo no amor. Com a Lua

Cheia em seu inferno astral é melhor ir de

vagar com o andor.

ESCORPIÃO
O d�a será agitado e �ocê preci
sara acompanhar o ritmo, mas

sem exigir demais de si e dos
outros. Com quem ama, não oculte

o que sente. No ambiente familiar, mostre
compreensão.

SAGITÁRIO
Suas ambições vão ficar mais

.

evidentes e obter reconheci-

mento profissional será uma das

suas prioridades. No romance, cau
,

tela com idealizações e cobranças. Tenha
mais diplomacia para não se indispor com
ninguém.

CAPRICÓRNIO
Não misture trabalho e interes

ses sentimentais para não se

comprometer. Com sua cara-me

tade, valorize a sintonia e mostre seu lado

companheiro. O dia estará agitado, tente
fazer uma coisa de cada vez.

• Se você quer ter um dia harmo

nioso, procure se entrosar me

lhor com as pessoas. Na vida

sentimental, sua sensualidade vai

ficar nítida, mas não descarte momen

tos instáveis. Não rivalize com quem tem

ideias opostas às suas.

PEIXES
Na profissão, confie mais em

sua intuição e seu potencial. Um
novo namoro tem boas chances

de decolar. Só não confunda amizade com

paixão. A dois, não reprima seus desejos.
Cuidado para não se deixar influenciar.
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"Renascer" pode
ganhar remake

A novela de Benedito Ruy Barbosa, de 1993,
pode ser o próximo remake da rede Globo, diz o jor
nal "O Estado de São Paulo". A original foi uma das
recordistas de audiência na década de 90, e conta

va com atores como Antonio Fagundes, Marcos Pal
meira e Patrícia Pillar. De acordo com a publicação; ,

o remake será escrito pelas filhas do noveleiro, Edi
Iene e Edimara Barbosa.

Jessica Alba está
grávida novamente

Jessica Alba será mãe pela segunda vez. A atriz,
-que já é mãe de Honor Marie, fruto de seu casamento
com Cash Warren, contou a novidade em seu Face

book, nesta quarta-feira "Faz tempo que tenho essa

conta do Facebook e achei que deveria fazer uma vi
sita para contar uma novidade. Honor será uma irmã
mais velha. Cash e eu estamos animados e queremos
contar essa novidade diretamente a vocês, antes que
alguém faça isso", escreveu a atriz.

DIVIRTA-SE.

O entendido de carros
o sujeito conhecia tudo quanto era carro pelo ron

co do motor. Um dia, os amigos resolveram fazer uma

aposta com ele. Levaram-no para um apartamento de
frente para uma rua bastante movimentada e venda
ram os olhos dele.
Passa o primeiro carro.
- É um Monza!
-Acertou!
Passa O segundo carro.
- É uma Brasflíal
- Perfeito!
Passa o terceiro carro.
.; É um Mustang!
- Muito bem!
Nesse instante, um dos rapazes que tinha ido ao

banheiro puxa a descarga.
- É um Lada!

lucas lima
é "tiete" de
Baldwin

Lucas Lima está aproveitan
do as férias nos EUA com sua

mulher Sandy. O cantor deu a

sorte de encontrar com o ator

Alec Balwin depois de assistir
ao Grammy no domingo.Como
todo bom fã, tirou uma foto com

o protagonista da série de TV
"30 rock". Lucas postou a ima

gem no Twitter nesta quinta, 17
e brincou: "Pô, tô de férias e o

cara vem me encher o saco pra
tirar foto!"

Ronaldo receberá
homenagem do senado

Recém-aposentado, Ronaldo vai receber do Senado um documento de "Lou
vor e Aplausos" diz o "Diário de S. Paulo". O documento, requerido pelo senador
Eduardo Supllcy, diz: "Expresso aqui o agradecimento de quem, como torcedor
brasileiro e do Santos Futebol Clube, sempre tanto admirei seu extraordinário
talento, mesmo quando derrotou meu time com gols tão bonitos".

Chico Anysio
se recupera bem

Fora do CTI, onde ficou internado por mais de dois

meses, Chico Anysio passou a noite bem. Segundo
o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, o hu
morista respira espontaneamente, usando o suporte
mecânico somente por algumas horas. No Twitter, a
mulher de Chico comentou a recuperação do mari
do: "Noite calma e tranquila, Chico agora assiste à TV
sentado na poltrona. Hoje será mais um dia importan
te na sua recuperação. 'Vam'bora' Chicooo", postou.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante.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 3:x3.

ANIVERSARIANTES "
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Classiticadão

�SP�Ríl'"" cs»
I f�:�Ginástica é moda :
'Av, Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centro - Jarag� do Sul

Aquela
galera daweb designer já pode descolar uma graninha

extra como free lancer sem ter que sair de casa. A ideia se ba
seia nos padrões da crowdsourcing, ou seja: o cliente pede

. para produzir um logotipo e decide o quanto quer pagar. Os
profissionais interessados oferecem os seus desenhos e quem ganha a

concorrência, leva. Quer saber? Acesse www.cidadedosbicos.com.br

Bomba bomba!
NAS RODAS Recebi pelo meu fio vermelho

uma notícia quentíssima ... exis
te um documento rolando nas

mãos oposicionistas, com despa
cho de um político importante,
que qualquer solicitação de uma
determinada construtora tem

queser solucionada em 48 horas.
Ganha um doce pra quem adivi-
nhar qual é a empresa.,

.

• Não ousem esquecê-lo: Dr.
Luiz Fernando Dellagiustina, o
Della, é o grande aniversariante
de hoje e vai adorar saber que foi
lembrado.

• Marisa e José Henrique Tavares

já estão com as malas afiveladas
para Cartagena, na Colômbia,
onde passam o Carnaval.

•A revista Nossa foi regionalmente
premiada. O prêmio será entregue
dia 14 de abril.

Velinhas
Nada de feijoada, caipirinha e

calor. Um dos mais queridos ani
versariantes da cidade, hoje é o di
retor do grupo Lunender, Robson
Amorim, que brinda a data com

um jantar de quatro lugares, no
majestoso apê, ao lado da esposa
Jaqueline e filhos, em Jaraguá. Na
paralela, breve grupo minimizado

'

ganha comes e bebes num barzi
nho da moda em Jaraguá. Cheers!

�' • Acesse o site www.

moaogoncalves.com.br no
link promoção e concorra a

uma camiseta do Nazareth,
produzida pela BrutalWear,
do amigo Paulo Ronchi. E no
sábado vá paramentado no
show,

• Hoje a noite o garoto sangue
bom Italo Rubini, aproveita
a mansão dos avôs, Plácido e

Carmem Rausis, para receber
grupo seleto de amigos em torno
de seu niver, que acontece dia
22. Iremos abraçá-lo!

Djanifer Pachmann é
a aniversariante mais
festejada de hoje.

Mil vivas!

,

.' O meu 'amigo Renato Ferrari
na condição de Darling dos

Darlíng da urbe sorriso já
prepara os quitutespara
comemorar dia cinco de

março a idade nova.

• Brigado com a balança está

Buxixo
Sabe aquele empresário bem,

sucedido, dublê de lí� político
e de bem com a vidar'Pois ele
está de novo amor, Mesmo se

parado desde o ano passado, por
enquanto está amando além das
fronteiras, super discreto, até re-

I solver as pendências do ex-affair.
A gata interestadual rejuvenes
ceu ainda mais o poderoso. Um
cupido que só é melhor com Ice
Nitrix geladinho. E viva o amor!!

Onde comer
bem em Jaraguá
No restaurante do Mime. U

dosmais completos buffets da ci
dade. Onde? Em frente ao posta
Mime daWalter Marquadt.

"
o único erro
real é aquele

através do qual
não aprendemos

nada.
J "

, NI(}�1!

"

·Nazareth
Digo, sem medo ne

nhum de errar, que o show
da banda escocesa Naza
reth, amanhã, no Pavilhão
da Schutzenfest, vai ficar
na história da cidade.

o meu amigo Italo-Mayer, que
voltou a gastar calorias. Ele vem
fazendo seu cooper diário nas

ruas da cidade. Ta ficando fino!

• Uma turma bate em retirada
dia 10 abril, para São Paulo. A
galera vai curtir o show do U2.

• Dia 24 de fevereiro tem a

Noite das Massas, no Ribeirão
Grande Eco Resort & SPA.

• "Deus prova a nossa fé, mas
Ele nunca nos abandona".

• Com essa, fui!

linda lis
A loja Linda Lis, em frente a

Igreja São Sebastião, também
está queimando o estoque de ve
rão e. o desconto está até 40%. Dá

praperder?

Dica de
sexta-feira

Curtir a Choperia Bier Haus.
Todo dia uma novidade.
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Na área

Henrique
. Porto

Academia
Corpo & Mente

11 anos com vocêl Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro· Jaraguá do Sul/SC

Futebol.
ovidades do futebol profissional de Iaraguá do Sul. O
diretor do Juventus, Edson Morelli, confirma informal
mente que já tem boa parte do elenco para o Campeona
to Catarinense montado, fruto de uma viagem realizada

ao interior de São Paulo. Resta saber o 'pedrigree' dos jogadores
que virão. Por outro lado, na última sexta-feira o Botafogo apre
sentou seu projeto de futebol profissional à cúpula da Prefeitura.
Segundo Da Silva, coordenador do projeto, a municipalidade viu

. com bons olhos a iniciativa.

ADG OU ADJ
Associação Desportiva Ca

tarinense ou Associação Des

portiva Iaraguaense, um destes
será o nome do novo time de
futebol de Iaraguá do Sul, liga
do ao Botafogo. Sinceramente,
não gostei de nenhum, mas

respeito quem os escolheu.
Penso que o nome deveria ter

obrigatoriamente a palavra Ia
raguá. E você, leitor?

FME
Pertinente a matéria de on

tem, em O Correio do Povo, so
bre o atual estágio do esporte
de Jaraguá do Sul. Se na outra

gestão o esporte foi um dos
carros-chefe, nesta parece
ter sido rebaixado ao segun
do plano. Um desafio e tan

to para o novo presidente da

FME, que deve ser anunciado
nos próximos dias.

Handebol
Havia antecipado na colu

na de quarta-feira, com exclu
sividade, a possibilidade de Ia-

. raguá do Sul sediar o Mundial
de Handebol Feminino. E aca

bou saindo melhor que a enco

menda. De carta fora do bara
lho viramos potencial sede da

grande decisão. A definição sai
em junho, depois de uma ava

liação do município.

Guaramirim
O leitor Daniel Budal achou

interessante o nome de uma

das equipes que disputará
o Varzeano de Guaramirim:
Couve-Flor. Também achei
'surreal'. Pesquisei e descobri

que o símbolo do clube é igual
ao do Sporting, de Lisboa. A di
ferença é que ao invés do Dra

gão' o escudo tem uma couve

flor. Criativo!

ATJ, 9 anos
AATI (Associação dos Tenistas de Iaraguá do Sul e Região) com

pleta nove anos nesta sexta-feira. Fundada em 18 de fevereiro de
2002, a ATI tem como finalidade instituir, coordenar e difundir a
prática do tênis. Organiza anualmente o Circuito ATI, que neste ano
contará com quatro etapas. A primeira acontece entre os dias 2 a

6 de maio, em local a definir. O grande destaque do município na

modalidade é o garoto Karuê Sell, que já não defende mais as cores

da cidade. Saibamais sobre a ATJ acessando ao site�.atj.org.br.

AGORA SIM!

Talentosdobidcross

competemno Ceará
Equipe jaraguaense viaja hoje para disputar o Supercross

_1IIiI_�, ,ii
'

Guilherme Bourscheidt (E) e Luiz Marquieckz devem brigar pelos primeiros lugares da competição

JARAGUÁ DO SUL

Finalmente, a Equipe
Jaraguaense de Bicicross
vai partiCipar no fim
de semana do BMX
Supercross Sobral 2011.

prova era para ter acon

tecido no final de janeiro,
porém, as fortes chuvas

_ que castigaram o Estado
sede transferiram a competição
para esse fim de semana. Os bi
kers de Iaraguádo Sul viajam hoje
de manhã para a cidade cearense.

Amanhã haverá as etapas de clas

sificação e no domingo as pedala
das são para valer com as finais da

�.

-. ;-:�. '-:::,';':,' ',.-
.

��.
-

JOGOS

Sesi encerra
inscrições hOje

Os interessados em participar
dos Jogos do Sesi devem correr para'
realizar as inscrições. Isso porque o

prazo encerra hoje. Esse ano a enti
dade oferece as modalidades de ca
nastra, canoagem, dominó, futebol
de campo livre (M), futebol sete li
vre (M), futsal (F), futsalmaster (M),
futsal sênior (M), general, handebol,
sinuca, truco, vôlei de areia e xadrez.
A ficha pode ser solicitada pelo tele
fone (47) 3372-9442.

competição.
Entre os competidores estão

LuizMarquieckz, que desponta no
cenário nacional (competiu a pro
va das Américas no último fim de
semana), e Guilherme Bourschei
dt, atual Campeão Catarinense da
junior men e elite men, promessa
jaraguaense da modalidade. Am
bos devem lutar pelas primeiras
colocações em suas categorias. De
Iaraguã embarcam ainda Mateus
Povoas e Vildo Correa, Além de
les, ciclistas de outras cidades irão
compor a equipe. DiegoAntunes e

PedroVaz, de Lages, e Renan Kina
e Felipe de Paula, de Ioínvílle, em
barcam com o grupo.

A competição integra o calen
dário oficial da CBBx (Confede-

FUTEBOL

Última semana para
participar do sênior

Seguem até quarta-feira, 23, as
inscrições para o 25° Campeonato
Iaraguaense de Futebol Sênior. O
certame é voltado aos atletas com
35 anos ou mais e a taxa de inseri

'ção é de R$ 250 por equipe. A ficha

pode ser baixada no www.ligajara
guaense.com.br, em "competições".
O congresso técnico também acon

tece no dia 23, a partir de 17h30, na
sede da entidade. Informações no

telefone (47) 3371-7430.

Esporte 17

ração Brasileira de Bicicross) e é
reconhecida no meio pelo fato de
oferecer a melhor premiação da
modalidade. Na categoria elite,
por exemplo, o primeiro colocado
leva R$ 5 mil. A equipe jaragua
ense conta com o apoio da Duas
Rodas Industrial e da FME (Fun
dação Municipal de Esporte).

FUTSAl

Torneio de Verão
realiza congresso
Aconteceu ontem o congresso

técnico do 18° Torneio de Verão
Aberto de Futsal de Schroeder.
Dezesseis equipes confirmaram

participação no evento, que abre
o calendário do futsal amador da

região. A competição tem seu iní
cio previsto para o dia 25, no gi
násio Alfredo Pasold. Mais infor

mações com Edite Harig, no (47)
3374-0322, ou no e-mail editeh@
schroeder.sc.gov.br.
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Ganso pode irpara oMilan
Meia nega, mas imprensa afirma que craque já teria firmado compromisso
SÃO PAULO Ganso tem 21 anos e não entra em

campo desde agosto do ano pas
sado, quando rompeu o ligamento
cruzado posterior do joelho esquer
do em partida diante do Grêmio
em Porto Alegre. Devido às espe
culações que davam conta de que
o jogador estava brigado com a di
retoria santista e por isso não ficaria
mais no clube, o jogador divulgou
nota oficial na última terça-feira
para tranquilizar os torcedores. Ele)
afirmou que negocia um aumento
salarial e está ansioso para defender
a equipe na Libertadores.

Já em nota divulgada na tarde
de ontem, aassessoría de Ganso ne
gou que o atleta tenha qualquer tipo
de acordo com o Milan. 110 jogador
Paulo Henrique Ganso não tem ne

nhum acordo firmado com qual
quer outra equipe que não seja o

Santos com o qual tem contrato até
2015. Novamente hoje são vincula
das namídia informações mentiro
sas sobre um eventual acordo com

oACMilan", disse o comunicado.

Ganso SÓ poderá vottar a
jogar em abril e, até lá, as
especulações sobre- o seu

futuro continuarão na mídia

II
acordo com o jornal ita
ano Corriere Dello Sport,
oMilan já teria até um com

promisso assinado com o

brasileiro, que tem contrato com o

clube daVila Belmiro até 2015, e ne
gociaum novo acordo para ter o seu
salário aumentado. Mas, na quarta
feira, ele deu a seguinte declaração
ao mesmo Corriere Dello Sport:
"Estou pronto para a Itália. Meus
agentes me falaram de um possí
vel interesse do Milan. Estou feliz

porque é um clube fantástico. Mas
é uma honra saber também que o

Leonardo (treinador) quer me levar
para a Inter de Milão. Já conversei
com ele."

Machucado, Paulo Henrique

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCAFEDERATIVADO BRASIL-ESD\DO DESANTACA'D\RlNA

Tabelionato do Municfpio eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro da Fonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDnALDE�ÇÃODEPR�TO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de prote1�0 e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 170051/2011 Sacado: ADEMIRUMADAMAIA Endereço: RUA PEDRO JOSE MEURER, 155 JARDIM BOM
CUMA - TIFA DOS MONOS - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89265-100 Credor: BANCO BRADESCO S/A Portador: - Espécie:
NP - N'Titulo: 1116153 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$16.131,96 - Vencimento: 13/08/2008

Apontamento: 168097/2011 Sacado: ADRIANO JOSE MIRANDA Endereço: RUA LUIZ SAmI 1540 APT 02 - NEREU RA
MOS - laraguã do Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 26279-2
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 205,00 - Vencimento: 06/01 /2011

Apontamento: 169995/2011 Sacado: ANDERSON ALCIDES FRANCESCHI Endereço: RUA LUIZ SAmI, 1540 - NEREU RA
MOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: NILSO MARCEliNO DANA Portador: - Bspêcíe: NP - N°Titulo: 001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 3.980,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 170442/2011 Sacado: COTOVIATEXTlL lIDA Endereço: RUAMAL DEODORO DA FONSECA 281 SL 06-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SUAVE SUSTENrACAO INDUSTRIA DE liNGERIES lIDA-EP Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: ooo1489A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 232,00 - Vencimento: 07/02/2011

Apontamento: 170573/2011 Sacado: DUTECH INDUSTR)AL SERVICE Endereço: RUADOS lMIGRANTES 500 - BAEPEN
DI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COBRASMAM COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INDU Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 49 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.025,00 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 170332/2011 Sacado: DYNAMKDO BRASIL lIDA Endereço: RUAMARECHALDEODORO DA FONSECA,
1188 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: BELAm PNEUMATlCAITDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0019624-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.841,60 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 170556/2011 Sacado: ESPACON CONFECCOES lIDAME Endereço:RUAJOSETHEODORORIBEIR03860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUI1'EXI1L SA IND TECIDOS Portador: - Espécie: DMI - N'Tltulo: 0012782-
05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.890,05 - Vencimento: 02/02/2011

Apontamento: 170351/2011 Sacado: IND.ECOM.DECONFEC.CONWERS O lIDA-M Endereço: RUA EXPEDICIONARIO
JOAO ZAPElA22 SL - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BEWElL COMERCIO INDUSIRlADE CONFECCOES lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000899 Dl - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.570,40 - Vencimento: 05/02/2011

Apontamento: 170534/2011 Sacado: JASLYNMARCELLYDEMARCHI Endereço: RALMERINDASIElN MABA 206 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-635Credor: DANYLUlS JORGE Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1709 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$187,00 - Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 169653/2011 Sacado: JOSEVANDERLEIWPES Endereço: MAXIMINO BEBER,167 - IRES RIOS DO NORrE
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:VALDOCI HASSME Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 2681601 - Motivo: falta de
pagamentoValor:R$ 763,00 - Vencimento: 23/01/2011

Apontamento: 170046/2011 Sacado: RAIMUNDO CORDEIRO DE PAUlA Endereço: RUA FRANCISCO GRETTER, 137 -

RIBEIRAO CAVAJ.JJ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-840 Credor: SANTANDER LEASING S/AARRENDAMENID MER
CANTIL Portador: - Espécie: CT - N" Titulo: 70007491561 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 12.039,83 - Vencimento:
13/02/2010

Apontamento: 169998/2011 Sacado: SALESIO TEODORO RITA Endereço: RUA 1076, QUADRA 05, WfE 29-LEOPOLDO
WINTRlCH - IRES RIOS DONORrE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-320 Credor: UNDOMARHENCKEMAlER Portador:
- Espécie: NP - N°Titulo: 15122009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.000,00 - Vencimento: 15/12/2009

Certifico, que este Edital de Intimação de'Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 18/02/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12
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Jogador se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e volta em abril

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge HilleWagner, Interventora

Rua 28 de�osto 11-0 1918, Ed,Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados apartir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quahto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 12797 Sacado: BATARELU CONSTRUÇOES lIDAME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Cedente:VALDOCIRHMSME
CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número do Título: 26715 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 21/01/2011 Valor: 6.747,35 liquidação apósaintimação:R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Protocolo: 12831 Cedente: MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS lIDA CNPJ: 84.431.154/0001-28 Número do
Título: 020660B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO
MUI1TPW DataVencimento: 28/01/2011 Valor: 898,58 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Di
.ligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12878 Cedente: RUDNICK & CIA lTDA CNPJ: 84.704.410/0003-75 Número
do Título: 161703 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 30/01/2011 Valor: 1.648,61 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12443 Sacado: ESTAMPARIA MCJR lIDAME CNPJ: 06.206.911/0001-56 Cedente: MG PLUBUCACAO DE RE
VISTA FISCO-TRIBUTARIA lIDA CNPJ: 94.797.115/0001-00 Número do Título: VSCOO4110A Espécie: Duplicata deVenda
MercantilApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/01/2011 Valor: 900,00 liquidação após a intima
ção: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12853 Sacado: GRACIElA SOARES DE SOUZA CPF: 029.311.669-52 Cedente: JAMATEXCOM. EQUIP. TEXI'EIS
lIDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número doTítulo: 8734.1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 25/01/2011 Valor: 385,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13029 Sacado: JOANICE APARECIDA BERrE CPF: 048.144.559-50 Cedente: o.M COMERCIO DE MAQUINAS
DE COSTURA E ACESSaRIaS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1369.008 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 08/02/2011 Valor:
145,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12806 Sacado: LUIS ANTONIO MARfINS DA ROSA CPF: 990.175.129-20 Cedente: FM PNEUS lIDA CNPJ:
81.374.845/0001-49 Número do Título: NCI3059/�/ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 28/01/2011 Valor: 47,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 12807 Cedente; FM PNEUS lIDA CNPJ:
81.374.845/0001-49 Número doTítulo: CN435/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 28/01/2011· Valor: 200,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12359 Sacado: OMAR JEFERSON ROBERID OTAVIO FORrE CNPJ: 00.523.525/0001-01 Cedente: GUMZ CON-
�

TABILIDADE E CONSUI1ORIA EMPRESARIAL lIDA CNPJ: 07.137.236/0001-13 Número do Título: 9200090089 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/01/2011
Valor: 220,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------�----------------
Protocolo: 12999 Sacado: VAGNER LUIZ SARTURl CPF: 058.729.969-00 Cedente: DERLI NATAllNO DA SILVAMEIRA
CNPJ: 00.896.808/0001-07 Número do Título: 7020/08 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/02/2011 Valor: 630,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12998 Sacado: ZE ROBERTO GESSER CPF: 038.552.269-03 Cedente: O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE
COSTURA EACESSORlOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número doTítulo: 000493.009 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA, AGENCIAGÚARAMIRIM DataVencimento: 05/02/2011 Valor:
460,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guaramirim, 18 de fevereiro de 2011.

Christa lngeHilIeWaglÍer, Interventora
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Grêmio goleia
O Tricolor Gaúcho fez a lição

de casa ontem. No Olímpico,
venceu por 3xO o Oriente Petro
lera, da Bolívia. O time gaúcho
contou com duas ajudas provi
denciais. No primeiro gol, o árbi
tro uruguaio Líber Prudente viu
um pênalti inexistente conver

tido por Douglas. No segundo, o
goleiro-Hugo Suárez falhou feio
e Gilson não perdoou. O terceiro
saiu de uma jogada de Lúcio que
rolou para Douglas marcar.

f)/UJl.�STA

Gorinthians vence
O Timão venceu o Mogi Mi

rim por 2xO em partida atrasada
da quarta rodada do Paulista. A
vitória fez com que alcançasse
a quarta colocação do torneio e

se igualasse ao número de jogos
dos demais. O Corinthians tinha
mais posse de bola, mas não con
seguiu furar a retranca da equipe
do interior na primeira etapa.
Porém, nos últimos 20 minutos
de jogo Liedsonmarcou duas ve
zes, aos 27 e aos 41.

SERViÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

-SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comuni
ca que se encontra instaurada a licita
ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 32/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE
MACADAME
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do
dia -18/02/2011, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 04/03/2011
10:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos

interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Ja

raguá do Sul - SC- Site: www.sama

ejs.com.br.
\

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

Isair Moser
Diretor Presidente

COMUNICADO
Baumann Administradora de
Bens Ltda. torna público que
requereu à Fundação Jara

guaense de Meio Ambiente
- - FUJAMA, autorização' para
suspensão de vegetação na

tiva, do imóvel localizado à
Estrada Itapocuzinho Manso,
localidade Manso no municí
pio de Jaraguá do Sul.
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Comunidade promete realizar p.rotesto na servidão RosaMachado durante a tarde de hoje

ml�

Moradores reivindicammelhorias
GUARAMIRIM

Moradores da rua Rosa
Machado, no Bairro Ilha da
Figueira, em Guaramirim,
prometem fazer um
protesto hoje à tarde.

s 18 famílias que residem
no local reivindicam me

---- lhorias na rua, que tem

_\.A..L.L.La subida íngreme e fi
cou quase intransitável após as úl
timas chuvas. O protesto está mar
cado para às 17h�O, na rua Izídio
Carlos Peixer.

A intenção dos moradores é fe
char o trânsito nesta via e chamar
a atenção das autoridades públicas
do município. Eles querem que a

servidão seja pavimentada com

concreto usinado. Outra reclama

ção é quanto ao esgoto a céu aberto.
As tubulações existentes foram cus

teadas pelos própriosmoradores.
"Tive uma despesa de mais

de R$ 600 com mecânica, porque
esta rua destrói os automóveis. A
Prefeitura é que devia pagar este

conserto", reclamou a moradora
Edna Müller.

Há pouco mais de uma semana,
um rapaz de 19 anos fraturou a per
na e a ambulância dos Bombeiros
Voluntários não conseguiu chegar
até acasa dele. IIOS bombeiros tive
ram que subir a pé e trazer ele no

colo, tudo isso debaixo de chuva",
contouRubensAlves de Elizeu.

O caminhão do lixo também
não tem acesso à servidão há cer

ca de seis meses e os moradores se

obrigam a levar os resíduos até ou
tra rua para que sejam recolhidos.

Segundo eles, mesmo sem os ser

viços, todos recebem cobrança de .

'

taxa de lixo e demanutenção de via.
De acordo com a assessoria

de imprensa da Prefeitura de

Guaramirim, as obras de melho
ria no local estavam previstas
para iniciar no dia 25 de janeiro,
mas foram adiadas em virtude
das chuvas. Segundo o prefeito
Nilson Bylaardt, a servidão está
entre as prioridades da Prefeitura.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

EDUARDO MONTECINO
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Subida da rua é íngreme e acesso de veículos está impossibilitado
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Sistema de
baixa pressão
pera o mar

o sistema de baixa pressão at

mosférica responsável pelas fortes
chuvas desta semana está se mo

vendo para o oceano, e precipita
ção deve voltaràs típicas pancadas

.

de chuvado final das tardes.
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Nebulosidade variável
com sol e chuva isolada
na madrugada e da tarde
para noite. Condições

,

para trovoadas no

Estado à tarde.

Jaraguá do ·Sul
e Região
HOJE

MíN: "19°C I

MÁX: 30°C

SÁBADO
; MíN: 20°C
MÁX: 30°C -'··."1'''",'1''" ,,''''''''''

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 31°C

SEGUNDA

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

[m,()Ií:w'?loc, P;ilI'cialn!ünle N'llhlm.11.l !nstinlel
Nu!l!a.lJ'o,
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f�'O .

o dia vai começar
com

oucas nuvens,mas �a
�arte da tarde é posslVel
acontecer pancadas �e
chuva. Mínima

de � 8 C

durante amanha,
e

máxima de 27°C à tarde.
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Chuva ainda deve
ser frequente,
embora fraca

Com a saída da zona de ins
tabilidade que alagou a região no

último. fim de semana, as chuvas
ainda devem ser frequentes, mas
.a força deve ser bastante reduzida,
com pancadas típicas de verão .

\
\

� W1111 m 'J"�;;;:: �::;�' �''''�I � �/'''1I1 )�� f��m � Ia � t,.��,�J � ib,//IIg."lh !,,,,/�
••h

Correnteza .

desloca ponte
Ontem de manhã, o Corpo de

Bombeiros de Guararnirim inter
ditou a ponte sobre o rio Putan

ga, no limite entre o município e

Massaranduba. A travessia de ve

ículos estava interrompida desde
a última semana em função dos

estragos causados pela forte cor

renteza do rio, que forçou a ele

vação do concreto e deslocou a

ponte na cabeceira, no lado de
Massaranduba. De acordo com

os bombeiros que farão o laudo
técnico, a estrutura da base está

comprometida e será necessária
a construção de novos pilares
e a recuperação das cabeceiras

para que a ponte seja recolocada
no lugar. A obra de reconstrução
ainda não tem datapara iniciar

�, por�ento, n�o há previsão de

liberação do trafego no local.
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Promoções válidas até 18/02/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEICULaS A PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

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

Caraguá Auto Elite
Sua escolha perfeita
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