
BR-280 segue
interditada

Obras no km 94, no limite entre Corupá e

São Bento do Sul, terão custo de R$ 7 milhões
e devem durar pelo menos mais 30 dias.

Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes) também
trabalha na retirada de barreiras menores

que caíram nas proximidades.

Página 11

...Mais de 4,3mil vagas de
trabalho geradas em 2010

No ano passado, Iaraguá do Sul teve o segundo melhor saldo de empregos
desde 2005. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2010 foram 36.974

contratações contra 32.624 desligamentos. De acordo com o secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Célio Bayer, o índice representa a

retomada do mercado de trabalho frente ao período de crise enfrentado em 2009.

Página 9

EDUARDO MONTECINO

I E F T
Moradores de Corupá atingidos pela enxurrada de janeiro podem se cadastrar até dia 30 de abril
para requerer o benefício. Atendimento no município começou ontem, no salão paroquial. Já o

cadastramento dos jaraquaenses acontece a partirde amanhã, no ginásio Arthur Müller.

•.................................III1RhffiMiJII ..MS _
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Os novos desafios
do senador LHS
Em entrevista exclusiva, Luiz
Henrique da Silveira fala
sobre a estreia na Comissão
de Reforma Política e a

votação do salário mínimo,
que acontece nesta quarta
feira. Página 4

" EMMÁIO
Jaraguá do Sul vai sediar

a 44a Convenção
Estadual dos Lojistas.

Página 8

Secretário da Saúde·
visita os hospitais .

Dalmo de Oliveira conheceu
as unidades de saúde
da região. As maiores
dificuldades enfrentadas
estão no Hospital de
Massaranduba, que foi
inaugurado em 2008 e

nunca funcionou, e no
Hospital Santo Antônio, em
Guaramirim, que está com
os dois centros cirúrgicos
fechados. Página 4
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Terminus:
" concedo nada"
o deus romano das frontei

ras, 'Ierminus, era representado
frequentemente como um busto
masculino sobre uma pedra de

demarcação entalhada "Concedo
nulli" ou "concedo nada". Termi
nus era também o deus das de

marcações de limite, e todos os

anos, no dia 23 de fevereiro, pro
prietários de terras ou de constru

ções faziamum grande festival em
sua honra, chamado Terminalia.

Durante o festival, eram feitos
sacrifícios em honra à divindade -

para novas demarcações, a pedra
era untada com uma pasta com

postapelo sangue e as cinzas deum
sacrificado, enquanto demarcações
antigas eram honradas com parte
da colheita,mel e vinho.

Terminus era também conhe
cido com Júpiter Terminallis, e às
vezes tratado como um aspecto
do deus supremo Júpiter. Um
altar a Terminus ficava no tem- m"

plo de Júpiter Optimus Maximus
em Roma, na Colina Capitolina.
Como a pedra era vista como um
símbolo divino, o altar ficava ex

posto aos céus por um buraco no
teto do templo.

DIVULGAÇÃO

""1<1"'"

��,
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Terminus representava as fronteiras entre duas propriedades
e as pedras e monumentos que demarcavam este limite

IBOPE
CONFIRMA:

PELO MUNDO

Petróleo no Brasil
Descoberto no bairro de Lobato, em Salvador, o primeiro

poço de petróleo do país, dando início à indústria de extração
petrolífera. Por coincidência, o escritor Monteiro Lobato poucos
anos antes havia sido preso por acusar o governo de impedir pes
quisas sobre o potencial petrolífero do território brasileiro.

Maior assalto
Cerca de seis homens armados assaltam um depósito da

I empresa de segurança Securitas, em Tonbridge, distrito de Kent,
na Grã-Bretanha. Os assaltantes levaram um total de 53 milhões
de libras, pertericentes ao Banco da Inglaterra, equivalente a cer

ca de R$ 144milhões, omaior roubo da história britânica.

Maior fracasso da Broadway
omusical "Moose
Murders", que estreou e

saiu de cartaz no dia 22
de fevereiro de 1983, foi •

''''d,

recebido tãomal, que
-',

a peça é considerada
o "padrão" de ruim
no ramo. Críticos
definiram apeça
como "um pesadelo
interminável".

PetA 'Ia VEZ,
A MAIS OllV/OA.
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·PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
RaphaelRochaLope�
advogado e professor

CristianoMahfudWatzko, DurvalMarcatto, Romeo Piazera
estudante de Direito presidente da Acijs Júnior, advogado

o comunismo chinês e a Escola de Chicago

Poucos países
oferecem tantas

vantagens
lucrativas para
os investidores
estrangeiros do
que a China.

Ojá
falecido Milton Friedman, paizão da Es

cola de Chicago, sempre repetia com orgu
lho que as liberdades políticas são secun

dárias em relação à liberdade de comércio
sem restrições. E isto se ajustava perfeitamente
ao que o governo chinês estava fazendo no início
da década de 80. O partido comunista estava dis

posto a abrir a economia à propriedade privada
e ao consumismo, sem necessidade de perder ou
renunciar ao controle do Estado. Tal privatização
permitia a possibilidade, assim como aconteceu

na ex-União Soviética, de que os ativos do Estado

passassem para as mãos das autori
dades do partido e seus familiares,
repartindo-se desse modo os peda
ços mais rentáveis do negócio. Tal
modelo era uma reedição do expe
rimento realizado por Friedman no

Chile de Pinochet: "mercados livres
combinados com um controle políti
co autoritário, que institucionalizas
se uma repressão com mão de ferro".

Quando aconteceu o protesto na

Praça de Tiananrnen em 1989, este

foi descrito pela imprensa mediática
internacional como um confronto entre intelectu
ais progressistas, que desejavam a implantação das
liberdades democráticas de tipo ocidental, e os diri

gentes autoritários que queriam resguardar o Estado
comunista como mentor das reformas. Entretanto,
um dos organizadores dos protestos na praça,Wang
Hui, destacado intelectual da "nova esquerda chine
sa", deu uma nova versão aoMassacre da Praça da Paz
Celestial. Segundo Hui, os manifestantes, compostos
por amplos setores da sociedade chinesa, represen
tavam o descontento popular perante as mudanças
econômicas de Den Xiaoping, que tiveram como re

sultado um desemprego brutal, com a consequente
redução salarial e escalada de preços. Estas mani

festações não estavam focadas na reforma econô
mica e sim contra sua natureza, de clara orientação
neoliberal e antidemocrática. Curiosamente, o oci
dente capitalista aplaudia as manifestações como

se fosse um triunfo do livre mercado; resultado de
uma guerra ideológica entre o comunismo e a demo-

cracia. Poucos perceberam que a sangrenta ofensiva
contra os manifestantes não era, como muitos acre

ditam, a defesa do comunismo, e sim a do próprio
capitalismo. Para Den Xiaoping, tal iniciativa cria
va a possibilidade de um livre mercado ilimitado.
O terror na praça facilitou o caminho para a trans

formação econômica sem qualquer tipo de oposição.
Os métodos mais severos da lei marcial imposta

na China depois das revoltas, permitiu a reconver

são do país nos moldes do capitalismo sonhado por
Milton Friedman: um depósito damão-de-obramais
barata do mundo, e, portanto, o lugar preferido dos

setores de produção subcontratados
de quase todas as multinacionais do

planeta. Poucos países oferecem tan

tas vantagens lucrativas para os inves
tidores estrangeiros do que a China.

Impostos reduzidos, mão-de-obra
abundante, salários baixos e, princi
palmente, ausência do Estado na sua

capacidade de resposta social. Para os

investidores de todo o mundo, a china
transformou-se no paraíso dos negó
cios lucrativos. O partido comunista
faz sua parte no bolo neoliberal. Não

por acaso os 90% dos bilionários chineses são filhos
de funcionários do partido comunista. Estes senho
res controlam uma riqueza que beira aos 260 bilhões
de dólares.A participação da Escola de Chicago nesta
configuração corporativista pode ser atribuída ao seu
principal mentor, Milton Friedman, que nas repeti
das visitas ao país oriental, sempre lembrava que os

"mercados privados livres levariam a China a promo
ver tanto a liberdade como a prosperidade".

Expressões dessa natureza, tão longe dos setores

excluídos da sociedade, vítimas inocentes dos teóricos
da velha afirmação liberal - que os mercados livres e os

povos livres formam um projeto conjunto inseparável
leva-nos a acreditar que estamos no final da evolução
ideológica da humanidade e da forma definitiva de .

governo humano. No entanto, os acontecimentos na

Praça de Tiananrnen revelam-nos a semelhança entre

o comunismo autoritário e o capitalismo da Escola de
Chicago na implantação de um mercado livre, funda
mentalista e sem fronteiras. Pobre de nós, pobres.

"

"
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Primei.ra Campanha
de Alevinos em 2011-

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da
Secretaria do Desenvolvimento Rural e Agricul
tura, está promovendo a primeira Campanha de
Alevinos deste ano. A iniciativa é destinada aos

piscicultores e aos produtores rurais de Iaraguá
do Sul. Os interessados devem solicitar suas en
comendas até o dia 24 de março, na Diretoria
de Agricultura, pessoalmente ou pelo telefone
2106-8114. Os preços unitários variam entre R$
0,07 e R$ 4 e estão disponíveis 25 espécies.

.

t�TEBtrrU

Ciranda literária
acontece amanhã

A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa
promove mais uma edição da Ciranda Literária
a partir das 19h de amanhã. O convidado da noi- .

te é Albino Flores, produtor e apresentador do
programa Studio Atualidades (da rádio Studio
FM) e assessor de imprensa. O evento é aberto
ao público.'A Ciranda Literária tem como obje
tivo proporcionar um 'espaço em que as pessoas
tenham a oportunidade de comentar sobre suas

leituras e acerca da literatura em geral.

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
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IMAGEM'DO DIA
PIERO RAGAZZI

Cerca
de 2,5 mil pessoas curtiram no sábado, dia 19,

o show da banda de rock Nazareth, no Parque de
Eventos em Jaraguá do Sul. Os escoceses ficam no

Brasil por mais alguns dias, quando se apresentam em

Curitiba, Rio do Sul e Balneário Camboriú.

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

* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

jARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abai
xo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 34/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE AÇO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/02/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 10/03/2011 10:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL
Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Ja

raguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ÁLVARO EICHINGER, CI n°
846.968-7, CPF W 180.086409-44, aposentado, casado pelo regime da comunhão
universal de hens com CEcíLIA REISE EICHINGER, CI n019/R-2. 764.989,CPF n°
828.090.549-91, do lar, residentes na Rua 9-25 de Julho n° 1550, centro, nesta cidade,
REQUEREM com base no artigo 213, inciso II,da lei n° 6.015/73, com as modificações
introduzidas pela lei n010.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel con
sistente em um terreno situado nessa cidade, na Rua 9-25 de Julho, matriculado sob n°
5.873, LIVRO n° 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados
neste registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§2° e 3°do mencionado dispositi
vo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES Á SEGUIR NOMINADOS para,
querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação):
CONFRONTANTES - ANSELMO LUIZ BRUGNAGO E HELGA MILBRATZ BRUGNA
DO, residentes na Rua 9-25 de Julho,fundos, Servidão S-6, defronte ao n° 40, centro,
nesta cidade; se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de irnpuqnaçâo
fundamentada,dirigida ao endereço deste registro de Imóveis (situado na Rua Barão do
Rio Branco n° 414, sala 02, centro, na cidade de Jaraguá do Sul -SC, expediente das
9:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs ás 18:00hs),advertindo - se desde já que presumir
se-á a anuência d(o) (a) (s) confrontante (s) que não apresentar (em) impugnação no

prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, 10 DE FEVEREIRO DE·2011.
AOFICIALA
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Senador catarinense também encara

votação do salário mínimo nesta quarta

4 Política

ENADO

LHS estreianaComissão
deReformaPolítica

JARAGUÁ DO SUL

m Brasília, o peemede
bista Luiz Henrique da
,Silveira inicia o mandato

..... afirmando sua partici
pação na Comissão de Reforma
Política - por meio de um con

vite do presidente do Senado,
José Sarney. Os trabalhos de
vem começar hoje. Para o ex

governador de Santa Catarina,

essa é uma oportunidade para
defender bandeiras antigas,
como o fim da reeleição e o fi
nanciamento público de cam

panhas.
Outra ação importante que o

senador encara nesta quarta - fei
ra é a votação do salário mínimo.

Apesar de o peemedebista defen
der a proposta de R$ 560, ele ava
lia que a indicação de R$ 545 da

presidente Dilma Rousseff (PT)

será aprovada com facilidade.
Em entrevista ao O Correio do

Povo, LuizHenrique também fala
como pretende ajudar os muni
cípios catarinenses a se recupe
rar dos estragos causados pelas
enxurradas do começo de 2011 e

explica seu posicionamento em

relação ao governo federal.
I

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do, Povo: O seu

nome vai compor a Comissão de
Reforma Política, junto com os

ex-presidentes José Sarney, Fer
nando Collor e Itamar Franco. O

que significa essa indicação?
Luiz Henrique da Silveira:

Evidentemente que me senti
muito honrado por ter a opor
tunidade de participar de uma

comissão que trata de algo que
defendo há tanto tempo. Já está
mais do que na hora de se fazer
essa reforma e parece que, agora,
existe uma disposição política
para que isso ocorra. Isso ficou
bem claro quando a presidente
Dilma Rousseff deu seu recado
no Congresso.

OCP: O que apopulação pode
esperar' desse debate? E quais
pontos devem ser alterados no

sistema político atual?
LHS: Se for confirmada essa

expectativa que temos hoje,
acho que podemos esperar uma
melhoria sensível do quadro po
lítico, com a implantação da re

forma, o que certamente exigirá
que se avance nas demais refor
mas (tributária, trabalhista), na

mudança do pacto federativo e

na descentralização administra
tiva. Aí sim, a população poderá
sentir uma melhoria no atendi
mento por parte do governo e

das instituições públicas em ge
ral. Os pontos que vou defender
na comissão são aqueles que eu

tenho defendido nas andanças
que faço pelo Estado e pelo país.
O fim da reeleição, a coincidên
cia de mandatos, o financiamen
to exclusivamente público das

campanhas, a valorização dos
,

debates nas campanhas eleito
rais (com punição aos que não

comparecerem), a propagan
da eleitoral'ao vivo, a fidelidade
partidária (com punição severa

aos infiéis), a cláusula de bar
reira para evitar a proliferação
de pequenas siglas, assim como

a adoção do voto distrital misto,
no modelo alemão.

OCP: Logo que assumiu, o

senado! sinalizou uma aproxi
mação com o governo de Dilma
Rousseff. O que isso quer dizer?

LHS: Eu apenas coloquei mi
nha posição ao chegar ao Sena
do. A campanha foi uma coisa e

não escondi de ninguém que fiz

campanha por José Serra. Agora,
a outra candidata, que era a Díl

ma, venceu e hoje é a presidente
do país, sendo que meu partido,
o PMDB, faz parte da base que
a elegeu. De que adiantaria eu

ficar numa posição isolada no
,

Senado, me colocando contra o

partido? O que eu disse é que o

momento é de colocar as bandei
ras no armário e pensar no povo.
Sou senador por Santa Catarina
e tenho que colocar o povo de
nosso Estado em primeiro lugar.
Também deixei claro que estarei

atento a qualquer ação que por
ventura algum órgão do governo
federal faça e que indique uma

discriminação à Santa Catarina.

OCP: Qual sua avaliação so

bre a votação do salário míni
mo?

LHS: Acho que o ideal se

ria uma proposta de um salário

maior, como R$ 560. Mas o que
se vê por Brasília é que dificil
mente a proposta do governo (R$
545) será derrotada.

OCP: O senhor conseguiu
reeditar a tríplice aliança no Es

tado, mas agora há indícios de

que a união estaria com os dias
contados. O que tem a dizer so
bre isso?Abriga por cargos con
tinua, ou está encerrada?

LHS: Os que dizem que ela
está com os dias contados são

os mesmos que torceram muito

para que ela não fosse reedita
da porque sabiam que se isso
acontecesse a derrota seria certa,
como acabou acontecendo. Se os
líderes que estiverem conduzin
do o processo daqui para frente
mantiverem a serenidade e insis
tirem namanutenção da aliança,
ela certamente continuará sendo
vitoriosa. A disputa por cargos
numa aliança tão complexa é na

tural, neste momento de acomo

dação das forças e montagem de

governo. Isso passa.

OCP: Como a bancada cata

rinense pretende ajudar os mu
nicípios que foram atingidos pe
las enxurradas? .

LHS: Se unindo para ir aos

ministérios buscar ajuda do go
verno federal. Já recebi, no meu

.gabínete, a visita de vários pre
feitos que vieram pedir ajuda,
mostrando a situação dramáti
ca em seus municípios. Assim
como ocorreu nas grandes chu
vas de 2008, tenho a certeza de

que o governo federal não vai nos
faltar neste momento.

Assim como ocorreu

nas grandes chuvas
de 2008, tenho a

certeza de que o

governo federal
não vai nos faltar
neste momento.

"
PIERO RAGAZZI

lHS defende salário de 560, mas diz que o governo vencerá com RS 545

Aca cm'a
C r &Mente

(47) 3035-1)351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Ruedarcio 110 Rio Bronco, 414
(entro· JOJI!9uIÍ do sul/se

11 anos com vocêl Para lficar ae bem com a vida!

Secretário estadual da Saúde
conhece os hospitais da região
O secretário de Estado da

Saúde, Dalmo de Oliveira, fez um
roteiro pelas unidades de saúde
da região. Durante todo o dia de

ontem, o deputado estadual Carlos
Chiodini assumiu o papel de anti
trião e acompanhou a visita. O ob-

'

jetivo esteve centrado em conhecer
a realidade da rede
de saúde pública de
cadamunicípio.

De acordo com

o secretário, um

diagnóstico da real

situação dos hos

pitais da região in
dicará como o go
verno estadual deve
contribuir para o

setor. Por enquanto,
nenhuma medida foi anunciada,
mas em breve novos convênios
devem ser feitos, afirmou Oliveira.

Na parte damanhã, o secretá
rio e o deputado visitaram o Hos-

,

pital de Massaranduba, inativo
desde a inauguração em 2008.

Ali, Oliveira observou que o go
verno municipal terá um grande
desafio em administrar a unida

de, principalmente por causa do

pequeno porte da cidade. ,

Já emGuaramirim, o secretário
conheceu o Hospital Santo Antô-

nio, que hoje está com os dois cen
tros cirúrgicos fechados por não
estarem dentro das regras de fun
cionamento da Anvisa (Agência
Nacional de Saúde). Nesse caso, o

secretário avalia preliminarmente
que é uma boa alternativa legali
zar a estrutura da unidade e man

tê-la no município.
Na parte da tar

de, a comitiva pas
sou pelo Hospital
São José e oHospital
e Maternidade de

Jaraguá do Sul. "O

Hospital São José eu
CARLOS CHIODINI, DEPUTADO já conhecia, mas su-

perficialmente. Eu

quero acompanhar
o andamento dos

trabalhos nas unidades jaragua
enses e da região para posterior
mente o Estado fazer investimos",
explicou. Corupá e Schroeder
também foram visitados.

Segundo Chiodini, que é vice

presidente da Comissão de Saú
de da Assembleia Legislativa, a

ideia é cobrar algumas medidas
do Estado para a área. "Agora
será mais fácil reivindicar recur
sos e pedir a execução de proje
tos com o governo conhecendo a

nossa realidade local", defende.

"
Agora será mais fácil
reivindicar recursos e
pedir a execução de

projetos com o governo
conhecendo a nossa

realidade local.

"
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Reforma política entra em debate
Apartir de hoje uma proposta
de reiormapolítica começa a ser
debatida no CongressoNacional
com a participação direta do
senador catarinenseLuizHenrique
daSilveira (pMDB).A esperança
éde que, enfim, o assunto seja
discutido com a seriedade que
'merece e que saia da gaveta de
uma Vez.A medida mais radical
abordada inicialmente deve
acabar com ofenômenomuito
comum na eleição legislativa,
conhecido como puxador de
voto: Há uma grande chance de
ospartidoscondenarem àmorte
o atual sistema proporcional,
baseado em coeficiente eleitoral.
No ruga'r entraria o voto

majoritário simples. Ou seja: entra
quem tem mais voto e pontofinal.

Mais simples e, principalmente, ,

maisjusto.
Pelo sistema atual, as vagas são
distribuídas conforme o número
de votos recebidos pela legenda ou
coligação, o que engana o eleitor
que vota em um candidato, mqs
acaba ajudando a eleger outro.

.

Com Cf mudança, a figura do ,:

candidato puxador de votos será
inútil. Tanto que a proposta já
foi apelidada de "Lei Tiririca: O
palhaço obteve 1,35milhãode
votos para Câmara Pederale
ajudou a eleger candidatos bem
menos votados, como vanderlei
Siraque (pT-SP), que somou 93
mil votos, menos que outros dez
candidatos que não conseguiram
se eleger.
Em eleições passadas, outros

211d'!'9AJ:=:1i:
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www.difllSo.com.br
(47) 3276-8800

VISTORIA NA SAÚDE
O secretário de Estado da Saúde, Dalmo de Oliveira (direita), percorreu
os hospitais da região ontem, acompanhado do deputado estadual
CarlosChiodini (PMDB). Na foto, Oliveira vistoria o Hospital Santo
Antônio; de Guaramirim. Na saída, o secretário disse que a intenção é
viabilizar o funcionamento da unidade. Do prefeito Nilson Bylaardt,
ele ouviu a reivindicação de repasse de R$ 800mil para serem

.

investidos nos equipamentos necessários para o Centro Cirúrgico, que
continua fechado desde a inauguração em 2008, e mais R$ 200mil
para construção de um posto desaúde no Avaí.

puxadoresfamosos levaram
aBrasília uma bancada de
candidatos desconhecidos,
como Enéas Carneiro e Clodovil

Hernandez, jáfalecidos. Há nove

anos, Enéasfoi escolhido por 1,5
milhão de eleitores e puxou mais

quatro deputados, incluindo
VanderleiAssis de Souza, com
irrisórios 275 votos. Um absurdo
só possível no sistema político
brasileiro.
Além dessa questão, que pode dar
fim às coligações proporcionais,
os integrantesda Comissão da
ReformaPolítica devem sedebruçar
sobreofim da reeleição, mandato
de seis anos, financiamento
público de campanha efidelidade
partidária.A sociedade precisa
ficar atenta a esse debate.

Aproximação
AprefeitaCecília Konell e o vice
Irineu Pasold podem se encontrar

nos próximos dias. Quem garante
é um tucano que está no governo e

que tem agido como interlocutor.
Na verdade, a briga de Irineu
nunca foi com a prefeita e sim
com omarido dela, Ivo Konell. Há
quem aposte em aproximação,
principalmente se LioTironi não

.

ficar com a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) e a ala
oposicionista do PSDB perder força.

Confirmado
Até o final da tarde de ontem, o
governadorRaimundo Colombo

. havia ànunciado, via twitter, as
nomeações de seis secretários
regionais: em Joinville, Romualdo
França (pMDB); emChapecó,
Eldimar Jagnow (DEM); em Lages,
IurandirAgustini (DEM); em
Criciúma, Luiz Fernando Cardoso
(Vampiro, PMDB); emTimbó,
Rogério Theis (PSDB); emTubarão,
HaroldoOliveira Silva (PSDB).

,

Dessa vez vai?
AprefeitaCecília Konell assina hoje a ordem de serviço do Estacionamento
Rotativo Digital. Sendo assim, dentro de 120 dias quem quiser estacionar
no Centro terá que desembolsar R$ 1,50 por hora. O sistema deveria
estar em funcionamento desde o último ano da administração do ex

prefeito Moacir Bertoldi, mas foi adiado sucessivas vezes.

PINGA-FOGO
.NOVELAMEXICANA • A demora
do governador na divulgação da
lista completa das 36 secretarias
regionais está colocando em

xeque a necessidade da estrutura,
a qual Raimundo Colombo já
classificou como cabide de

emprego, antes de virar aliado de
LuizHenrique, claro.

CARIDADE 1 • O presidente

I

do DEM, Carione Pavanello,
manda avisar que paga o ex�me
e o tratamento se o vereador

Justino da Luz (PT) tiver mesmo
contraído leptospirose.

CARIDADE 2· Carione Pavanello
� também diz que Ivo Konnel
I, já comprou os remédios para
ajudar a curar a enxaqueca de

Moacir Bertoldi.

Papelaria, einbClÚUJRlU e eJCrilÍJrÜT
paraosacadoe varejo-

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253

, fAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO povo • Terça-feira, 22 de fevereiro de 2011

CHARGE

EM MASSARANDUBA•••
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DO LEITOR

Repasse e terá seu

desejo atendido

i:
i\
"

:�,

Volta
e meia recebo e

mails com o seguinte
recado: "se repassar essa

mensagem, seus sonhos
se realizarão; mas se não o fizer,
terá má sorte pelo resto da vida".
Penso no meu cabelo caindo, os
poucos

.

que ainda conservo, ou

coisas piores.Vade retro Satanás.

Ora, por que alguém seria atin

gido pelo azar apenas por não

passar adiante um e-mail de gosto
duvidoso? E quem seria o lançador
dapraga? Zeus, algum espírito zom
beteiro, um duende ou quem sabe o
coisa ruirn?Você está rindo, mas fi
caria surpreso se soubesse quantos
internautas obedecem a exigência
com receio de algo mau acontecer.

"Por via das dúvidas vou enviar pra
ver o que acontece". É quase o mes
mo que "No creo en brujas, pero
que las hay; las hay".

Quem manda um e-mail des

ses, por mais bem intencionado,
deveria pensar um pouco sobre os

graves problemas que pode causar

aos mais sugestionáveis. Imagina a

decepção do rotundo senhor que
sofre de flatulência e que, mesmo
tendo enviado o e-mail para seus

quatrocentos contatos, continuou
soltando gases pelo caminho.

Um desses e-mails informa

que se eu repassar a mensagem
imediatamente, o telefone tocará.
Levará tantosminutos conforme a

idade da vítima, Alguém de trinta

anos, bastariameia hora para o te

lefone tocar e seus desejos se reali
zarem. Fico imaginando a orna de
95 anos: "Não sei se aguento acor
dada até esse troço tocar".

Reflitamos, pois. Entre mil pes
soas que fizeram o que o e-mail

pede, será que todas terão seus de

sejos realizados? Talvez (um chute

otimista) 2% fossem contempladas.
Essas, presumo, acreditariam que
foi devido a forçasmágicas do além,
e espalhariam a notícia que deu cer

to, as outras esqueceriam o assun

to ou talvez praguejariam contra

quem lhes fez perder tempo.
Repassar mensagem eletrônica

de olho em recompensa ou vanta

gens me parece barganha com os

entes invisíveis, que acredito, te

nham assuntos mais relevantes a

resolver. E, convenhamos, pensar
que haveráuma punição caso se re

cusar a passar amensagem adiante
'é comparar essas entidades espiri-'
tuais a governos tiranos que man-

.

dam prender e castigar quem não
faz o que eles mandam.

Fernando Bastos, cartunista e escritor

DO LEITOR

Polftica X Compromisso

Precisamos
de

p.
olíticos que

estejam comprometidos
com o bem-estar da nos

sa gente. Está na hora do

Legislativo Municipal cumprir seu
papel de fiscalizar e cobrar expli
cações sobre obras mal feitas, pro-

jetos não executados, promessas
não cumpridas e recursosmal em

pregados. Como eleitores temos o

direito de exigir dos governantes e

parlamentares as soluções para os

problemas na comunidade.
'

Emerson SantosAlves, estudante

EDITORIAL

Polícia Civil
evantamento feito pela Polícia Civil pu
blicado na edição de sábado de O Cor
reio do Povo confirmou a difícil situação

__ enfrentada pela corporação no Vale do

Itapocu. Com mais de 200 mil habitantes, conta
com apenas seis delegados. Em
contrapartida, o município de

Chapecó, com 296mil morado

res, possui 15 profissionais. Em
Curitibanos, onde há pouco
mais de 50 mil habitantes, sete
delegados prestam o serviço à

população.
/

A falta não só de delega-
dos, mas também de agentes
e escrivães não é novidade nas "

-----------------------

delegacias da região. No ano

passado, levantamento realizado pelo OCP já
havia constatado a disparidade no efetivo poli
cial existente entre a Comarca de Iaragua do Sul
e outras, como Rio do Sul e Tubarão, que pos
suem mais profissionais mesmo tendo popula
ção bem menor.

Há duas semanas, o secretário de Segurança
Pública, César Grubba, participou da reunião

plenária da Acijs (Associação Empresarial de

Iaraguá do Sul) e afirmou que a SSP (Secretaria
de Segurança Pública) está fazendo um relatório

para identificar qual a deman
da de policiais civis e militares
nos municípios catarinenses.
De acordo com ele, somente

após a conclusão do estudo
será possível definir o número
de profissionais a serem desti
nados a cada região.

A iniciativa da SSP mostra

que existe vontade, por parte
do atual governo, de mudar os
critérios políticos que há mui

to tempo ditam as regras no que diz respeito ao

efetivo policial disponível em cada cidade. Se

gurança é um dever do Estado e um direito de
todos os cidadãos, independente de morarem

ou não na mesma região que as autoridades do

governo.

. DOLErTOR

Dez'anos de história
A

Comunidade BatistaVida Nova nasceu
.

de um projeto plantado por Deus no

início de fevereiro de 2001. Para conso
lidar essa proposta, aos poucos, Deus

foi atraindo homens, mulheres, jovens e crian

ças, que ansiavam por permitir que Deus escre

vesse uma nova história através de suas vidas

por meio de um novo projeto e

estilo de vida.
Desde então, a Igreja cresceu'

e alcançou seu espaço minis

terial, não somente em Jaraguá
do Sul, mas .em diversas cidades
no Brasil (Massaranduba, Gua

ramirim, Chapecó, Balneário

Camboriú, Santa Maria-RS e

Sumaré-SP) e no exterior (Portu
gal, Uruguai, Londres e Oriente
Médio).

O mais belo de tudo em nossa

nossa alegria seja completa? (João 16:24). Afinal
a salvação não é fonte de alegria? (Isaías 12:3).

Entretanto, ela também é uma igreja consis
tente no ensino das Escrituras Sagradas, séria
.em seus ministérios e programas, dentre eles.

.
destacamos a Junta de Missões que desenvol-
ve parcerias missionárias; a ONG Cristos Cross,

através do Espaço Vida e tam

bém com o Projeto Cristo Sem
Fronteiras tem por objetivo pro
mover a dignidade humana atra
vés da valorização pessoal por
meio de palestras educativas, de
atividades esportivas e culturais;
o Seminário Teológico oferece
cursos na área de formação Te

ológica, liderança e Missiologia
e a Escola de Música capacita
crianças e adultos a aprender e

se aperfeiçoar em diferentes ins
trumentos musicais.

Modelo em sua ética e comprometida com o

Reino de Deus. Uma igreja que adora e ora; que
treina e capacita seus líderes com seriedade;
busca ser solidária' e sensível à voz Deus. Uma

igreja que acredita na sua chamada e na missão

que Deus lhe confiou.
A Ele, Jesus Cristo, em forma de gratidão e

adoração, por esses dez anos, queremos dizer:
. "Muito obrigado por nos permitir o privilégio de
fazer a Tua obra".

"
Se pudesse

definir a igreja
com uma palavra

eu diria que
ela évida.'

"

curta história de dez anos são as pessoas mara
vilhosas que foram acrescentadas por Deus em

nossas vidas: Uma a uma ou em famílias, algu -

.

mas cansadas e desacreditadas, outras motiva
das e entusiasmadas, com seus dons e talentos,
deram a este corpo de Cristo, a sua forma, a sua
beleza, o cumprir de sua missão e a sua peculia-
ridade.·

\

Se pudesse definir a igreja com uma palavra
eu diria que ela é Vida. Em todo seu escopo e sig
nificado, isso ela é! Uma igreja alegre, que trans
pira vida, vigor entusiasmo. Essa é a Comunida-

-

de BatistaVida Nova. Afinal Deus não deseja que
DarciNiltoAModes, pastorpresidente

. da Comunidade Batista Vida Nova
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Começa.cadastro para o FGTS
Atendimento já iniciou ,em Corupá. Em Iaraguá, moradores devem se inscrever a partir de amanhã
VALE DO IIAPOCU

Com o reconhecimento
do decreto de Estado de
Emergência, as cidades do
Vale do Itapocu estarão
autorizadas a cadastrar os
moradores para retirar o
FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço).

'Até
que o dinheiro seja

liberado, no entanto, o

.

caminho é longo. O pri-
meiro passo é o decreto,

enviado pelas Prefeituras ao go
verno federal. A partir de então, o
Ministério da Defesa Civil precisa
analisar o documento para aceitar
a situação de emergência. Só de

pois é que o saque do FGTS é au
torizado para todos os moradores
diretamente afetados.

Segundo a gerente geraldaCaixa
EconômicaFederal de Guaramirim,
Brunilde Grasel- responsável tam
bém pelosmunicípios de Schroeder
eMassaranduba -, o último passo é

responsabilidade da Caixa.Antes da
liberação, porém, será preciso fazer
ummutirão para conferir as contas
de cadamorador e definir o valor de
cada benefício. O limite será de R$
5,4mil por contrato de trabalho.

"Estive em Massaranduba hoje
(ontem) pelamanhã e entramos em

Documentos
solicttados para

cadastro
• Carteira de trabalho (todas, se houver
mais de urna) com cópia da parte
da frente com a foto, verso com os

dados do trabalhador, número do PIS,
.contratos de trabalho que estão na
carteira e anotações gerais;

• Identidade e CPF;
• Certidão de casamento ou declaração
de união estável reconhecida em
cartório, caso forem amasiados;

• Comprovante de residência em nome

do trabalhador (conta de luz, água,
telefone ou carnês de pagamentos)
emitidos nos últimos três meses, antes
da calamidade, e urn comprovante
atual. Se o comprovante não estiver
no nome do beneficiário, é preciso
levar uma declaração autenticada
do dono do imóvel, afirmando que o

beneficiário reside no local
• Cartão cidadão ou cartão do PIS

(Programa de Integração Social),
cópia e original;

.OBS: a Defesa Civil estará no local para
explicar o procedimento em relação ao

laudo da Defesa Civil, necessário para a

liberação do FGTS

contato com oMinistério daDefesa.
Eles disseram que aindaprecisapas
sar pela análise, mas que o número
de cidades requisitando a liberação
é tão grande que não conseguiram
analisar todas as cidades", explica.
Por enquanto, as cidades se organi
zam para fazer os cadastros e reunir
toda a documentação necessária,
agilizando o processo assim que o

dinheiro for liberado. "Depois que
for feita a entrega dos documentos,
leva mais ou menos 30 dias para
receber o Fundo de Garantia. As

pessoas não podem confundir com
o saque - agora, será feito apenas o

ri

cadastro", complementa.
Em Corupá, o cadastramento

começou ontem no salão paro
quial e continua até o dia 30 de
abril, das 8h às 12h e das 14h às
17h. Em Iaraguá, o atendimento
acontece no Ginásio de Esportes
ArthurMüller (RuaPresidente Epi
tácio Pessoa, 1033, Centro), apartir
de amanhã até o dia 25 de março,
das 8h às 20h. O cronograma para
atender cada bairro está disponí
vel emum link na página principal
do .site da Prefeitura, portal.jara
guadosul.com.br. Em Schroeder,
Guaramirim e Massaranduba, as

Prefeituras ainda esperam um re

torno do Ministério daDefesa Civil

para definir as datas.

,
I ,

EDUARDO MONTECINO

• Bruna Borghe,ti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Moradores de Corupá
começaram a ser atendidos
ontem para a organização
dos documentos requisitados
para o cadastro

, , Depois que for feita a entrega dos
documentos, leva mais ou menos 30 dias

para receber o Fundo de Garantia. t, ,BRUNILDE GRASH, GERENTE GERAL DA CAIXA
ECONÕMICA fEDERAL DE GUARAMIRIM

estava previsto para ocorrer entre

a terça e a sexta-feira da última
semana só não ocorreu porque o

sistema se concentroumais acima
do mar, e não chegou até aqui", ex
plicaMarceloMartins, especialista
'do EpagriICiram.

As últimas chuvas foram con

sequência do clima quente e sen

sação de abafado, sendo classifi
cadas como "chuvas de verão". Os
sistemas, no entanto, continuam
influenciando - e a condição de

temporal permanece presente. O
risco está diminuindo nos últi
mos dias, mas a recomendação é
de que as cidades continuem em

alerta - já que as chuvas devem

perder pouco de sua intensida
de. "Até o final do mês, a previsão
é de chuva e tempo nublado em

todo o Estado. Só deve diminuir
um pouco a partir da semana

que vem", detalha Marcelo.

Chuvas continuam todas as
noites pelo menos até março
A trégua qué as chuvas deram

ao Vale do Itapocu nos últimos
dias não deve ser considerada

permanente. Apesar de as cida
des do Vale não terem sentido
mais o efeito das chuvas neste

final de semana, houve alaga
mentos em cidades como Lages
e Ituporanga na madrugada en

tre o domingo e a segunda-feira.
No Nordeste do Estado, região

que inclui Iaraguá do Sul, acumu
lados entre 20mm e 40mm'devem
continuar ocorrendo entre a noite
e amadrugada, todos os dias, pelo

. menos até o fim do mês. Na últi
ma semana, as precipitações de
até 210 mm que deveriam chegar
à região só não castigaram ainda
mais as áreas atingidas por um
motivo que os meteorologistas
classificam como "sorte". "As chu
vas continuam ocorrendo, foram

Chuvas vêm causando estragos no Vale do Itapo_cu há pelo menos 30 dias fortes nesta madrugada. O que

;
I
1
�
�
j
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Lourival Karsten

Comercial
campeão

A Volkswagen dos Estados
Unidos lançou o novo Passat
durante a final do Super Bowl

mas, o que realmente trouxe re

sultados foi o comercial "The
Force" que teve mais de 200 mi
lhões de acessos noYoutube. Veja
em http://www.youtube.com/
watchrv-Rõõe-uHQnaOCorte de despesas

Governo do Estado de Santa
Catarina anuncia corte de despesas
de R$ 900 milhões no orçamento
deste ano. O objetivo é adequar o
orçamento à expectativa de arre

cadação. Enquanto o orçamento
aprova gastos deR$15 bilhões, a ex
pectativa de arrecadação é de R$"l2
bilhões. Claro que cortes em gastos
públicos normalmente ficam ape
nas na intenção, mas aFazenda tem
sempre o poder de simplesmente
contingenciar a liberação.

Limpeza de
editicios

Alta dos imóveis
Segundo o Secovi-SP - Sin

dicato da Habitação de São
Paulo - os imóveis depois da
forte valorização de 2010 es

tão no preço-limite. Segundo
o sindicato, de agora em dian
te o que se espera é um rea-

juste de preços nos limites da

inflação.
Claro que existe um limite

para a capacidade de compras
e pagamento da população e

aparentemente, este está sen

do alcançado.

LOTERIAA limpeza externa de edifícios é
.

um grande' desafio. O uso intensivo
de vidro apenas dificulta ainda mais
a tarefa. Para executar este tipo de

manutenção, torna-se necessário o

uso de profissionais qualificados e

principalmente que saibam utilizar
corretamente os equipamentos de

segurança. Em Iaragua do Sul já exis
te este tipo de serviço, realizados por
empresas como a Set Serviços.

1 ° 25.215 600.000,00
2° 01.732 12.000,00
3° 28.377 9.000,00
4° .73.147 7.410,00
5° 34.423 6.000,00
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INDICADORES

Estamos contratando pessoas

com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social. BOVESPA

POUPANÇA
Passe no RH do Posto Mime Matriz em .

horário comercial, deixe seu currículo
ou preencha a ficha de inscrição.

r "
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Saldo é O segundomelhor
dos últimos cinco anos

Geral 9

Empresas recuperam índices de 2008 e admissões volta a superar as demissões
JARAGUÁ DO SUL

o sobe e desce no gráfico
da geração de emprego em

Jaraguá do Sul parece
ser coisa do passado.

saldo negativo, de 524 vagas, regis
trado em 2009, devido ao período de
crise, econômica mundial, também

....lDarece ter ficado para trás. Isso por
que durante os próximos meses a tendência
é de que a empregabilidade na região volte
a subir, seguindo os bons índices de 2010

quando a cidade retomou os bons indicati
vos de anos anteriores, contabilizando o se

gundomelhor período desde 2005. Em 2010,
segundo dados do Ministério do Trabalho, a
diferença entre as contratações e demissões
fechou com um saldo positivo de 4.350. Ou

seja, foram 36.974 trabalhadores contratados
contra 32.624 desligamentos. Os números só

perdempara 20'07, quando estemesmo saldo
ficou na casa dos 6.041. E estão muito próxi
mos de 2008, ano em que a diferença entre

admissões e desligamentos foi de 4.119.
Para o secretário municipal de Desen

volvimento Econômico e Turismo, o que
,

chama a atenção é a retomada do emprego
frente ao mau momento vivido em 2009,
período marcado pela crise. "Esta retoma
da era prevista porque as empresas de Iara
guá, em 2010, mesmo com as exportações
em baixa, encontraram um mercado inter
no aquecido e voltaram a registrar os bons
patamares de 2008", analisa.

Segundo ele, os setores que mais con

trataram e seguem com demanda de mão
de-obra são: têxtil, metalmecânico, comér
cio, construção civil e prestação de serviços.

, De acordo com Bayer, existe um déficit, por
exemplo, de costureiras na região.

CRESCIMENTO
,DEVE SER DE 10%

Para este ano, o secretário aponta uma

tendência de crescimento na média de 10%

para as empresas domunicípio. Isso significa
dizer que as contratações seguem em alta. "A
mão-de-obra continua difícil de conseguir.
Como temos muitas oportunidades na re

gião, as pessoas ficam em suas cidades. Por
isso a necessidade de oferecer programas
habitacionais, para criarmos oportunidade
para o trabalhador se instalar em Jaraguá. Só
neste ano,mil unidades habitacionais devem
ser entregues", destaca. Cursos de qualifica
ção também estão previstos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

" Esta retomada era prevista
porque as empresas de Jaraguá, em

201 O� mesmo com as exportações em baixa,
encontraram um mercado interno
aquecido e voltaram a registrar
0$ bons patamares de 2008. ",�uo BAVER, SECRETÁ,RIO MUNICIPAL DE

D
.

OlVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

'40.000

30.000

25.000

20.000

2007

-524
2009

DIVULGAÇÃO

2005
• Admissões: 20.754
• Desligamentos: 17.997
• Saldo: 2.757

2006
• Admissões: 22.979
• Desligamentos: 19.836
• Saldo: 3.143

2007
• Admissões: 31.316
• Desligamentos: 25.275
• Saldo: 6.041

2008
• Admissões: 34.300
• Desligamentos: 30.181
• Saldo: 4.119

2009
• Admissões: 30.458
• Desligamentos: 30.982
• Saldo: -524

2010
• Admissões: 36.974
• Desligamentos: 32.624
• Saldo: 4.350

Fonte: www.mte.gov.br

4.350
.',
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Estabilidade no emprego
o nível de emprego nas grandes e médias indústrias de Santa Ca

tarina iniciou 2011 com estabilidade, de acordo com dados da Fiesc

(Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina). O saldo de

contratações foi de 0,01 em janeiro com abertura de 30 vagas no gru
po de 338 empresas pesquisadas pela entidade.

VEsrUÁR�O
. ,

Setor foi o que mas contratou
Ainda de acordo com os dados da Fiesc, o setor de con

fecções e vestuário foi o que teve saldo mais favorável no

.primeiro mês deste ano, com 101 vagas. Já o de alimentos
e bebidas foi o que mais eliminou empregos, chegando à
casa dos 197 desligamentos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Construção começa esta semana
Com verba do MEC, instituição terá capacidade para atender cerca de três mil alunos
GUARAMIRIM

As obras do Cedup
(Centro de Educação
Profissionalizante) devem
começar esta semana.

-� evido às chuvas de sema
na passada, a empresa
CRC, responsável pela

_.., construção do espaço,
acabou alterando o cronograma
de obras. De acordo como secre

tário de Desenvolvimento Eco
nômico de Guaramirim, Ademir
Tank, os trabalhos estavam pre
vistos para iniciar ontem, mas,

segundo ele, o atraso não deve

impedir que o Cedup comece a

ser erguido nos próximos dias.
A instituição será construída

no terreno do antigo Parque de

Exposições Perfeito Manoel de

Aguiar, que teve os pavilhões de
molidos semana passada. O Ce

dup terá capacidade para aten

der três mil alunos por semestre.

A construção do centro de ensino
é uma parceria com o Ministério
da Educação, que entrou com or

çamento de R$ 5,5 milhões.
A execução das obras tem

prazo previsto de 15 meses e o

início das aulas deve acontecer

no segundo semestre de 2012. À
Prefeitura coube a administração
das obras e a doação do terreno
- o Parque de Exposições era o

único que satisfazia as exigên
cias do MEC para a verba.

Com a demolição do Parque
de Exposições, a Prefeitura está
tendo de improvisar na realiza

ção de eventos. "Ainda estamos

estudando os locais viáveis para
se construir um novo espaço",
comentou Tank. De acordo com

o secretário, tão logo seja es

colhida a área do novo Parque
de Eventos, deve ser iniciado o

processo de licitação para reali
zar as obras.

Até que haja uma previsão
para o novo local, o Ginásio de

Esportes Rodolfo Iahn deve ser-

Parque de Exposições foi
demolido nà semana passada
e obras devem começar nos

próximos dias

vir como um substituto tempo
rário para algumas atividades re
alizadas no município. Segundo
ele, a Expofeira deste ano é um

dos eventos que devem aconte

cer no complexo esportivo.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CUSTARAM R$127Mil

Só faltam as câmeras externas
A instalação de dez câmeras

de segurança na Biblioteca Pú
blica Municipal Rui Barbosa está

quase pronta. Os equipamentos
internos já foram instalados na

semana passada, faltando reali
zar apenas pequenos ajustes. Já os
aparelhos da área externa devem
ser implantados esta semana e co

meçar a funcionar nos próximos
dias, após a colocação de grades .

para proteger as câmeras. O in
vestimenta é de R$ 127 mil.

De aeordo com a supervisa
ra da instituição, Dianne Katie
Konell Chiodini, outra medida

para a proteção do patrimônio
da biblioteca ainda está para ser

implementada: a instalação de
fitas magnéticas e sensores para
evitar que livros sejam retirados
indevidamente do acervo. O sis
tema é similar ao usado por lojis
tas para impedir furtos, com os

sensores na saída.
110 que preocupa é aquela situ-

ação onde um livro não está loca
do, e não está na estante. Ele pode
estar está fora do lugar ou foi leva
do por alguém, isso é raro, mas

temos que admitir que aconte

ce", comenta a supervisara. Se

gundo ela, o orçamento para im
plantação do sistema magnético
ainda não foi orçado. Dianne ex

plica que a expectativa é de que a

implantação comece no próximo
mês, caso o processo licitatório
transcorra sem problemas.

'J

Aparelhos de monitoramento devem proteger a biblioteca tanto na área interna quanto externa

.

PIERO RAGAZZI

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nv 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 170543/2011 Sacado: ANA MARIA RODRIGUES 'l'ELLES Endereço: AVENIDA PREFEITO WAlDEMAR
GRUBBA 1030 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: EDEI COMERCIO S E IllDA Portador; - Espécie: DM1 - N°
TItulo: 10649/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 310,00 - Vencimento: 30/11/2010

Apontamento: 170000/2011 Sacado: BIANCA CORREA Endereço: RUA OTIO HILBRECHT, S/N - BOMPLANT - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89278-000 Credor: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL-CEF Portador: - Espécie: CT - N° TItulo:
20.1782.149.0000273-09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.840,13 - Vencimento: 07/11/2010

Apontamento: 170305/201J Sacado: DORU DOS SANTOS MAZElKA Endereço: RUA GUILHERME SCHlOCHET, 100-
NEREU RAMOS - CORUPA-SC - CEP: 89265-790 Credor: B F B LEASING S/AARRENDAMENTO MERCANTIL Portador:
- Espécie: CT - N°Titulo: 82602000000037402955 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.042,64 - Vencimento: 10/02/2010

Apontamento: 170640/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO LIDA-ME Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3860
- ILHA DA FIGU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUlTEXTIL SA INDUSTRIA DE TECIDOS Portador:
- Espécie:DMI- N°Titulo: 0012782-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ L890,05 - Vencimento: 03/02/2011

Apontamento: 170491/2011 Sacado: ESPACON CONFECCOES llDAME Endereço: RUA JOSETHEODORORIBEIRO 3860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCOVOTORANTlM SA Portador:TEXTIL FARBE IlDAEspécie: DM1- N°
TItulo: 1022139C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 513,45 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 170705/2011 Sacado: JOAO CARLOS GONZAGADOS SANTOS Endereço: RUAWAITERMARQUARDT 623
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: KOERICI-I INFORMATICAIlDAEspécie: DM1
- N'Título: 996413286 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 345,92 - Vencimento: 02/02/2011

Apontamento: 170409/2011 Sacado: JOSEDEMARCH Endereço:RUAERICHMlELKE 60 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-
350 Credor: CRICIUMA CONSTRUCOES LTDA Portador: - Espécie: DM1- N° Titulo: NP0312419 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$13.008,36 - Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 170479/2011 Sacado: lAND PARIS PECAS EACESS 4X4 IlDAM Endereço: RODBR280KM 84 N 815 SAIA
01- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: REUNIDAS TRANSPORIADORARODOVlARIADE CARGAS Portador: - Espé
cie: DM1- N'Titulo: 841204-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 26,61-Vencimento: 04/02/2011

Apontamento: 169944/2011 Sacado: LEONELA FISCHER Endereço: RUA ARTHUR lANGE, 331 - CORUPA-SC - CEP: -

Credor: GRAlTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA Portador: ASM - TECNOLOGIA Espécie: DM1 - N"
Titulo: 418-1/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 170605/2011 Sacado: MARCIO FRANCISCO PRZEZDZIECKI Endereço: RICARDO MARQYARDT - CEN
TRO - CORUPA-SC - CEP: - Credor: LAUDIR SEBASTIAO NOVACK Portador: - Espécie: DM1- N'Titulo: 02-2011- Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 520,00 - Vencimento: 02/02/2011

Apontamento: 170652/2011 Sacado: NEUNHO FEILER Endereço: RUAHENRIQUE BUTZKE 993 - JARAGUÃ DO SUL-SC
- CEP: 89260-643 Credor: BOGO RECAPADORA DE PNEUS IlDA Portador: - Espécie: DM1- N° TItulo: 12285-1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 360,00 - Vencimento: 07/02/2011

Apontamento: 170374/2011 Sacado: PRlSCllASCHANPOSKI DAROSA Endereço: RHERBERTBAUMAN, 251- Iaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: REFRIGERACAO TEXFRIO llDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 5840/3 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$142,00 - Vencimento: 05/02/2011

Apontamento: 170645/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AV.GErULIO VARGAS, 268 SAlA 215 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: FRICASAALIMENTOS SA Portador: - Espécie: DM1 - N°TItulo: 172.149-01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 274,51-Vencimento: 18/11/2010

Apontamento: 170646/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARIORI-ME Endereço: AV.GErULIO VARGAS, 268 SAIA 215 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: FRICASAALIMENTOS SA Portador: - Espécie: DM1- N'Titulo: 173.476-01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,34 - Vencimento: 24/1112010

Apontamento: 169999/2011 Sacado: SAMUEL BRANCO Endereço: RUA JOSE MARTINS, 1177 - IRES RIOS DO NORTE -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: - Credor: LINDOMARHENCKEMAIER Portador: - Espécie: NP - N"Titulo: S/N - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ L400,00 - Vencimento: 301ll/2009

Apontamento: 169834/2011 Sacado: SERGIO JUSTINOMAFRAMAIA Endereço: RUAMAXQUENTIM, 102 - CORUPA-SC
- CEP: 89278-000 Credor: CRISTINA E STIPP llDA Portador: - Espécie: DM1 - N°TItulo: 218 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$437,80 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: '170300/2011 Sacado: SOCHRI MODAS COMERCIO DE CONFLIDA Endereço: AVGErULIOVARGAS 142
- CORUPA - CEP: Credor: SORAIANUERNBERGZANEITE Portador:MALCLYCONFECCOES llDAME Espécie: DM1- N"
TItulo: PD 081-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 437,10 - Vencimento: 01/02/2011

.

Apontamento: 170604/2011 Sacado: THEOBALDO lANGE Endereço: ESTRADA ISABEL 136 - VIlA ISABEL - CORUPA -

CEP: - Credor: CRESOL LUIS ALVES Portador: - Espécie: DM1 - N° TItulo: 40320101002 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 626,02 - Vencimento: 14/1112010

*

Apontamento: 170678/2011 Sacado: VAlDERES ZlMMER DA SILVA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCI-I1013
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: RCF INCORPORADORA llDA Portador: - Espécie: DM1 - N" TItulo:
NP00004913 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 731,87 - Vencimento: 10/02/2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_----------------------------

Apontamento: 170388/2011 Sacado:VENTURlTRANSPORTES IT'DAME Endereço: RUAGIOVANlVlCENTI 54 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: COOP DE ECON E CREDITO MUTUO DOS Portador: RB RECAPAGENS BLUMENAU llDA ME
Espécie: DM1- N'Titulo: 6417-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 251,00 - Vencimento: 21/01/2011

Apontamento: 169389/2011 Sacado:WIGANDO SEU Endereço: JOSE PASQUAUNl,89 - SEMINARlO - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: RADIO HORTENCIA llDA Portador: - Espécie: DSI - N" TItulo: 10103 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$300,00 - Vencimento: 15/01/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 22/02/2011.
Jaraguá do Sul (SO, 22 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tráfego continua interrompido
Dnit liberou trecho no domingo por queda de barreira em rota alternativa, mas fechou de novo
CORUPÁ

Pelo menos mais
30 dias de obras e cerca

de R$ 7 milhões serão
necessários para liberar o
quilômetro 94 da BR-280,
no limite entre Corupá e

São Bento do Sul.

j1Jesar
de a pista ter sido

berta no domingo, o tre

ho já está interrompido
ovamente. De acordo

com o engenheiro do Dnit (Depar
tamento Nacional de Infraestru
tura e Transportes) Izaldo Carlos
Kondlatsch, a liberação ocorreu

por causa de uma queda de bar
reira na rota secundária. "A Rota
das Cachoeiras é utilizada somen
te por quem precisa mesmo, pois
não é uma estrada muito boa. No

domingo houve um deslizamento
lá e por isso liberamos a 280. Mas

agora já foi resolvido e a rodovia está
interditada novamente", explica.

O Dnit aconselha a passagem

por esse desvio, que é feito pela es

trada da Rota das Cachoeiras, so
mente em dias de sol e paraveículos
leves. "Quem quer ter uma viagem
totalmente segura deve ir pela ser

ra da Dona Francisca. Essa estrada
é muito estreita e se chover corre o

risco de descer muita água. Os ca
minhões são proibidos de passar
pelo local", completa Izaldo.

A liberação do trecho deve
acontecer somente após mais 30
dias de obras. Isso porque o Dnit
terá que fazer uma barreira com

mais de 100mil metros cúbicos de
rochas, para evitar mais desliza
mentos. Não existe a possibilidade
de construir apenas uma rua pa
ralela para solucionar o problema,
pois passa sob a rua a tubulação
de gás e não pode haver vibrações
- porque há risco de explosão.

O trecho foi interrompido no dia
11, quando metade da pista cedeu.
O Dnit também trabalha em outros

pontos nas proximidades, onde
houvepequenas quedas de barreira.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

flh �"'� � � 'I�/IO '�I � pj � I� '�I �";;;; u�hJP � � t�i I $/'�, � �,�n � Nil�j, � t: �"""

Tempo instável
especialmente na

madrugada e a partir
da tarde em todas as

regiões de se. Risco de
temporal isolado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 21°e
MÁX: 30°e

SÁBADO
MíN: 19°e
MÁX: 24°e

SEXTA

MíN: 200e
MÁX: 23°e

DOMINGO
MíN: 19°e
MÁX: 23°e

Emwl7'!h'l'ldi! P:.I1'Gialmente Nlll:ilacll!
Nublado

I
!
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CHUVA

Precipitação volta .

sem muita força
Após o rigor das chuvas de

semana passada, a previsão para
esta semana é de chuva mode
rada para fraca e persistente em

todo o estado, com risco alta
mente reduzido, mas ainda com

chance de temporal isolado.

PIERO RAGAZZI

Local está em obras desde o último dia 10, após as fortes chuvas que fizeram parte da pista ceder

"""
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SÃO JOÃO DO SUL
Manhã encoberta com

, pancadas de chuva.

No resto do dia, ch�va.
m posswelsconstante, c� , de 220C

trovoadas. MIOI�a. de
..

de manhã e maxlma
25°C à tarde.

I
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A tendência. para a ultima
semana do mês é de chuva fre

quente sem grandes alterações.
Os volumes acumulados devem
ser muito menores do que os da
semana passada, mas a chuva
deve continuar até março.

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Mulher

Uhú!
Peladão!

'G
eorge Clooney. nuzinho
em pelo. Não, não é ne-

nhum ensaio. sensual,
nem nada assim. É a re-

leitura de uma famosa obra de

Michelangelo chamada A Cria

ção de Adão. Aquela retratada
na Capela Sistina, que mostra

Adão deitado nu, com o braço
estendido na direção do criador.
Enfim, a tal releitura é uma so

breposição do rosto de Clooney
na pintura, e tem o nome God's
Gift toWomen, ou seja: Presente
de Deus para as Mulheres. Tudo .

bem que eu preferiria vê-lo origi
nalmente, com o próprio corpo.
O George, quero dizer. Mas não
deixa de ser um presente ...

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 22 de fevereiro de 2011

Elijane Jung

i f' I::: (�; I.J��L�"UJ UP I W!,JI' II,
o canal Viva da Globo que traz reprises de

grandes novelas, seriados e os mais variados

programas. Dá para relembrar a Escolinha do
Professor Raimundo, o Sai de Baixo, o Viva o

Gordo, as temporadas de Malhação, e a estreia
mais recente é da novela o Rei do Gado. Aos

que sentem saudades da TV como ela era anti

gamente,' sem baixaria e apelação, o Viva é um
bom negócio. Acho o flash!

É A TREVA
Mas é de se acabar de rir. As dancinhas do

alarme de carros viraram febre e circulam na in
ternet com vários protagonistas diferentes, cada
um querendo fazer melhor que o outro. Basta dar
um pancadão no carro, disparar o alarme e botar
a criatividade pra funcionar, mexendo o esquele
to ao som de iuiuiuiuiu/pómpómpóm e aquela
coisarada toda. Eita treva bem bolada!

CTRl C+ CTRl V
MULHER NÃo. QUE'I<, MULHeR PReCiSA

r-------------------�

PRECISO DESTE PAR
DE. SAPATOS PRA

C,O,MBI,NAR,""<;.OMMINHA ROUPA.'

AMIGA! PR'�CI50 TE
CONTAR o BAFÃO

DE ONTEM!!!

PRECiSO DESTA
UN:DA BLUSA DE

BOUNHAS!

BISCOITO
DA SORTE

Não coloque em risco
seu relacionamento.

Por falha nossa, o Divã da última sexta, dia 18, saiu sem a foto da

gatíssima que respondeu. Então, para dar uma carinha às respostas,
reproduziremos novamente e especialmente o Divã com. Confere af-

EU SOU: uma pessoa amada
HOMENS SÃO: raros. MU
LHERES SÃO: extraordinárias.
SE MEU RELACIONAMENTO
FOSSEUMRITMO SERIA:
uma valsa. DESÇO DO SALTO

QUANDO: mexem comminha
família, principalmente os filhos.
PARAMEGANHARBASTA: me

respeitar. SE EU FOSSE CELE
BRIDADE SERIA: IuliaRoberts
ROUBARIAO CWSETDE: Paola
OliveiraMEU CORAÇÃO BATE
MAIS FORTEQUANDO: fico
agitadaEU SOUÓTIMAEM: dar
conselhos, como diz o ditado,
faça o que eu digo, mas não faça
o que eu faço. EU SOU PÉSSI
MAEM: cozinhar. UMANOITE
PERFEITAPEDE: um lugar especial commeumarido UMCASALAPAI
XONADO PRECISA: privacidade e romantismo COM 50 REAIS EU: vou
a pizzariaCOM 1 MIUIÃO DE REAIS EU: eu colocaria a vida em ordem e

com certeza, fariaumabela viagem commeumarido e filhos.

PALAVRA DE HO'MEM
Recebido por e-mail: "Minha

. mulher é difícil? Às vezes sim,
como eu também sou ... mas des
sa vez quero reclamar dos meus

parceiros de pelada, dos amigos
de cerveja que ficam tirando sar

ro da minha cara quando sou o

primeiro a levantar da mesa pra
ir pra casa. Dizem que sou pau
mandado, que sou frouxo e que

tenho medo da minha mulher.
Pois eu quero dizer a eles todos
como estão enganados. Eu res

peito e adoro minha mulher e se

prefiro gastar meu tempo fazen
do amor com ela ao invés de ficar
numa mesa cheia de marmanjos
falando de gostosas que nunca

vão ter, me acho bem mais es

perto que todos eles ...
"

j"',

• Enquanto o casamento .vai
bem, o casal vive a filosofia "o
que-é meu é seu". Depois da
,sepâtação é que começama
'lembrar da vez que um pagou
'a çoxinha, o outro pagou o

�, " "cinema ... Tipo o DuDu Nobre
que deve uns 600 mil para a

ex-Bombom.Bobagem! .

, .�:
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FAZENDA

Receita cria centro de

fiscalização aduaneira
Objetivo do governoé reduzir aprática de serviços desleais na importação
A Receita Federal vai criar
centro para rastrear e
coibir subfaturamento de
importações.
--- egundo o secretário da

......
Receita Federal, Carlos
Alberto Barreto Centro

_.. Nacional de Gestão de
Riscos Aduaneiros será criado
ainda no primeiro semestre para
fiscalizar a entrada de produtos
no país e o cumprimento da le

gislação aduaneira. De acordo
com ele, a Receita atualmente
faz essa fiscalização no varejo e

em .cada porto. O objetivo agora,
segundo Barreto, é ter um centro

que faça a análise dos dados de
forma centralizada, permitindo
ao órgão usar mais a área de in

teligência.
O secretário admitiu que esse

novo monitoramento visa a con

trolar a invasão de produtos chi
neses. Além disso, afirmou, esse
é um movimento coordenado
com os estudos que o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior vem fazen
do para elevar o Imposto de Im

portação de alguns produtos.
Barreto explicou que, quando
há aumento de alíquota, há um

risco maior de subfaturamento,
porque o importador tenta redu
zir a base de incidência do tribu
to para pagar menos imposto.

O secretário disse que a Re
ceita vai rastrear todos os pro
dutos que possam prejudicar
a produção nacional, em fun

ção da concorrência desleal.
"Os produtos, tanto da China,
quanto de outro país, serão fis

calizados",
.

disse o secretário,
destacando que os produtos chi
neses não são um mal em si. O

problema é quando o preço não

está correto na sua importação.
Barreto informou, também, que
essa é uma determinação do mi
nistro da Fazenda, Guido Mante

ga, que está preocupado com a

prática de preços desleais na im

portação. O ministro disse que o

centro irá funcionar em São Paulo
ou no Paraná. Ele disse que o local
será definido em função da facili
dade de instalação, e que não ne

cessariamente ficará em um gran
de centro ou perto de um porto.
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"
Os produtos, tanto
da China, quanto

de outro país, serão
fiscalizados.

CARLOS ALBERTO BARRETO
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

"

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

(47) 3222.3100 • Itajaí Ap Distribuidora Ltda. (47) 8438.3961 - Alarm System (47) 3348.9009 • Balneário Camboriú Digitál Sat

(47) 3263.5555 - Oriohm (47) 3366.3155/3323.9048 (também em Blumenau).
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CLIC DO LEITOR

IA Rosane pôs um dos seus jabutis para adoção. É bem manso e

come na mão, e não exige muitos cuidados. Contato pelo telefone
9104-1148 ou pelo e-mail zaneichstaedt@hotmail.com

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

NOVELAS

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

PatríciaMoraes, KellyErdmann, ChaflesZimmermann, . CarlosHenrique
jornalista jornalista escritor Schroeder, escritor

Bibliotecas virtuais

F·
azendo um expurgo na minha bibliote
ca, escolhendo livros que eu tinha em

duplicata, livros meus que não foram
vendidos porque tinham uma manchi

nha ou algum defeito pequeno de confecção e

outros que eu já li e não vou ler de novo, para
doar, lembrei-me de umamatéria que vi na tele-.r-'

visão, recentemente, sobre bibliotecas virtuais.
É claro que as bibliotecas,

como as conhecemos hoje,
não vão acabar. As bibliote
cas virtuais não vão substi
tuí-las, mas já são realidade.
E é claro que, apesar das no
vidades tecnológicas como

os leitores de livros eletrôni
cos tipo I-pad, Kindle e tan

tos outros, o livro de papel
impresso continuará existin
do pormuito e muito tempo.

Mas as bibliotecas digitais estão aí, oferecen
do livros para quem tem e-readers ou quiser lê
los na tela do computador. A biblioteca da USP
e a Biblioteca Nacional Digital, por exemplo,
estão com grande parte de seu acervo digitaliza
da. Outras bibliotecas de grandes universidades
também estão digitalizando seus acervos. A Es
cola Dante Aliguieri, de São Paulo, tem mais de
60mil livros já em versão digital.

A Biblioteca Mundial da Unesco, que
abriga obras do mundo inteiro, também ofe
rece seu acervo digitalizado.

f'

Então a tendência para um futuro próximo é
termos quase tudo o que já foi publicado trans

portado para a versão virtual e o que está sen-

do publicado e o que será publicado, sair com a

versão tradicional impressa e outra digital.
Já temos lojas de livros digitais, via inter

net, no Brasil. As próprias editoras estão na

internet vendendo seus livros digitais. Aliás,
as grandes editoras já se organizaram e cria
ram uma Distribuidora de Livros Digitais. Os
escritores, mesmo os alternativos, que fazem

suas edições próprias, estão
fazendo também uma edi

ção digital quando publicam
seus livros.

Então podemos aprovei
tar as grandes bibliotecas

digitais que nos oferecem

grandes acervos em versão

virtual, quase sempre gra
tuitamente, pois muita coisa
não temmais direito autoral.

Se não tivermos o Kindle,
que não emite brilho, podemos ler os livros

digitais na tela de nossos computadores, em
bora ilOSSOS olhos não tenham sido feitos para
enfrentar o brilho intenso e a radiação por
muito tempo. Mas não precisamos ler tudo de
uma vez, podemos ler pequenos ou médios
trechos de cada vez.

E aproveitar, de um jeito ou de outro, a

imensa gama de títulos que nos são ofereci
dos por lojas e bibliotecas virtuais. Embora
saibamos que tão cedo não vamos desistir dos
livros impressos em papel, amigo e compa
nheiro fiel de tanto tempo.

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d) (14hl0, 16h,
18h, 20h - todos os dias)

• Santuário (dub - 3d) (22h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h30, 16hl0, 17h45)
• De Pernas pro Ar (nac) (19h20, 21h20

- todos os dias)

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

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• O Besouro Verde (Leg) (14h, 16h30,
19h, 21h30 - todos os dias)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com • Cine Garten 1
• O Ritual (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30

- todos os dias)

LANÇAMENTOS
• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub) (13h30, 15h30, 17h30

- todos os dias)
• Amor e outras Drogas (Leg) (19h30, 22h

Supernatural
Com base nas aventuras vividas pelos irmãos Dean e Sam Win

chester, que atravessam os Estados Unidos combatendo todo o tipo de

ameaças sobrenaturais, de demônios e fantasmas, a mutantes, bruxas
e vampiros. Neste guia Ilustrado estão desde os monstros mais conhe

cidos, como lobisomens 'e vampiros, até espíritos como o da "Mulher de
Branco", espíritos aquáticos, 'terrestres, aparições da morte, passando
por monstros como o Wendigo e mortos-vivos, como ghouls e shtrigas.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Sônia e André trocam alianças. Lincon sai a pas

sos largos da redação. Diana quer que Carlos faça as

pazes com Guilherme. Arminda entrega o cargo e Bru-,
no diz que faltou pulso firme na administração. Joca e

Arminda se beijam. Newton pressiona Zuleide porque

suspeita que ela esteja envolvida nas fotos de Karina
e Tito. Newton diz para Zuleide não envolver Carlinhos
nas armações de Karina. Patrícia diz a Lincon para ad
mitir que foi ao casamento de André para não decep
cioná-lo. Iara fala para Virgnio agitar o plano para tirar

o dinheiro do Senador e fugir.
" U�a Viagem Inesquecível

Ao descobrir que sua noiva está tendo um caso com seu melhor

amigo, Conner Layne, embarca para a América do Sul e começa a

conhecer as maravilhas que o lugar tem para oferecer. Torna-se amigo
de dois viajantes suecos e acaba tendo todos os seus pertences e

dinheiro roubados. Após esta conturbada aventura, ele encontra um

simpático casal, Darlene e seu marido Christopher, que estão plane
jando atravessar a selva que separa o Panamá e a Colômbia, em tem

po recorde, com um grupo de desorganizados estrangeiros.

INSENSATO CORAÇÃO \

Raul e Wanda se recusam a contar para Léo o

motivo da separação e Raul decide sair de casa. Marina

afirma a Carol que lutará por Pedro. Raul tem o mesmo

pesadelo com um de seus filhos lhe pedindo ajuda.
Cortez orienta Henrique a tentar subornar Kléber. Pedro

empresta novamente o seu carro para Léo. Décio pede
para Norma lembrar algum detalhe que possa ajudar a
localizar ArmandojLéo. Léo arma o roubo do carro de
Pedro. Ao prestar queixa na delegacia Léo vê Norma.
Raul desconfia de que Léo foi o responsável pelo roubo
do carro de Pedro e questiona o filho.

- todos os dias)

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

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

todos os dias)

• Cine Garten 5
• Caça às Bruxas (Leg) (14hl0 - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg) (16h20, 18h50,
21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Besouro Verde (dub) (14h20 - todos os dias)
• Besouro Verde (Leg) (16h50, 19h20, 21h50 -

Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O Turista (Leg) (13h30, 17h40, 22h .; todos os dias)
• Caça as Bruxas (teg) (15h40, 19h50, todos os dias)

• Cine Neumarkt 2 .

, • Cisne Negro (Leg) (14h, 19h - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg) (16h30, 21h30

- todos os dias)

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

ARAGUAIA
Cabo de Esquadra foge de Solano. Solano o

procura, mas ele consegue se esconder. Mariquita
repreende Aspásia por ter ligado para seu neto. Ruriá
confessa a Estela que está cansado da maldição de

, laru. Solano sente-se mal e pede ajuda para o gerente
do hotel. Mariquita implica com Beatriz. Max tenta falar
com Fred sobre o casamento, mas o filho não lhe dá

atenção. Pimpinela tenta beijar Nancy, mas ela o afas
ta. Padre Ernílio, Terezinha e as crianças se despedem

_ de Irmã Dulce. Solano se surpreende ao acordar e ver

Cebola, Yvete e Cabo de Esquadra em, seu quarto.

TI-TI-TI
Camila salva Luti e é atropelada por Pedro. Cecília

sonha que Luti é atacado por Valentim e avisa Aricle
nes. Camila e Pedro são levados para o hospital. Rebe
ca ameaça processar Pedro por tentativa de homicídio.
Gino fica dividido entre o sonho de ser pai e o amor

por Rebeca. Érico aconselha Renato a se aperfeiçoar,
mas lhe dá uma oportunidade na agência. Luti se de

clara para Camila. Desirée corta o pé e Armandinho a

socorre. Breno diz a Eduardo que Thaísa gosta dele.

Isabel conta para Marcela que Renato trabalhará com

seu irmão. Luisa aparece no apartamento de Marcela.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Na profissão, mergulhe em seus

ideais, pois vai conseguir realizá-
los. O dia promete ser especial no

amor e no sexo. Paqueras descompromis
sadas podem ganhar ar mais sério. Um

clima de forte paixão tende a prevalecer
com seu par.

TOURO
De acordo com os astros, você
estará focado(a) nas obrigações

e responsabilidades do trabalho. Compro
misso amoroso estimulado. A dois, mais
união. Bom momento para lutar por um

aumento salarial.

Iii!' GÊMEOS
I/li} Hoje, determinação e dedicação

serão as palavras de ordem em

seus assuntos do cotidiano. Na vida afe

tiva, boas novidades devem empolgar seu
coração. Aproveite! Não deixe de cumprir
as suas obrigações.

CÂNCER
Seu paraíso astral recebe a vi

sita da Lua e o dia será aben-

çoado pelas estrelas. Finanças,
assuntos familiares e amor vão contar

com as melhores promessas. Divirta-se

mais, aproveite a vida e não perca opor
tunidades.

LEÃO
Lar e família vão ocupar lugar
de destaque em sua vida. Com

quem ama, se teve algum atrito, recon

sidere. Dia indicado para fazer as pazes.

Atração intensa na paquera. Mudanças
favorecidas em seu lar.

VIRGEM

li Vai se destacar no trabalho e po-
"'/" derá subir no conceito dos che-

fes. Aumento de salário pode ser

o prêmio por seu profissionalismo. Quer
fisgar alguém? Declare-se! Explore sua

inteligência e dê valor às boas ideias que
terá. Laranja.

_,,,"' um",,,

LIBRA
n,., ,."","'""' Aproveite seu pique e vá atrás

dos seus interesses. Ótimas
energias em todos os setores. Seu char

me brilhará não será difícil fazer alguém
se apaixonar. Com imaginação, talento e

força de vontade, chegará onde quer.

ESCORPIÃO
O dia é ideal para lutar por seus

sonhos, aumentar seus ganhos
e aperfeiçoar seus relacionamen

tos: Use seu poder de comunicação e sua

sensibilidade para conquistar. sua cara

metade. Aproveite a noite com o par.

SAGITÁRIO
A Lua vai acentuar sua intuição e

favorecer a sua concentração no

trabalho. Confidências com amigos
podem contribuir para que resolva assun

tos importantes. Confie em seus instintos

e pode faturar uma grana.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, empenhe-se nos

seus objetivos e mostre sua

determinação. Proximidade com

pessoa amiga pode revelar uma paixão. A
dois, clima mais intenso. Fique atento(a),
seu desempenho profissional pode ser

reconhecido.

AQUÁRIO
Focalize suas metas e não tenha

receio de ousar um pouco mais

em suas iniciativas. Atração por

pessoa experiente ou de destaque pode
dar início a uma relação promissora. A

dois, entregue-se às emoções.

PEIXES
Com seus instintos aguçados,
saberá como agir e poderá am-

pliar seus horizontes profissionais.
Bons fluidos na vida social e familiar. A

dois, sintonia e sedução. Aproveite sua

determinação no trabalho.
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Ex-BBB Fani bate
o carro em São Paulo
Na madrugada deste domingo ex-BBB Fani Pa

checo sofreu um acidente de carro, em São Paulo.

Fani foi à capital paulista para uma festa de 15 anos

na sexta e teve o carro que a conduzia atingido por
outro veículo, quando voltava de um jantar. De acor-'
do com o site Ego, Fani estava sem cinto e bateü

com a cabeça no vidro da frente, mas foi medicada
e pàssa bem.

Mion 'rouba' beüo
de Ana Hickmann
o apresentador do programa "Legendá

rios,", Marcon Mion, roubou um beijo da apre
sentara Ana Hickmann em urna participação

_

no programa "Tudo é Possível". Segundo a

coluna Zapping, do jornal Agora São Paula" a
loira teria ficado muito sem graça com a atitu
de e se irritado. De acordo com a coluna, ele
a "pegou pela cintura e roubou um longo bei

jo, Dizem que a loira não &ostou da sltuaçãe",

Gilberto Braga acha
audiência baixa demais

Segundo a coluna Zapping, do jornal Agora São

Paulo, o autor de "Insensato Coração", Gilberto

Braga, acha que o ibope da trama está muito bai
xo. "Espero que suba porque acho a novela muito
boa" disse. O primeiro mês de "Insensato Coração"
marcou 31,7 pontos de média no Ibope da Grande
São Paulo, apenas 0,1 a mais que o primeiro mês da
novela anterior, "Passione".

DIVIRTA-SE

R,espondendo à altura
O general dirige-se a um soldado e pergunta:

r: Você tem troco para cem?
- Claro, meu chapa! - responde prontamente o

soldado.
- Isso não são modos de dirigir-se a um oficial! -

revolta-se o general. - Vamos tentar novamente:
recruta, você tem troco para cem?
E o soldado, com voz firme:
- Não, senhor!

'Fui criada de uma
maneira muito livre'
A atriz Maria Flor dis

se ao "Jornal da Tarde"

que nunca foi de sair para
baladas e não usa drogas
- "Sempre fui muito tran

quila, para a felicidade da
minha mãe. Fui criada de
uma maneira muito livre,
aberta, sem proibições",
disse ela. Maria Flor tam
bém revelou ao jornal que
está soíteira. Por seis anos
a atriz namorou o diretor

Felipe Continentino.

William Bonner'
renova contrato

William Bonner acaba de renovar seu contrato

com a TV Globo por mais sete anos. A boa notícia foi
contada pelo próprio apresentador do "Jornal Nacional"
em um evento em Angra dos Reis, no Rio, neste fim de
semana. "Vocês vão ter que me aturar mais um pouqui
nho", disse ele à coluna de Bruno Astuto, publicada no

jornal "O Dia". William e Fátima Bernardes foram os

padrinhos de um amistoso de vôlei. Participante do
torneio há quatro anos, desta vez Bonner não jogou.

Grazi Massafera
• •

ensaia para ocinema
A atriz Grazi Massafera não conta com um prepa

rador de elenco para fazer seu primeiro grande papel
no cinema, informa a "Folha de S. Paulo". O próprio
diretor do filme, José EduarçJo Belmonte, é quem vem

ensaiando com a atriz. "Acho que eu e Grazi nos esco
lhemos porque vimos o que cada um pode trocar um
com o outro", disse o diretor à publicação. De acordo
com o jornal, as filmagens de "Billi Pig", com Cauã Rey
mond e Preta Gil, começam em março.

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 3x3.

ANIVERSARIANTES
21/2
Adriana I. A. de Brito

Almir Muller

Ana P. Schmidt

Bruna M. Bertholdi

Carlos A. Eggert
Cirlene Lehn

Cristiana R. Fernandes

Débora C. Kellner

Denis Picolli

Dirceu Bachmann

Edilza Petry
Egon Honburg
Evaldo Grechuski

Fernando Scaburri

Gabriel Borke

Giovane A. Sguissardi
Jaime Drews

Juliane C. da Costa

Ke"yWillmann

Uncon A. de Souza

Uno Vieira

Marcos Harmel

Maria de L. Chaves

Roseli Gaedke

Solange M. Gielow

22/2

Cristané Mokuva

Denise A.IS. Stein
Diego D. Rech

Edison Gessner
Ellen L Papp
Elsina Mathes

Emilia V. Andreatta

Ério J. Dos Santos

Errol Sasse

Gabriel Borke ,

Gabriela Fossike

Gabriela V. Krueger
Gislaine Argenton
Ines Vasel

Ismael Schwirkowsky
Jacson Belegante
JaimeCucco

Jean J. P. da Rocha

John Marinho

Juarez R. Cardoso

Juliano Helbert

Lairtonn P. Erdmam

L:e0nat,do Glatz
.

Marcela, Ancreata
Marli E. Siewverdt
Mayara L.,. Veler
Moacir M. Salomão
Neide S. Marcchetti

Patricia Se"

Paulo Lennert

Reginaldoda S. Viana

Renata A. Wackerhage
RerJato de Souza

Rodrigo. J. Kons
Rodrigo Karsten
Romeu Deretti

Romi D. Juliani

Ruth Hoffmann

SimoneB. H. Borke
,

Valdinei Deretti

We"ington C. Marqúardt
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Caseira

Sabe
aqueles lugares simples, com uma comida deliciosa que

você vai uma vez, adora e sai espalhando para os amigos: des
cobrimos um. No caso, a Casa Nonna Dica, que fica na Rua
Bernardo Dornbusch - antes da Caraguá. Com um cardápio

variado de comida italiana, o local serve ummacarrão para qualquer
um comer e reprisar. O proprietário, um gentleman, claro, muito sim
pático atende pelo nome de Rodrigo.

Abre aspas
A cantora baiana Claudia

Leitte, apesar de desmentir o bo
ato pelo-Iwitter de que não está
grávida, continua na lista de sus

peitas. Agora é só deixar o carna
val passar.

Velas
Pra quem interessar, possa:

na primeira avaliação do ano, de
pois da leva dos turistas de janei
ro, o trade comemora o pernão
da turma nas praias catarinense.
Amaior da década. Cheers!

I/Meu namoro só
. abriu esportes da

.

minha carreira",
Milene Domingues,
comentarista, garantindo
que o Fenômeno só deu o
primeiro passe para'o sucesso.

Joana Schmidt Uber, que posa
com o marido Jonas, colou g�au

no curso deProcessos Geren,:i�is,.

. pela Faculdade Senac
.

NAS RODAS
• Hoje que bate as taças e faz tim
tim é o boa gente Italo Rubini.
Parabéns, garoto!

• A Stylu's está com as

inscrições abertas para cursos
de Massoterapeuta. As aulas
começam em abril. Mais
informações pelo fone 3376-4587.

• Jaraguá do Sul será sede da
44a Convenção Estadual do
Comércio Lojista no ano de
2012. O CDL da cidade está
comemorando.

leitora tiel De volta
A leitora fiel de hoje é a

gente boa Idalina Rubini, a

Dina ou Ida, esposa do popu
lar Marino Rubini. Ela é outra

querida que acompanha a co

luna todos os dias para ficar
por dentro dos babados da ci
dade. Valeu mesmo.

Depois de uma breve escapu
lida das compras onde as sacolas
foram protagonistas somente em
viagens, o consumidor começa a

fazer o caminho de volta atraído

pelas megapromoções, além de

roupinhas confortáveis para seus
dias de ziriguidum. Bom, não?
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J�aensessobeun
nopódio em Lontras
Alexandra ficou em segundo e Alessandro em terceiro
JARAGUÁ DO SUL

OS motores começaram
a roncar nesse fim de
semana pela competição
mais tradicional do
automobilismo de terra
catarinense.

etapa que abriu o Ca
tarinense de Automo
bilismo de Terra acon

teceu no autódromo
Alceu Feldmann, que conta com

2.250 metros de extensão, na ci
dade de Lontras. Os destaques
dos pilotos da região foram os

"quase xarás" Alexandro Spézia

e Alessandro Coelho. A próxima
prova será nos dias 19 e 20 de

março em Joaçaba, no autódro
mo Cavalo de Aço.

Spézia iniciou bem a tempo
rada. O jaraguaense havia sido

pole no sábado, mas foi ultra
passado na última volta classi
ficatória e largou em terceiro no

domingo. Fez uma corrida de

recuperação e só não conseguiu
bater Leopoldo Mees (primeiro
colocado), porque o atual cam

peão da Marcas A conhece o per
curso de cor e salteado - Mees é

piloto de Lontras.
"Foi ótimo até não esperava ir

tão bem nesse começo de ano",
admitiu Alexandro, que em 2010

sofria com o acerto do carro. Po

rém, a última etapa do ano pas
sado era um prenúncio para esse

início feliz. "Fiz uma melhora no
carro fim do ano e ganhei a prova
em Ascurra. Não estava dispu
tando título. Fui mais para ver

como é-que ia ser", confessou.
,

Alessandro Coelho foi o ter

ceiro colocado na categoria Sto
ck Car, em prova vencida pelo
blumenauense Tito Morestone.

Já Vini Cardoso estreante na

Marcas N ficou com a nona posi
ção da prova que foi vencida por
Samuel Deucher, de Ituporanga.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Alexandro Spézia (número 56) perdeu apenas para Leopoldo Mees, atual campeão da Marcas A

RAVESSA
I

Maria Helena
fica em segundo
A paratletaMariaHelena Eggert,

patrocinada pelo Jornal O Correio
do Povo, conquistou no último do

mingo a segunda colocação na Tra
vessia de Penha, prova válida pelo
Circuito Mercosul. Ela atribuiu a

diferença de tempo para a primei
ra colocada por causa da falta de
um guia. "Pelo fato de estar sozinha

perco um pouco de tempo, até ter

segurança", descreveu. O tempo de
Helena não tinha sido divulgado até
o fechamento.A próxima prova será
no dia 12 demarço, emPorto Belo.

A F"1l�F"1l�

Henrique votta
a se destacar

.

o nadador da Equipe Ajinc/
Arroz Urbano/FME, Henrique
Fructuozo, mais uma vez foi des

taque no Estados Uriidos. Ele
e sua equipe, a Wheeling Iesuit
University, conquistou o título
de campeã 2011 da Appalachian
Conference na noite de sábado
no Complexo Aquático Ohio Uni
versity. O jaraguaense foi escolhi
do o nadador do ano da Appala
chian Conference, uma vez que
em todas as provas que disputou,
Henrique estabeleceu recordes.

RI

Mandalho
ganha bronze

o triatlo jaraguanese começou
a temporada 2011 com dois bons
resultados. Eles participaram da

primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Triatlo, que acon

teceu em Navegantes. Jonathan
Mandalho ficou com o bronze na

categoria 35 a 39 anos e Márcio
Milcke obteve a quarta colocação
na categoria 45 a 49 anos. "Estes
resultados nosmotivaram a inten
sificar os treinamentos para a pró
xima etapa que será em Garopaba,
emmarço", avisouMandalho.

CON IRA ESSAS E OUTRAS OFERTAS
EM CA rue OS ORIGINAIS HP
NA FORMIGARIINFORMÁTICA.
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Embuscadasee
Cruzeiro pega paraguaios em casa tentandomanter a boa fase na competição
BELO HORIZONTE

Após a empolgante
goleada por 5xO sobre o

Estudiantes, o Cruzeiro
volta a campo hoje pela
libertadores disposto a

somar mais uma vitória
em casa.

.

-

time do técnico Cuca recebe
o Guaraní, do' Paraguai, às
19h15, na Arena do Jacaré,

_ em Sete Lagoas (MG), pela
segunda rodada do Grupo 7. A in

tenção de Cuca era repetir a forma
ção que iniciou o triunfo sobre os

argentinos, mas o treinador celeste
não poderá contar com o lateral

esquerdo Gilberto, que sente urna

tendinite na perna esquerda e foi
vetàdo pelo departamentomédico.

Sem Gilberto, Cuca promoveu
uma inversão nas laterais, esca

lando no coletivo desta segunda
Diego Renan na direita e Pablo
no lado esquerdo. Dono da lateral

esquerda na temporada passada,
Diego Renan é o reserva imediato
de Gilberto e Pablo vinha atuando
como titular da lateral direita.

O time paraguaio estreou com

derrota (Ox1) para o Deportes To

lima, na Colômbia. O técnico e

os jogadores do Cruzeiro espe
ram por urn adversário bastan
te fechado. "Vai ser muito mais

complicado. O jogo com o Estu

diantes, apesar de ser um clássico
sul-americano, o adversário vem

para jogar bola também. E a gente
fez urn gol no início, fazendo com

que a equipe argentina saísse e

tentasse empatar o jogo. Esse time
do Paraguai virá para se defender
e para buscar um pontinho", afir
mou Roger, que voltará a formar
a habilidosa dupla de armadores
com o argentino Montillo.

No ataque, o treinador indicou

que manteráWallyson como com

panheiro de. Wellington Paulista.
O atacante Thiago Ribeiro voltou a

atuar bem, diante do Ipatinga, pela
quarta rodada doMineiro,mas deve
ficar no banco diante do Guaraní.

DIVULGAÇÃO VIPCOMM

Roger (com a bola) volta a formar dupla com Montillo no meio-campo

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1987 TEM DOIS CAMPEÕES: fLA E SPORT

CBF recomece título do Flamengo
Depois de muita polêmica, a

CBF reconheceu o título do Cam

peonato Brasileiro conquistado
pelo Flarriengo, em 1987, ao lado
do Sport, A decisão foi anuncia
da após umalonga reunião, on
tem, entre a presidente do clube
rubro-negro, Patrícia Amorim, e

o presidente da entidade, Ricar
do Teixeira.

"Esse. é um dia histórico para
o Flamengo. Quero homenagear
todos os jogadores da campanha
de 87 e o técnico Carlinhos. Vo-

c:::::§<i?:>
OLYMPIIlUS

OLYMP/I(t./S

cês são agora os legítimos cam- CBF. Esse caminho teve início com
peões de 87, e o Flamengo tem o reconhecimento dos títulos do
de direito seis títulos de campeão Torneio Roberto Gomes Pedrosa
brasileiro", disse Patrícia, ao site � da Taça Brasil (disputados entre
oficial da CBF. A partir de agora, a 1959 e 1970) no fim de 2010. Com
entidade aponta que houve dois a resolução, o Flamengo é tido

campeonatos brasileiros, tendo oficialmente como hexacampeão
Sport e Flamengo como campe- brasileiro e soma as conquistas
ões e Guarani e Inter como vices, de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e

respectivamente. 2009. Mesmo com o anúncio do
O presidente Ricardo Teixeira reconhecimento do título brasi

esclareceu que a nova deliberação
.

leiro 1987 do Flamengo, aTaça das
é coerente com a linha de recom-· Bolinhas por enquanto permane
posição histórica proposta pela. ce no Morumbi.

DIVULGAÇÃO

./i IH:

Patrícia Amorim comemorou a definição do impasse e disse que ontem foi histórico um dia histórico para o clube

Protestos em
Bahrein cancelam
abertura da Fl

O GP do Bahrein de Fórmula
1 está cancelado devido aos pro
testos que tomam conta do país.
A prova que abriria a temporada
2011 da categoria estava marcada

para 13 de março. Agora, a disputa
deve começar somente em 27 de

março, com o GP daAustrália.

Disputado desde 2004 no Cir
cuito de Sakhir, o GP do Bahrein

pode deixar de ocorrer pela pri
meira vez. No entanto, o mais

provável é que ele ainda aconte

ça neste ano, mas em .outra data.
A onda de protestos populares,
que reivindica a saída- de toda a

monarquia governante, já dura
mais de uma semana no arqui
pélago. Pelo menos oito pessoa�
já morreram.

Preocupado com a segurança
dos pilotos e dos demais inte

grantes da Fórmula 1, o chefão
da categoria, Bernie Ecclestone,
já havia dito que a melhor solu

ção seria a não realização do GP
no próximo dia 13. A principal
categoria de esporte a motor do

planeta tem 20 corridas progra
madas para a temporada 2011.

JOGOS PELO BRASIL

• CAMPEONATO CATARINENSE
• SEMIFINAL TURNO

RESULTADOS
Criciúma lxl Chapecoense
Figueirense 3xl Joinville
FINAL TURNO

DOMINGO (27/2)
16h - Figueirense x Criciúma

• CAMPEONATO CARIOCA
• SEMIFINAL TURNO

RESULTADOS
Fluminense (2)2x2(4) Boavista-RJ
Flamengo (3)lxl(l) Botafogo
FINAL TURNO

DOMINGO (27/2)
16h - Boavista-RJ x Flamengo

• CAMPEONATO GAÚCHO
• QUARTAS DE FINAL TURNO

Internacional (4)lxl(5) Cruzeiro-RS
Juventude Ox2 São José-RS
Grêmio 5xO Ypiranga-RS
Caxias lxO Veranópolis
SEMIFINAL TURNO

16h - Grêmio x Cruzeiro-RS

18h30 - Caxias x São José-RS

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 10a RODADA

Arapongas lxO Paraná Clube

Roma-PR lxO Corinthians-PR

Operário 2xl1raty
Rio Branco-PR 2x2 Paranavaí
Cascavel lxl Cianorte
Coritiba 4x2 Atlético-PR
• lla RODADA

.

DOMINGO (27/2)
16h - Cianorte x Coritiba

16h - Paraná x Cascavel

16h - Paranavaí x Iraty
16h - Operário x Cortnthtans-Pü
16h - Roma x Arapongas
18h15 - Atlético x Rio Branco

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 26,
Operário-PR 19, Atlético-PR 18,
Cianorte 17, Iraty 17, Arapongas
16, Corinthians-PR 15, Roma
13, Paranavaí 11, Rio Branco 9,
Cascavel 6 e Paraná 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 9a RODADA
Americana 2 x O ltuano
São Paulo 4xO Bragantino
São Caetano lxO Portuguesa
Santo André Ox4 Paulista

Grêmio Prudente Ox2 Oeste

Corinthians 3xl Santos

Mogi Mirim OxO Palmeiras

Mirassol 2xO Linense

São Bernardo 2xO Noroeste

Ponte Preta 3xl Botafogo-SP
• 10a RODADA

SABADO (26/2)
17h - Oeste x Linense

18h30 - Santo André x Ponte Preta
19h30 - Corinthians x Grêmio
Prudente
19h30 - Americana x Mogi Mirim
DOMINGO (27/2)
16h - São Paulo x Palmeiras

17h - Ituano x Botafogo-SP
18h30 - Santos x São Bernardo
19h30 - Noroeste x São Caetano
19h30 - Portuguesa x Bragantino
19h30 - Paulista x Mirassol

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 20,
Mirassol 19, Corintilians 19, São
Paulo 18, Santos 18, Americana 16,
Ponte Preta 15, Oeste 14, Paulista
12, Bragantino 12, São-Caetano.l.L,
Portuguesa lO, Botafogo-SP 10,
Mogí Mirim 9, São Bernardo 8,
Ituano 8, Noroeste 8 , Linense 6,
Santo André 6 e Prudente 5.

•. TAÇA LIBERTADORES
• 2a RODADA

HOJE

19h15 - Cruzeiro x Guarani

AMANHÃ
21h50 - Fluminense x Nacional
22h15 - Internacional x Jaguares
QUINTA-FEIRA (24/2)
23h45 - Junior Barranquilla x Grêmio

QUARTA-FEIRA (2/3)
21h50 - Santos x Cerro Porterio
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Mutirão carcerário
noPresídioRegional
Situação dos-detentos é analisada por equipe de juízes
JARAGUÁ DO SUL preso, possibilitando ainda que os

detentos sejam ouvidos para sanar

eventuais dúvidas. Uma equipe de

apoio da Corregedoria de Justiça,
com quatro juízes, está na cidade

auxiliando na revisão dos processos.
Na análise dos processos, os ju

ízes podem decidir sobre a conces

são de benefícios aos presos, como

saídas temporárias ou o cumpri
mento da pena em regime semia
berto. Em Santa Catarina, o Tribu
nal de Justiça do Estado iniciou os

mutirões no ano passado. Já foram
realizados mutirões nas cidades de

Curitibanos, Joinville, Lages e Criei
úma. Este ano, o trabalho será feito
nos demais municípios catarinen-

Começou ontem e está

previsto para encerrar
nesta quarta-feira o

mutirão carcerário no

Presídio Regional.
miciativa deste trabalho é
do CNJ (Conselho Nacio
nal de Justiça) e, de acordo
om a juíza daVara Crimi

nal de Jaraguá do Sul, Cândida Inês
Zoellner Brugnoli, há uma resolu

ção prevendo a realização dosmuti
rões em todo Brasil. O objetivo é ve
rificar a situação processual de cada

ses. A força-tarefa, batizada de "Co
meçar de Novo" deve se estender

pelo Estado até dezembro.
Cândida afirmou que em Iara

guá do Sul a situação está dentro
da normalidade. "Há algumas si

tuações com um pouco de atraso

porque há promotores emperíodo
de férias. Mas não existe situação
calamitosa no que tange às ques
tões processuais e não se pode ter
a ideia de que presos serão libe

rados, porque ninguém aqui está
preso sem que sua situação tenha
sido analisada", completou.

• Elisângela Pellutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Superlotação é
preocupante

o principal problema no Pre

sídio Regional de Jaraguá do Sul
continua sendo a superlotação.
Com capacidade para 128 deten

tos, o local abriga hoje 340 pre
sos, a grande maioria homens.
"Uma ação pública está em an

damento para que presos conde
nados sejam transferidos daqui,
mas há falta de vagas em todo o

Estado", observou a juíza.
Segundo ela, a maioria dos

réus que está cumprindo pena
no Presídio Regional é de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Schroeder.
"A criminalidade tem aumen

tando constantemente e deve-se

começar a pensar na instalação
de uma penitenciária aqui na re-

gião", defendeu Candida. Juíza Cândida defende necessidade de uma penitenciária na região

Ginco casos de violência doméstica
No fim de semana, a Polícia Militar recebeu a denúncia de cinco casos

de violência doméstica contra mulher. Todos os acusados foram detidos e

as vítimas passam bem. Os dois primeiros casos aconteceram sábado à tar

de no Bairro Amizade, em Guararnirim, e no bairro Vila Lenzi, em Iaraguá
do Sul. Horas mais tarde, houve outro registro de violência doméstica no

bairro Ilha da Figueira, em Guararnirim. Na noite de domingo, outras duas
situações de agressão contra a mulher aconteceram no Loteamento Tar

noski, emMassaranduba, e no bairro TifaMartins, em Jaraguá do Sul.

Homem cai de telhado
Ontem de manhã, um homem de 62 anos caiu de umaaltura de três

metros, enquanto consertava o telhado de casa, nas proximidades da

empresaMercúrio, no bairro Ilha da Figueira, em Iaraguá do Sul. A vítí
ma foi atendida pelos BombeirosVoluntários e encaminhada ao Hospi
tal eMaternidade São José, com suspeita de traumatismo craniano leve.

Sociedade Recreativa Alvorada

EDITAL DA
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

A diretoria da Sociedade Recreativa

Alvorada,em conformidade com seus es

tatutos, convocaos seus sócios para a as

sembléia geral ordinária que se realizará no

dia 25 de fevereiro de 2011,ás 19;30 horas

em primeira convocação e ás 20:00 horas,
em segunda convocação com qualquer nú
mero de sócios presentes em sua sede so

cial na rua Gustavo Gumz, 289 - Rio Cerro

II, para tratarem sobre:

1 - Prestação de contas do ano de 2010

2 - Assuntos diversos de interrese da
Sociedade

3 - Eleição da nova diretoria para
2011/20'12.

A Diretoria

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
Edital nO 001/2011, de 18 de fevereiro de 2011.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO GERAL DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE

PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU DA TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO

DOMICILIAR, RELATIVOS AO EXERCíCIO DE 2011.

MILTON PEREIRA JÚNIOR, Diretor de Receita Fiscal da Secretaria da Fazenda do Município
de Jaraguá do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em cumprimento
ao que determina a alínea "b", do inciso I, do § 3°, do art. 26, da Lei Complementar n° 001/93
(Código Tributário Municipal - CTM) e do Decreto Municipal n? 3.225/95 (Regulamento do

CTM), em conformidade com os arts. 142, 144 e 145, da Lei n? 5.172/66 (Código Tributário

Nacional) torna público a seguinte NOTIFICAÇÃO GERAL DE LANÇAMENTO do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de

Lixo Domiciliar, relativos ao exercício de 2011: 1. Ficam os proprietários, titulares de domínio

útil ou possuidores a qualquer título de imóveis localizados na zona urbana, ou, de expansão
urbana do Município de Jaraguá do Sul - SC notificados do lançamento do Imposto sobre

a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo

Domiciliar referentes ao exercício de 2011. 2. Nos termos do Decreto nO 7.590/2010, de 23

de novembro de 2010, alterado pelo Decreto nO 7.716/2011, de 09 de fevereiro de 2011, o
contribuinte poderá optar pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter

ritorial Urbana - IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar em cota única ou

parceladamente da seguinte forma: à vista com desconto de 18% (dezoito por cento), até
o dia 11/04/2011; parcelado em até 08 (oito) vezes, sem desconto, com o vencimento da

primeira parcela até o dia 11/04/2011 e as demais até o dia 10 (dez) dos meses subsequen
tes, sendo que o valor das parcelas não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento)
da Unidade Padrão Municipal - UPM. 3. Aos contribuintes adimplentes do Imposto sobre a

Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU em 31 de dezembro de 2010 será concedido

desconto de 12% (doze por cento) sobre o valor deste imposto, conforme o disposto na Lei

Complementar nO 105/2010, de 13/12/2010. Fica assegurado ao contribuinte que optar pelo
pagamento à vista o desconto de 18% (dezoito por cento) previsto no § 1 ° do artigo 1 ° do

Decreto nO 7.590/2010, de 23 de novembro de 2010, alterado pelo Decreto nO 7.716/2011,
de 09 de fevereiro de 2011. Os referidos descontos não incidem sobre a Taxa de Coleta e

Remoção de Lixo Domiciliar. 4 ..0 valor da UPM foi corrigido monetariamente em 5,39% (cinco
virgula trinta � nove por cento) e fixado para o exercício de 2011 nos termos do Decreto n?

7.588/2010, de 23 de novembro de 2010, em R$ 114,20 (cento e catorze reais e vinte centa

vos). 5. As Plantas de Valores Imobiliários de Terrenos e Edificações para o exercício de 2011

foram aprovadas pela Lei Complementar nO 104/2010 e corrigidas monetariamente em 5,39%
(cinco vírgula trinta e nove por cento), correspondente ao INPC (IBGE) acumulado no período
compreendido .entre novembro de 2009 a outubro de 2010. Estes valores serão utilizados

na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU e do

Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos -ITBI. A

taxa de coleta e Remoção de Lixo Domiciliar foi reajustada em conformidade com o previsto
na Lei Complementar n? 106/2010, de 13 de dezembro de 2010. 6. Os contribuintes que até

o dia 31/03/2011 não receberem o carnê de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial·Urbana - IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar, que
serão enviados pelo correio a partir de 01/03/2011 para os endereços de entrega constantes

em nossa base cadastral em 01/01/2011, deverão retirá-los até o dia 11/04/2011 junto ao

Setor de Tributos da Prefeitura de Jaraguá do Sul, situado à Rua Walter Marquardt n? 1.111,
bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade, no horário das 7h30 às 11 h30, e das 13 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira. Também estará disponível a emissão de 2a via no site www.jara
guadosul.sc.gov.br, no campo PMJS-serviços. 7. Após o dia 11/04/2011, todas as notificações
de lançamento serão .consideradas entregues para os efeitos da lei, ficando os contribuintes

sujeitos aos acréscimos legais previstos, além da inscrição em dívida ativa e consequente
cobrança judicial. 8. Os dados sobre o lançamento da inscrição imobiliária estão disponíveis
no Setor de Cadastro Técnico da Prefeitura de Jaraguá do Sul. 9. O prazo Iimite para pro-

.

positura de recursos administrativos referentes à contestação dos lançamentos, solicitação
de isenção e demais benefícios previstos em lei é 11/04/2011, conforme preceitua o art. 5° do

Decreto n? 7.590/2010, de 23 de novembro de 2010. O requerimento deverá ser protocolado
até esta data no Setor de Protocolo da Prefeitura no endereço acima citado, após o que serão
considerados intempestivo. Jaraguá do Sul - SC, 18 de fevereiro de 2011.

MILTON PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Receita Fiscal - Matrícula 80062-7

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANTACtID\RINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - ChristaIngeHilleWagner, Interventora

. Rua28deA2oston° 1918,EdNexus,
Telefone: (47) 3373-0404 - Horário deF'uncionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
.

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os deve
dores intimados apartir da publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto
àpossibilidade deoferecimentode resposta escritanomesmo prazo, sob penade, em não o fazendo, ser lavradoe registrado opro
testo correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoaís) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(ern) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia 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: 12830 Sacado: CINDO MANGONI CPF: 326.326.220-34 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E IN
VFSTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20013216166 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO
SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 06/05/2008 Valor: 14.153,28 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução:R$ 44,1O,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 12994 Sacado: ClAUNICE DE FATIMA DA SILVA CPF: 776.533.609-63 Cedente: JOSE ALVARO DE AGUIAR E OU
MÀGEL C BRAGA CPF: 514.155.269-15 Número do Título: 14/60Ll7Q35 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/0112011 Valor: 382,92 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---_---------_---------------------------

Protocolo: 12920 Sacado: DORlNElA SCHUIZME CNPJ: 11.953.919/0001-16 Cedente: ARMAZEM DISTRIBUIDORA EWGISTI
CA IlDACNPj: 07.176.644/0001-84 Número doTítulo: 000074-4 Espécie: ChegueApresentante: ARMAZEM DISTRIBUIDORA E
WGISTICA IlDA DataVencimento: 08/07/2010 Valor: 648,47liquidação apos a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 12970 Sacado: JINCOMERCIO DEPNEUS IlDACNPj: 10.587.687/0001-67 Cedente: LINKCOMERCIAL IMPORTADO
RA E EXPORTADORA IlDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 19/23 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
caçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/02/2011 Valor: 1.845,00 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 11498 Sacado: LILIAN TIETZ CPF: 690.420.559-87 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELEfRICOS lIDA
CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 001236 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 15/12/2010 Valor: 286,50 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 12995 Sacado: PATRlCIOJOSÉDEI'NERSKICPF: 049.254.979-60 Cedente:DINAMICACENTROAUTOMarIVO IlDA
ME CNPJ: 05.024.98110001-20Número doTítulo: OS 600Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicas:ã0Apresentante:BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 05/02/2011 Valor: 115,00 Liquidação apos a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
-------_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 12914 Sacado:TRITEXTILINDUS1RlAECOMERCIOACETEXIEIS IlDACNPJ: 08.688.568/0001-59 Cedente: GUEDES
IMPORIAÇÃOEDISTRIBillÇÃO IlDACNPj: 08.784.317/0001-78 Número doTítulo: 2751/1 Espécie:Duplicata deVendaMercan
til por IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 04/0Z/20ll Valor:2.503,96li
quidação ap,os a intimação:R$JO,85,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00Protocolo: 12937 Cedente: GUEDFS

1MP0RIA(,A0EDISTRIBillÇAOIlDACNPJ: 08.784.317/0001-78NÚIDerodoTítulo: 2282/6Espécie: DuplicatadevendaMercan
til por IndicaçãoApresentante: BANCO CITIBANKSADataVencimento: 31/01/2011 Valor: 3.407,40 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30,Edital:R$15,00Protocolo: 12978 Cedente: BRAS ONDAPAPElAOONDULADO
CNPJ: 95.370.078/0001-04 Número doTítulo: 12387-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 03/02/2011 Valor: 1.965,23 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,�0 Protocolo: 13002 Cedente: UNK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNP]:
06.089.521/0001-43 Número doTítulo: 32719-2/5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCODO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 06/02/2011 Valor: 5.892,48 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13020 Cedente: INSD\LADORA ELETRlCA CONTI IlDA CNPJ:
75.289.157/0001-88 Número do Título: 107972-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BlWiIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 29/0112011 Valor: 122,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ .15,00 Protocolo: 13021 Cedente! INSWADORAELErRlCA CONTI lTDA CNPj:
75.289.157/0001-88 Número do Título: 107202-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 29/0112011 Valor: 673,77 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital:-R$15,00 Protocolo: 13022 Cedente: INSWADORA13LETRlCA CONTI IlDA CNPl:
75.289.157/0001-88 Número doTítulo: 105877-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 29/0112011 Valor: 2.922,95 Liquidação após a intimação: R$10,85,Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13023 Cedente: INSTAlADORA ELETRlCA CONTI IlDACNPl:
75.289.157/0001-88 Número do Título: 106609-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 29/0112011 Valor: 1.108,45 Liquidação após ii intimação: R$lOL85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 13034 Cedente: GUEDES IMPORTAÇAO E DISTRlBillÇAO LTDA
CNPJ: 08.784.317/0001-78 Número doTítulo: 2615/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
CITIBANK SADataVencimento: 03/02/2011 Valor: 5.227,13liqUldação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13062 Cedente: HSBC BANK BRASILSA - BANCO MUlJ1PLOCNPl: 01.701.20110001-89
Número doTítulo: 32971 /AEspécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCOSADataVenci
mento: 23/12/2010 Valor: 585,85 liquidação após a intimação: R$I_0,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 13078 Cedente: GUEDFS IMPORfAÇAO EDlSTRIBUIÇAO LIDA CNP): 08.784.317/0001-78 Número doTítulo: 2751 /2
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO llRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVenci
mento: J J /02/2011 Valor: 2.503,96 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$32,99, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00
Guararnirim, 22 de fevereiro de 2011.

.

Christa IngeHilleWagner, Interventora

.
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Venda de computadores cresce
23% no Brasil em 2010, diz IDe
A venda de computadores

no Brasil somou 13,7 milhões
de unidades em 2010, o que co

loca o país na quarta posição no

ranking mundial, .conforme es

tudo da IDC Brasil, atrás de Es
tados Unidos, China e Japão. No
acumulado do ano, o mercado
cresceu 23,5% em relação a 2009.

,
- \

Feirão da Pronta Entrega dos Distribuidores Ford Iválido até 26/02/2011 I. Ford Ka 1.012010/2011 (cat KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista. Ford Fiesta RoGam Hatch 1.012011 [cat FBG1) a partir de R$ 32.500,00 à vista. Com mais R$ 399,00 na compra
do Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 Icat FBC1l, o cliente compra 1 ano de seguro. Seguro promocional do programa Seguros Ford, sem perfil do condutor, com prazo de validade de 01 ano, e custo parcialmente pago pelo cliente, no valor de R$ 399,00.
O restante do valor será pago pelo distribuidor Ford. Seguro operacionalizado pela Mapfre Seguros, Cotação de Seguro Automais On-line Promoção-215 com coberturas de casco, incêndio, roubo e furto (RCF - Danos materiais R$ 30.000,00/ Danos
corporais R$ 50.000,00 I Danos morais-estéticos - R$ 5.000,00). Assistência Automais Gratuita. Carro reserva Iop Plus 10 dias. Franquia normal. Custos de apólice e I. OJ. não inclusos. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de
despachante, manutenção ou qualquér outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras
condições �� finan�iamento nos distribuidores Ford. As ofertas aprese�ta�as cor�espondem somente à� cores sólidas, de�ses ve�culos. V�lore.s para cores metálicas CARTAO FORD UNICARO SOLICITE JÁ O SEUe/ou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente para fns ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anuncIo substituem e invalidam todas as
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publicações anteriores.
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Faça revisões em seu veículo regularmente. .. � MORETTI JaraguádoSul-14713274.2800

No ano passado, foram
vendidas 13,7 milhões de
unidades, colocando o

país na quarta posição do
ranking mundial.

o estudo "Brazil Quarterly
PC Tracker" aponta que 55% das
vendas em 2010 foram de com

putadores de mesa (desktops)
e os demais 45% de notebooks.
De acordo com o IDC, em 2010
a venda total de notebooks para
usuários domésticos foi 30%
maior do que a de desktops.

No quarto trimestre do ano

passado, as vendas alcançaram
3,6 milhões de equipamen
tos, sendo 52,5% de desktops e

47,5% de notebooks.
O número aponta um cres

cimento de 15% com relação
aos meses de outubro, no

vembro e dezembro de 2009.
As vendas de 2010 superaram
em 3,6% a previsão inicial do ins
tituto de pesquisas, que era de
13,2 milhões de computadores.

"E sê somássemos o núme
ro de tablets comercializados
no Brasil, cerca de 100 mil uni
dades' chegaríamos ao total de
13,8 milhões de equipamentos",
afirmou o gerente de pesqui
sas da IDe, Luciano Crippa, em
nota. A empresa de consultoria
e pesquisa espera que em 2011
as vendas de tablets cheguem à
casa das 300 mil unidades co

mercializadas.
No acumulado do ano, 65%

dos computadores vendidos fo
ram para usuários domésticos e

35% para o mercado corporativo,
incluindo os segmentos de edu

cação e governo. Segundo a IDC,
com a antecipação das compras
de Natal no ano passado, o tercei
ro trimestre acabou sendo mais

forte, diferente de anos anteriores.

CAT. KBC1

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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