
Embusca
do reencontro

. , .

comasvítórías
Eliminados dos

Estaduais e mal na

Libertadores, Fluminense
e Internacional tentam se

recuperar nesse início de

temporada hoje à noite

Página18
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Grande também por aqui
Projetado para ser potência no Brasil, rugby entra na lista
dos esportes do Sesi e será praticado por mais de 23 mil

. crianças no Estado. Representantes nacionais da modalidade
estiveram ontem em Jaraguá para ensinar as regras do jogo

aos professores do PAP (Projeto Atleta de Futuro).

(Í 1, Página17

Estacionamento rotativo
começa em 120 dias

Ordem de serviço para implantação do sistema foi assinada pela prefeita
Cecília Konell ontem à tarde. Serão disponibilizadas cerca de 900 vagas na área

central e cobrança será de R$ 1 para 30 minutos de estacionamento. Após este

período, o valor é de R$ 0,05 para cada três minutos utilizados.
PIERO RAGAZZI

Prefeita Cecília Konell e o presidente da CDL (Câmara de Dirlqentes Lojistas), Wanderlei Passold, fazem demonstração sobre
o funcionamento do parquímetro, ,equipamento que controlará o tempo que o veículo ficará estacionado. Página 9

blush!
A revista, da mulher Inteligente!

Abrigo começa a

ficar mais vazio
Até a manhã de ontem,
apenas quatro das 60
famílias atingidas pela
enxurrada que foram
abrigadas no Parque de
Eventos continuavam
no local. Expectativa
é de que moradores
se mudem para novas

casas ainda esta semana.

Página 10

..

Tempestade causa

prejUíZOS na cidade
Bairros Jaraguá 84,
Jaraguá 99 e Nereu Ramos
sofreram alagamentos
em virtude da forte
chuva que caiu na noite
de segunda-feira. No

Jaraguá 99, residência foi
atingida por um raio e

vários eletrodomésticos

queimaram. Página 7
.

Abastecimento de
água prejudicado
Problema em bomba
e no painel elétrico da
Companhia Águas de
Guaramirim deixou parte
da cidade sem água
ontem. Expectativa da
empresa é que pelo menos

50% do fornecimento
volte ao normal na manhã
de hoje. Página 11
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Irã corta todas as
:,
I

i
i't
1::-
"

1-··

relacões com os EUA!'

I
I
\ �
;

o governo iraniano, sob a liderançar:
I

:l do aiatolá Ruhollah Khomeini, mantém ��'I

'i como refém um grupo de 66 cidadãos e I"
diplomatas americanos, após um grupoi

de estudantes tomarem o controle da em-

i baixada americana em apoio à revolução Ij'
I iraniana de Khomeini. Após três meses de

Inegociações sem resultados, o Irã declara

que o destino dos reféns americanos está
nas mãos do parlamento iraniano, e corta

... todas as relações diplomáticas com os Es-
tados Unidos.

O sequestro dos diplomatas e o corte

de relações foram vistos pelos EUA como

umaviolação aberta do direito internacio-

nal, que há séculos estabelecia a irnunida-
de legal dos diplomatas, e a soberania dos

países sobre suas embaixadas.
O ataque à embaixada americana foi

urna resposta ao apoio dos EUA ao go-

I�
verno do recém deposto Xá Reza Pahlavi,

i'
derrubado pela revolução iraniana no ano

:. anterior. O Xá havia tomado o poder emI'
t

1953, após um golpe de estado apoiado!� .

/' pelos EUA, em reposta à uma tentativa do
17

parlamento iraniano de alterar a consti-I

l·
i..; tuição para eliminar a autoridade consti-

tucional do Xá.
Marcado

.

pela corrupção e o aberto

Idesprezo pelas tradições islâmicas, o go-
verno de Pahlavi enfrentou pesada opasi-

Ição de grupos da extrema direita religiosa
do Irã e da esquerda socialista apoiada
pelos soviéticos. Prezando pela moder-

nização, mas abertamente perseguindo
opositores, o governo de Pahlavi cedeu

/,1
dando lugar a um regime teocrático e

f>
:.

. conservador tão autoritário quanto a mo-

narquia secularista do Xá.
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Paul Tibbets, piloto
do Enola Gay

O brigadeiro Paul Tibbets, falecido em 2007,
aos 92 anos, foimais conhecidopor seupapelna

Segunda Guerra Mundial do que por qualquer
ação de suaparte no restante de sua carreirami
litar - em seis de agosto de 1945, Tibbets pilotou
o bombardeiro B-29 "Enola Gay" transportan
do a "Little Boi' para a cidade de Hiroshima, no

primeiro ataque nuclear da história.
Tibbets foi escolhido para a missão por

sua reputação como piloto, com urn históri
co de serviço "invejável" nos fronts europeu
e mediterrâneo, e por sua experiência com

o B-29 - Tibbets serviu como o piloto de tes

tes do modelo, e o avião usado no ataque a

Hiroshima foi batizado em homenagem a

sua mãe, Enola GayTibbets.
Como um dos poucos não físicos envol

vidos no projeto Manhattan, Tibbets preci
sou várias vezes mentir para a esposa sobre
o trabalho.

No testamento, Tibbets pediu para que
não fosse feito urn funeral, e nem houvesse
urn túmulo, para não criar um ponto de pro
testo para ativistas.

Tibbets várias vezes se sentiu ofendido com exposições e

demonstrações a respeito dos ataques a Hiroshima e Nagasaki

PELO MUNDO

�� 8

"Guerra santa"
1 1

Plutônio
"1 1

Fundação do Butantã
Fundado no dia 23 de fevereiro de

1901, em São Paulo, o Instituto Butan
tã, na região onde hoje fica o bairro de
mesmo nome, a principal fonte de va

cinas e soros antiofídicos consumidos
no Brasil. O instituto foi criado inicial
mente para conter o avanço da peste
bubônica pelo Estado, após um surto

da doença no porto de Santos.

Bombardeando uma barra de urâ
nio com partículas de alta velocidade,
os físicos Glenn T. Seaborg e Edwin Me

Millan, da universidade Berkeley, sinte
tizam pela primeira vez o Plutônio, ele
mento químico radioativo e raramente

encontrado na natureza. Altamente ins

tável, o plutônio foi muito utilizado em

bombas nucleares e usinas de força.

O líder terrorista Osama bin Laden,
da Al Qaeda, publica urna fatwa, ou

'nota oficial' declarando uma jihad, ou

guerra santa, contra todos os judeus e

"cruzados", termo geralmente interpre
tado como se referindo aos EUA e os eu

ropeus. A nota declarava que "a morte

dos americanos, judeus e seus aliados"
era o dever de todo muçulmano.

"1919

Empate derruba
técnico do juventus
Na edição de 24 de fevereiro de

1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava a retirada de Itamar
Montrezor do comando técnico
do Juventus, após dois empates
consecutivos, contra o Estrella
e o Baependi, seguindo derrota
contra o Mareílio Dias.

HUSSARDOS
Parte da tradição militar Húngara, o termo hussardo descreve uma série
de unidades de cavalaria leve usadas ao redor do mundo, com o "modelo"
base da cavalaria ligeira húngara do século xv. Tropas de hussardos foram

copiadas em vários países, ainda servindo em uniforme de gala em desfiles e

cerimônias. Embora outras tropas de cavalaria clássicas, como os cuirassiers
franceses e os dragões de cavalaria média usassem um uniforme mais simples
em campo, os hussardos húngaros se distinguiam pelo complexo uniforme
de combate, ricamente ornamentado, e pelo armamento pesado para uma

unidade leve de cavalaria - no século 17, os hussardos húngaros usavam um

sabre, uma lança, duas pistolas e uma longa espada como reservá para a lança.

...
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
Cristiano Mahfud Wat;zko,

estudante de Direito

TERÇA-FEIRA
Durval Marcatto,

presidente da Acijs
Romeo Piazera

Júnior, advogado
Victor Danith,

sociólogo

Senhores vice-prefeito e vereadores

Senhores
vice-prefeito e vereadores de Iaraguá do

Sul, quero fazer algumas reflexões.Vou ver se con

sigo me fazer entender, se consigo que compre
endam parte de minhas indignações.

Temos uma Constituição Federal, lei máxima de

qualquer país democrático, a nossa promulgada em

1988, que, entre outros princípios e em concomitância
com outras leis, sobre a administração pública fala da
moralidade e da responsabilidade com os gastos.

Isso significa, ou deveria significar, que os homens

que administram nossa cidade ou fazem nossas leis de
veriam ter um mínimo de bom senso quando lidam com

o dinheiro público, seja na origem, seja
na destinação. Mas não sei se é bem isso

que tenho visto por aqui.
Primeiro temos uma situação infeliz

mente não atípica no paço municipal. O

více-prefeito resolveu não dar expedien
te e não ter gabinete para atender o povo.
As razões dessa ausência nada misterio

sa, neste momento, pouco me impor
tam. Não é a origem que me assombra, é
a consequência. Digo isso porque apesar
desse afastamento, o senhor vice-prefei
to continua percebendo seus vencimen
tos de vice-prefeito. Vencimentos no im

porte de R$ 9.872,43, ou o equivalente a

quase 20 salários mínimos nacionais vigentes.
O mais surreal de tudo isso é que alguns anos atrás,

o atual vice-prefeito era prefeito e criticou ferozmente o

seu então vice-prefeito, senhor Moacir Bertoldi por conta

do mesmo comportamento: .afastar-se da administração
e continuar percebendo seu belo salário de vice-prefeito.
Como o povo tem memória curta - ou alguns políticos
pensam que tem - o atual vice-prefeito está repetindo a

história, mesmo dizendo em outros tempos que isso é
um absurdo. E ele estava certo: isso é realmente um ab
surdo! Ainda mais vindo, tal atitude, de um profissional
bem sucedido em sua área, que supostamente não pre
cisaria desta mordomia para sobreviver.

Pois bem, senhor vice-prefeito, pergunto então: não

seria mais digno, já que não exerce qualquer papel na

atual administração pública, abrir mão de seus venci
.

mentos em prol da sociedade sul jaraguaense?

Ocorre que o senhor vice-prefeito não é meu único
motivo de reflexão hoje. Os vereadores também o são.

Sim, os nossos, que percebem por duas sessões sema

nais de talvez duas horas o valor correspondente a R$
7.316. Ou seja, proporcionalmente mais do que o vice

prefeito, caso trabalhasse.
Pois bem. Agora eles estão discutindo se há ou não

necessidade de aumentar o número de vereadores. Eu

me pergunto objetivamente: para que? Para aumentar a

representatividade, dizem alguns. Para melhorar os de

bates, dizem outros. Representatividade do que? Ou de

quem? Não estão lá; todos, para trabalhar em prol de Ia-
raguá do Sul e de todos os seus cidadãos?
Ou algum bairro será preterido por conta

de ter dado menos votos aos eleitos?

Ah, mas não vai ter mais despesas,
me dizem alguns. Doce ilusão, digo eu.

Doce ilusão. Mas não é nem nesse mérito

que vou entrar hoje.
Hoje a minha outra reflexão é sobre

o salário dos vereadores. Para que? E por
que tão alto? E para que décimo tercei
ro? São empregados, por acaso? Alguém
mais esperto me fala: 'Ah, Raphael, mas

é para não serem corrompidos. Balela.

Quem se corrompe por receber R$ 500,
se corrompe recebendo R$ 50 mil. Não

é o valor que importa. Ademais, não são concursados,
são políticos. Se sua intenção é trabalhar a favor da po
pulação, que 'comecem extinguindo seus salários. Ainda
mais porque são também profissionais bem sucedidos
em suas respectivas áreas. Ou se espera que sejam, pois
ninguém quer pessoas que não deram certo na sua vida

profissional regulando a vida de uma cidade inteira.
Não vejo qualquer justificativa moral para o paga

mento de salários a vereadores de cidades do tamanho
da nossa para pessoas que trabalham duas ou três horas

por semana. E mais, vereador tem que legislar e fiscalizar
a administração municipal, não fazer obras ou promes
sas de obras.

Pois bem, senhores vereadores, pergunto' então: em

vez de muitas homenagens e nomes de ruas, por que não

convocam o povo para �uvir sua opinião sobre remune

rar ou não a vereança?

"
Não vejo qualquer
justificativa moral

para o pagamento de
salários a vereadores

de cidades do
tamanho da nossa

para pessoas que
trabalham duas ou

três horas por semana.

"
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COMPANHIA ABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11
AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES
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Bendito Fruto tem
reuniões em 2011

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 22/02/2011,
deliberou o pagamento de "Dividendos Complementares", a seguir descrito:
1) VALOR - O valor total dos Dividendos a serem distribuídos é de R$ 101.207.520,00 sendo R$ 0,163 por ação,
beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registras da Sociedade em 22/02/2011, e após esta data, serão
considerados "Ex-Dividendos". Não haverá incidência do Imposto de Renda na Fonte para o pagamento de dividendos
aos acionistas. 2) DATA DO PAGAMENTO - Os pagamentos serão realizados a partir de 16/03/2011. 3) EVENTOS JÁ
DELIBERADOS - Além dos dividendos mencionados acima, a Companhia aprovou os seguintes eventos:

Evento

Juros s/Capital Próprio RCA de 21112/2010 16/03/2011 R$ 0,055294118 R$ 0,047000000
O valor total dos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Intermediários, a serem pagos a partir de 16/03/2011,
perfazem o montante líquido, depois de descontado o Imposto de Renda na Fonte, de R$ 0,26 por ação.
4) FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO a) Crédito em conta corrente bancária indicada pelo acionista à Instituição]inanceira
Depositária Bradesco. b) Os valores relativos às ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
(CBLC) serão pagos à mesma, que às repassará aos acionistas titulares por intermédio das Corretoras Depositantes.
c) Os demais acionistas que estiverem com o endereço devidamente cadastrado receberão via correio o "AVISO PARA
RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇÓES ESCRITURAIS", devendo para o recebimento, apresentarem-se na agência
BRADESCO de sua preferência portando, além do formulário, da seguinte documentação: - Pessoa Física: Cópia
autenticada do documento de identidade e CPF; - Pessoa Jurídica: Cópia autenticada do CNPJ/MF, contrato social' ou

estatuto social consolidado e atualizado. O estatuto social deve estar atualizado com a ata da assembléia que elegeu
a diretoria em exercício. Os sócios-gerentes ou diretores com poderes para representar a sociedade devem apresentar
cópia autenticada do documento de identidade e CPF. Quando da representação por procuração, será necessária a

apresentação do respectivo instrumento de mandato público e as cópias autenticadas do documento de identidade e CPF

do(s) pracurador(es). 5) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações detalhadas poderão ser obtidas junto ao Banco

Bradesco S.A., ínstituição fínanceira depositária, no Departamento de Ações e Custódia, Cidade de Deus, Osasco, Sp,
fone (11) 3684-9495 ou diretamente na sede da WEG S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.o 3.300, CEP 89.256-
900, Jaraguá do Sul, SC, fone (47) 3276-6973. JARAGUÁ DO SUL (SC), 22 de fevereiro de 2011. A ADMINISTRAÇÃO

Juros s/Capital Próprio
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Inscrições para o

Clube de Cinema
As atividades do projeto Socializando

Arte, Criando Cidadania, em Guarami

rim, começam a divulgação nas escolas

para atrair os alunos para o Clube de Ci

nema, que tem inscrições abertas até o

dia 28 de fevereiro. A equipe passará pelas
escolas São José (Rio Branco), Almirante
Tamandaré (Centro), Lauro Zimermann

(Centro), Alfredo Zimermann (Avai) e São
Pedro (Guamiranga) exibindo os filmes

premiados no Festival de Curtas. As ins

crições são gratuitas.
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Social atende em

horário estendido'
O horário estendido da Secretaria da

Assistência Social de Iaraguá do Sul para
solicitar algum auxílio aos atingidos pe
las chuvas permanece até sexta-feira, das
7-h30 às 19h30, sem fechar para o almoço.
Para receber o benefício o solicitante não

pode ultrapassar ª- renda familiar de cin
co salários mínimos (R$ 2.700) e tem de
estar com a. residência interditada pela
Defesa Civil. Informações sobre o auxílio
moradia pelos telefones (47) 2106-8110 e

2106-8105.

O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção
Bendito Fruto realiza reuniões temáticas
como forma de suporte aos pois adotivos.
Os encontros são bimestrais e acontecem

nos dias: 14 .de março, 9 de maio, 11 de

julho e 12 de setembro, sempre às 19h30
no 'auditório da Celesc. O grupo objetiva
atuar na garantia e defesa dos direitos das

crianças e adolescentes pela convivência
familiar e comunitária, seja em família de

origem ou substituta. Informação pelo te

lefone (47) 3275-7242.

Assistência promove
seminário hoje

o Seminário Entidades Beneficentes
de Assistência Social/Entidades de Assis
tência Social acontece hoje, das 8h às 12h,
no auditório do CPL (Centro de Profissio
nais Liberais). Promovido pelo Conselho

Municipal de Assistência Social, o evento

tem como tema "Certificação das entida
des e relação com a tipificação dos ser

viços de assistência social e inscrição no

CMAS". A iniciativa é destinada a repre
sentantes das entidades, aos integrantes
dos conselhos municipais vinculados.
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·Governos
buscam recursos

junto à ·Defesa
Civil d9 Estado

para reconstruir '

a ponte sobre o

rio �utanga.

Em Massaranduba, projeto deve ser votado ainda nesta semana

REGIÃO

Um convênio será firmado para
reconstruir a ponte sobre o

rio Putanga, na divisa entre
Guaramirim e Massaranduba.

m regime de urgência, o prefeito
Mário Fernando Reinke encami
nhou o projeto para a Câmara de

......Vereadores de Massaranduba, e

a proposta deve ser votada ainda nesta

semana. Se aprovada a sugestão do Exe

cutivo, uma empresa especializada em

engenharia civil será contratada para
construir uma nova passarela de con

creto por meio de uma parcería com a

Prefeitura de Guaramirim. A princípio
cada governo desembolsará R$ 7,5 mil

para pagar os serviços de desenvolvi
menta do projeto arquitetônico.

Na semana passada, a ponte pelo in
terior dos dois municípios foi interdita
da pelo Corpo de Bombeiros de Guara
mirim. Mas é desde o ano passado que
a estrutura física da passarela apresenta
problemas nos pilares e nas cabeceiras,
inclusive um dos lados cedeu quase um

metro, fora as rachaduras expostas na

estrutura física. Em novembro de 2010,
a reportagem o do O Correio do Povo f'

publicou uma matéria sobre a precária
condição do acesso, na época a passa
gem era permitida para veículos leves.

Ainda no semestre anterior, o prefei
to Nilson Bylaardt solicitou um convê
nio com Massaranduba para recuperar
a estrutura da ponte. Mas agora o pro-

- jeto terá de ser reformulado pelo Exe

cutivo, pois é necessário construir uma

nova ponte. A proposta readequada ain
da deve ser encaminhada para Câmara
de Vereadores de Guaramirim.

Os prefeitos dos dois municípios
querem buscar recursos junto à De
fesa Civil do Estado, já que a estrutura

da ponte vem sendo danificada desde
a enchente de 2008. "Fizemos um pré
acordo com a Defesa Civil do Estado

para pelo menos repassarem o valor dos
materiais de construção, em média de
R$ 250 mil, e a mão de obra fica por con

ta das duas cidades", adianta Bylaardt.
Segundo o secretário de Planeja

mento da Prefeitura de Massaranduba,
Fabiano Spezia, nas próximas semanas,

equipes técnicas das duas administra

ções devem acertar os detalhes do pro
jeto e fazer o primeiro contato com a

empresa que prestará os serviços.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

PIERO RAGAZZI

BYLAARDT APRESENTA AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DA REGIÃO

Arnvali pede recursos para reconstrucão
. �

JARAGUÁ DO SUL
O presidente da Arnvali (As

sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu), Nilson Bylaardt,
participou ontem de um evento

da Fecam (Federação Catarinen
se de Municípios), em Florianó

polis. Na oportunidade, ele apre
sentou algumas reivindicações
da região para serem encami
nhadas aos governos estadual e

federal.
Na parte da manhã, um dos

debates esteve centrado em alte
rar a legislação que rege o valor
mínimo para licitações públicas
nos órgãos municipais. "Hoje as

Prefeituras podem contratar al

gum serviço sem o processo bu
rocrático quando o valor vai até

R$ 8 mil. Queremos elevar esse

valor para R$ 30 mil, para isso,
é preciso alterar a lei 8666 de

1993", explica.
Bylaardt também solicitou

aumento de 1% do repasse do
FMP (Fundo de Participação
dos Municípios) por ano. "Para
Guaramirim, isso representaria

!
I

aumento de R$ 500 mil anual

mente", calcula ele que também

pediu a facilitação de convênios
e investimentos nas áreas de es

porte, lazer e cultura. Todas essas

propostas serão encaminhadas

para o governo do Estado.
Na parte da tarde, Bylaardt

destacou a realidade das cidades
da região que foram prejudica
das por estragos causados pelas

- últimas chuvas e pediu recursos

para executar os projetos de re

cuperação dos municípios. Para

finalizar, o projeto que contem

pla a duplicação da BR-280 tam

bém foi relembrado.

Hoje as Prefeituras
podem contratar

algum serviço sem-o

processo burocrático
quando o valor vai até

R$ 8 mil. Queremos
elevar esse valor
para R$ 30 mil.
NILSON BYLAARDT,

PRESIDENTE DA AMVALI.

"'"

Bylaardt pediu recursos para recuperar as

cidades prejudicadas pelas chuvas
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o lio da discórdia
A Câmara de Corupá divulgou
ontem o balanço de quanto
cada vereador utilizou o

celular pago pela Casa em

2010. O estipulado é que cada

parlamentar tem direito a 200
minutos/mês. O presidente do

Legislativo, João Carlos Gottardi

(PT), ainda anunciou que quem
ultrapassar o tempo terá o

telefone bloqueado a partir de

agora. Quem mais utilizou o

serviço foi o vereador Marcelo
Perreira Gonçalves (PSDB), o

mesmo que criticou a compra
de notebooks para cada um

dos nove parlamentares, com

média de 445 minutos por
mês. Marcelo entende que a -

divulgação do balanço é uma

VEREADOR. TOTAL

vingança do presidente. E diz
também que, como atua como

médico em Ioinuille durante
o dia, encontrou no telefone "

uma maneira de se fazer
presente para comunidade. E

questiona o motivo do corte,
já que o contrato da Câmara
com a operadora prevê dois
mil minutos por mês e tem

vereador que só falou 23

minutos durante 30 dias.
"Assim, quem sai ganhando
é a operadora. Está sobrando
minutos'; defende-se. Já para o

presidente da Casa, a iniciativa
dá mais transparência aos gastos
do Legislativo e também ajuda a

coibir possíveis abusos. Abaixo, a

relação divulgada pela Câmara:

MÉDIA
23 minutos por mês• Nilton Richter 466 minutos

� �9..�.�i.r..�a��?�r.�� �.��g.�.i���?� .. ?? r.!.l.i.. ���?�.. P'?r. ��� .

�.�?�x!.ri?�� .... ..... ?�??.�.i.���?.�. .. ��!..Illi��t?�.p..?r. .. r.!.'..�� .

• Margot Hauffe 2390 minutos 119 minutos por mês
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... , .

• João Carlos Gottardi 3193 minutos 159 minutos por mês

• Sidnei Moritiz Schwedtner 3225 minutos 161 minutos por mês
.............................................................................. . .

• Wilson Jean Gessner 4272 minutos 213 minutos por mês
.......................... . .

• Marcelo Ferreira Gonçalves 8917 minutos 445 minutos por mês

Academia
Corpo & Mente

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Blanco,414

Centro. Jaraguá do Sul/se
II anos com você' Para ficar de bem com a vida!

Atrás de
recursos

O prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini, esteve ontem

em Florianópolis. Visitou o

deputado Carlos Chiodini e

esteve reunido com o pessoal
da futura secretaria de Defesa
Civil. O objetivo é arrecadar
mais recursos para investir na

cidade, que contabiliza prejuízo
superior a R$ 10 milhões. Até

agora, o município recebeu R$
800 mil em horas máquinas que
serão pagas diretamente pelo
Pundode Defesa Civil.

Impostos
Deu entrada na Câmara de

Corupá projeto do Executivo

que congela os impostos
municipais, calculados através
da UFRM (Unidade Fiscal de
Referência Municipal), entre

eles o IPTU. E também altera a

primeira data de vencimento
da taxa de 15 de março para o

dia 15 de abril. A medida foi
necessária, segundo o prefeito
Luiz Carlos Tamanini, porque
de uma maneira ou outra toda

população foi afetada pelas
enxurradas. Os vereadores já
se manifestaram a favor da
iniciativa.

Mais vagas
A Câmara de Guaramirim também começa
a discutir o aumento no número de cadeiras

para próxima legislatura. O presidente da Casa,
Osni Fortunato (DEM), deve ser reunir com

presidentes dos partidos nesta quinta-feira para
debater a mudança, serão 13 vereadores contra

nove do quadro atual.

,

De volta
o secretário de Administração
Olívio Beltrão vai deixar a Prefeitura
nos próximos dias. Recebeu uma

.

proposta de emprego e vai retornar

à capital do Estado. Quem deve
assumir a vaga é o marido da prefeita
e ex-secretário, Ivo Konell, que pode
ser anunciado já nessa semana.

Segundo Tempo
Em abril de 2007, o ministro dos Esportes, Orlando Silva (pC do B),
esteve em Jaraguá do Sul onde foi recebido pelo presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Jean Leuprecht (pC do B), e pelo prefeito Moacir
Bertoldi (pMDB). Estavam comemorando a implantação do programa

.

Segundo Tempo na cidade. Agora, Orlando Silva volta a ganhar destaque
com a suspeita de que o convênio servia para fins eleítoreírose para
beneficiar ONGs e entidades fantasmas em todo país. Só em 2010, R$ 30
milhões teriam sido desviados da real finalidade do programa, promover
o esporte e a inclusão social. Com a repercussão da notícia, a presidente
Dilma Rousseffdeve dar a Henrique MeireIles a gestão dos recursos para
serem investidos em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil
e não mais a Orlando Silva como estava previsto. AAutoridade Pública

Olímpica (APO) vai gerenciar um orçamento inicial de R$ 30 bilhões.

Imagina o que tem de interessado no cargo.

A justilicati'va
Se o discurso dos vereadores
de Iaraguá de que o aumento

de vagas vai proporcionar
maior representatividade não
é suficiente e muito menos a

desculpa de que a Câmara tem

orçamento próprio e que todo
ano cerca de R$ 5 milhões são

de:volvidos para Prefeitura, a

mudança pode ter um efeito

positivo sim. Pelo menos deve
servir para dificultar o toma lá da
cá, o que significa independência
dos poderes, tão necessária e

saudável para a democracia.

o mínimo
o senador Paulo Bauer (PSDB)
deve ser o único catarinense
a votar contra a proposta do

governo federal de estipular
o salário mínimo em R$ 545.
Bauer votará a favor da emenda
defendida por José Serra na

campanha eleitoral, de R$ 600. Já
LUiz Henrique diz acreditar que o

melhor seria R$ 560, mas, assim
como Casildo Maldaner, deve

seguir a orientação do PMDB e

votar pelo salário de R$ 545.

esposta
"Toda ajuda é bem vinda,
mas a dele (Cartone
Pavanello) eu dispenso" .

Do vereador Justino da Luz

(PT) que faz exame hoje
para confirmar se contraiu

leptospírose,

VENDAS E ASSlSltNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
fone: (47)3372-2001

valtecinfo®terra.com.br .

Rua Carlos Eggert, 390 - Vila Lalau
Jaraguã do Sul-SC
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CHARGE EDITORIAL

Saúde
esta segunda-feira, o secretário estadu
al de Saúde, Dalmo de Oliveira, conhe
ceu de perto a situação dos hospitais da

região, principalmente às dificuldades
enfrentadas em Massaranduba e Guaramirim.
Em Massaranduba, um hos

pital foi inaugurado em 2008,
,

mas nunca funcionou porque
o projeto arquitetônico não
atende às normas da Anvisa

(Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária). Em Guaramirim,
o Hospital Santo Antônio está
com os dois centros cirúrgicos
fechados porque, da mesma

forma, o local está fora dos pa
drões exigidos por lei.

A falta de uma estrutura mais completa na

área da saúde na região faz com que 40% dos

pacientes atendidos nos hospitais de Jaraguá do
Sul sejam de outras cidades, aumentando ainda
mais a fila de espera por cirurgias. Para se ter

uma ideia, cerca de 2,3 mil moradores do Vale do

Itapocu aguardam por procedimentos eletivos
nas mais diversas especialidades.

Embora a Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) se esforce em busca de

soluções para reduzir a demanda - a realização
de um mutirão de cirurgias é
uma das ações estudadas pela
entidade -, os problemas nos

hospitais de Guaramirim e

Massaranduba dificilmente se

rão resolvidos sem duas impor
tantes ações de ordem prática.

Uma delas é planejar muito
bem as obras antes de construí

las, ação que deveria valer não
só para a área da saúde, mas

para todos os setores do Execu
tivo. A outra iniciativa depende exclusivamente
do Estado. O governo deve dar atenção igual a

todos os municípios, independente de serem

grandes ou pequenos ou de serem comandados

por aliados ou adversários políticos dos nossos

representantes em Florianópolis.
'

o ESTAtIONA.M6NTO
RoTAítVO FOI APFO�O.

M61A HORA VA\
CUSTAR UM ReAL}

DO LEITOR

Financas: 'não seria melhor
."

dar um "reset"?
"
u
I
;

o início da minha carrei
ra profissional, que foi na

área de TI (Tecnologia da

Informação), usava-se

muito o termo "dá um reset". Isso
foi durante os saudosos anos 80,
início da prolifera
ção dos computa
dores que rodavam

.os sistemas basea
dos na plataforma
Windows pelo mun

do afora.
O "reset" é quan

do a máquina parava
de vez, sem chance

alguma para o usu

ário salvar seu tra

balho. A tela' congelava, o mouse

não se movia, nada podia ser feito,
a não ser apertar o botão do "reset"
O ruim do reset é que todo o traba
lho tinha que ser recomeçado, ainda
mais se ele não fosse salvo. O bom,
é que às vezes, era recomeçado de
uma forma diferente, e melhor. Mas
vamos comparar o "reset" com as fi

nanças pessoais,
Eu adoraria ver o brasileiro dar

um "reset" na maneira como ele
trata o seu dinheiro. Entra ano, sai

ano, muitas pessoas prometem
controlar mais seus gastos, fazer
uma reserva de emergência, pou
par mais... Mas ao menor sinal de
afrouxo no crédito, batemos re

cordes de. consumo, recordes de
aumento' de preços e depois vem

a ressaca da 'inflação por deman
da e da inadimplência. As pessoas
gastam por impulso, gastam caro

(um carro popular aqui equivale
ao preço de um carro importado
na Europa), isso sem falar na fe
bre por equipamentos eletrônicos,
onde a vontade de ter fala mais

alto do que a razão do preço justo
para aquele produto. Mas isso não

importa. O que importa é que a

parcela cabe no bolso. Isso sem fa
lar no mercado imobiliário. O pre
ço dos apartamentos explodindo e

a demanda continua

aquecida.
Será que nin

guém pára pra pen
sar que temos as

maiores taxas de ju
ros do planeta? Que
ao final do finan
ciamento estamos

pagando mais que
dois apartamentos?
Em vários países do

mundo, existem as "greves de con

sumo". Se um produto está caro, as

pessoas deixam de comprá-lo até

que o preço volte a um patamar
justo. Aqui no Brasil, basta colocar
em mais parcelas que ele continua
vendendo. É assim que funciona.

E assim caminha a nossa hu
manidade, perdendo a noção de
valores e até mesmo do perigo, ao

comprar bens em tantas parcelas,
até o momento que sua vida "tra

var", igual os computadores fa-'
ziam antigamente. E aí, o estrago
está feito.

Então, não vai adiantar au

mentar o salário' mínimo, pois os

preços vão aumentar. Não pode
mos ter taxas de crédito de países
de primeiro mundo, pois nossa

estrutura também não é de pri
meiro mundo. O que podemos fa
zer? Quem sabe dar um "reset" nas

nossas finanças e dar mais valor
ao nosso dinheiro?

DO LEITOR

Rotary Club -106 anos no mundo.
Fundacão em 23 de fevereiro de 1905

."

Em todos os cantos do globo terrestre, seja
abrindo poços artesianos em Gana, dando total

atenção e cuidados ao pessoal do Haiti e o in
cansável trabalho nos países africanos para erra-'
dicar totalmente a poliomielite da face da Terra,
o Rotary se faz presente.

Estamos em mais de 168 países, contamos

com mais de 1,2 milhão de rotarianos, traba
lhando para mudar os rumos das pessoas, fa
zendo com que a alegria possa superar o medo.

Onde existe a marca Rotary temos a certeza

da boa vontade em colaborar para a prestação
de serviços e compartilhar de uma visão de um

mundo m-elhor.
O Rotary é definido como um clube de ser

viços sem fins lucrativos, não secreto, nem fi

lantrópico ou social. O objetivo de Rotary é es

timular e fomentar o ideal de servir, e tem corno

lema: dar de si sem pensar em si.
Fundado pelo norte-americano Paul Percy

Harris, em 1905, o Rotary é atualmente a princi- _

pal organização sem fins lucrativos do mundo e

dono de uma cadeira cativa na ONU.

"
Eu adoraria ver

o brasileiro dar
um 'reset' na

maneira como

ele trata o seu

dinheiro.

Há 106 anos promovendo a paz e a compreensão
mundial através de programas internacionais huma

nitários' educacionais e de intercâmbio cultural.
A_ cada ano, oito mil jovens transitam pelo

mundo em intercâmbios rotarianos levando
-,

cultura e estreitamento dos laços de amizade e

fraternidade entre os povos.
Atualmente o maior projeto em andamento

no mundo é o kit schelter box, um kit de abri

go temporário para abrigar dez pessoas e tendo
utensílios para sobrevivência, Já foram distribu
ídos mais de 75 mil kits, incluindo 20 mil kits no

Haiti, onde chegaram uma semana depois do
.

terremoto em 2010.

Este é o Rotary de 106 anos de serviços prestados
a humanidade e com experiência de mais de 50 anos

em Jaraguá do Sul. Agrademos neste momento de

alegria pela data de sua fundação, a toda comunida
de jaraguaense, que se envolve e apoia nossos even

tos, proporcionando arrecadações que são transferi
das a várias entidades de nossa cidade.

"

"

Ariovaldo Xavier dos Santos, responsável pela imagem
pública do Rotary ClubJaraguá do Sul

Foi bonito! �

i
, t

Parabéns
aos agricultores da nossa re

gião pela' belíssima manifestação �ací
fica que aconteceu na sexta-feira, dia

18, sem violência, sem parar o trânsito e

com muita educação. Estavam somente pedin
do socorro, pois não estão mais conseguindo
se manter com o preço pago pela saca do arroz.

Não sou agricultor, mas estava lá para dar força

aos nossos amigos agricultores.
Sou proprietário de microempresa e quero

aqui dar um "puxãozinho" de orelha em todos os

outros comerciantes que deveriam estar lá dando

apoio a eles, pois eles são o nosso termômetro. Se a

agricultura vai bem, nós também vamos bem.

!
'

José Carlos GiraI/a, empresário
,

Antonio De Julio,
especialista em finanças

/
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EDUARDO MONTECINO

Descarga elétrica
assusta homem'

Por volta das 23h de segunda-feira,
um morador do bairro Schroeder 1, no

limite entre os municípios de Schroe
der e Guaramirim, quase foi atingido
por um raio. Iucélio Salvador, 43 anos,.,
contou para os Bombeiros Voluntários
de Iaraguá do Sul que a descarga elétri
ca caiu a uma distância de apenas dois
metros de onde ele estava.:

No bairro Jaraguá 84, tubulação entupiu e moradias foram atingidas pela água e a lama no início da noite de segunda-feira

rr flES�I� f�

Chuva provoca
. ,

novos prejuízos
em três bairros
Vários casos de alagamentos foram

registrados novamente na cidade

A trovoada que caiu na

noite de segunda-feira
deixou suas marcas no

Jaraguá -84, Jaraguá 99
e Nereu Ramos.

No
bairro Jaraguá 84, a

rua Alvino Flor da Silva,
que dá acesso ao Presí
dio Regional, voltou a

alagar. A via já havia sido atingi
da pela água duas veze-s este ano.

A primeira foi na enxurrada de

janeiro e a segunda foi na forte
chuva de semana passada. Os .

moradores contam que o proble
ma aconteceu porque a tubula

ção das vias ficou entupida.
A dona de casa Eva Maria con

ta que a casa do sobrinho, locali
zada em frente a residência dela,
foi invadida pela água durante a

tempestade de segunda-feira à
noite. "Encheu a rua toda. Na mi
nha casa só não entrou porque o

meu filho fechou a entrada com

areia. Foi preciso abrir um furo no

muro
_

do vizinho para que a água
não subisse", relembra Eva Maria.

o Centro' de Educação Infantil
Waldir Edson Theilacker, no mes

mo bairro, também foi atingido.

A Prefeitura também regrs
trou prejuízos no bairro Nereu
Ramos. Duas residências na rua

Arthur Karsten ficaram alagadas
e as famílias foram orientadas a

sair temporariamente, mas não
houve interdições. O Centro de

Educação Infantil Almida Dal
canali Bertoli, localizado na rua

Luiz Sarti, também acabou sen

do invadido pela água da chuva.
No Jaraguá 99, um raio acer

tou uma casa e parte dos eletro
domésticos foram danificados.

Segundo a Defesa Civil, um muro

foi deslocado pelas águas, na RI

100, também no Jaraguá 9.9. O

órgão aguarda o laudo dos ge
ólogos para saber se há risco de
novas movimentações de terra

no local.

:l
)

,

MORADORA DESCREVEU MOMENTO VIVIDO COMO JlfllME DE TERROR"

Raio atinge casa no Jaraguá 99
Por volta das 21h de segun

da - feira, uma residência na

rua Leopoldo Augusto Wink

ler, no bairro Jaraguá 99, foi

atingida por um raio. A pro
prietária do imóvel, Valdirene

Aparecida Padilha, conta que
no momento em que ocorreu

a descarga elétrica, estavam

em casa apenas ela e o filho,
de 11 anos. "Meu marido ti
nha ido para a academia e era

para eu ter ido junto. Ainda
bem' que não fui, senão meu

filho estaria sozinho na hora

que tudo aconteceu", diz.

De acordo com a morado

ra, quando o raio caiu também

atingiu uma árvore próxima
da casa. I'A árvore amanheceu
toda murcha", contou. 110 sus

to foi grande. Parecia um filme
de terror, as lâmpadas explo
dindo, tudo escuro, a casa e os

móveis tremeram e na hora a

gente nem sabia direito o que
estava acontecendo. Foi horrí

vel", relatou,
Com o raio, um aparelho

de rádio explodiu e ficou em

pedaços. Vários eletrodomésti
cos foram danificados. A fiação

:,
. ,

elétrica do banheiro entrou

em curto-circuito e danificou
o teto e a caixa d'água de 250

litros, que se rompeu. "E pou
co antes disso, meu filho es

tava tomando banho", relem
brouValdirene.

Valdírene calcula que os

prejuízos devem ficar em torno

de R$ 4 mil. "Apesar dos prejuí
zos estou aliviada parque nin

guém foi atingido, ninguém se

feriu", afirmou.
A família passou a noite na

casa da mãe de Valdirene, que
reside no mesmo bairro.

PIERO RAGAZZI.

-I

Filho de Valdirene mostra rádio que explodiu.Tempestade causou prejuízo de R$ 4 mil à famílla

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lourival·Karsten

Bastos' Advogados
Comemora hoje seus primeiros dez anos

de existência o escritório Bastos Advogados
Associados. O escritório também está sem

pre representado junto às entidades empre
sariais de nossa cidade.

Resultados da Weg
. Acontece hoje antes da abertura do

pregão da BM&F Bovespa a apresenta
ção dos resultados da Weg no quarto
trimestre de 2010 bem como em todo
o exercício de 2010. Amanhã - dia 24 ,\

- acontecem as teleconferências de
,

resultados que visam a proporcionar
mais informações a todo o mercado,
tanto nacional como internacional.

Custo da pobreza
Apesar do crescimento econômico - ou tal

vez por causa dele - a pobreza continua muito

presente em muitos lugares. Eliminar a pobre
za no mundo e criar uma revolução econômica
tem um preço e o mesmo foi estimado no equi
valente a R$$ 2 trilhões ao ano. Trata-se de uma

conta aceitável para a totalidade das nações e

provavelmente os benefícios gerados o transfor
mariam em um investimento de rápido retomo.

Resta convencer em especial os países ricos a

pagarem sua parte da conta.

Encontro Brasil-Alemanha
Acontece anualmente, alternando um ano no Brasil

e outro na Alemanha, o encontro econômico que reú
ne empresários e especialistas de ambos os países. É-um

. encontro muito interessante para conhecer novos de- '

senvolvimentos e príncipahíiente estabelecer,contatos..

Em 2007 este encontro já aconteceu em SantaCatarina,
mas este ano acontece no Rio de Janeiro no mês de ou

tubro. Uma oportunidade para quem se interessa pelo
'avanço da tecnologia, especialmente nas áreas de ener-.

gia, mecânica e ambiental.

�' � "�

f

Visita a Munique
o vice-presidente da Acijs (As

sociação Empresarial de Iaraguá do

Sul) para assuntos de núcleos se

toriais, Luiz Carlos Buzzarello, está
ultimando a programação de sua

visita à Alemanha para retomar as

parcerias com as entidades alemãs

que são referência no apoio aos nú
cleos setoriais. Lá é uma tradição
desde as corporações de ofício da
Idade Média que se mantém viva
até hoje e contribui para a Alema
nha ser o segundo maior exportador
mundial e, isto porque foi recente

mente ultrapassada pela China.

Saúde
Muito interessante a visita à re

gião do Secretário de Estado da Saú
de - Dalmo Claro de Oliveira - que
cumpriu extensa agenda de visitas
e reuniões nos diversos municí

pios, acompanhado pelo deputado
Carlos Chiodini. No "balanço" da
visita realizado durante plenária da

Acijs/Apevi, o secretário defendeu
o investimento dos municípios no

pronto-atendimento, encaminhan
do os casos mais complexos para
os hospitais de Jaraguá do Sul e de
outros municípios. Espera-se que a

secretaria realize aportes para via
bilizar as obras nos hospitais locais
o que, afinal, toma-se muito barato '

para o Estado que não precisa inves
tir em hospitais regionais.

23 - 32 - 71 - 75 - 77

02 - 03 - 04 - 05 - 06
08 - 09 - 13 - 14 - 16
18 - 19 - 20 - 21 - 23

INDICADORES.
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Assinada. ordem de serviço
para implantar o sistema
Dentro de 120 dias, motoristas terão de pagar para utilizar vagas no Centro
JARAGUÁ DO SUL

Encontrar uma vaga para estacionar
no Centro da cidade- ficará mais fácil
a partir de julho deste ano. Por
outro lado, os motoristas terão de
pagar o preço da comodidade.
/'

E
que passa a funcionar dentro de 120

dias o estacionamento rotativo em Ia
raguá do Sul. Na tarde de ontem, a em

presa vencedora da licitação, a Hora

Park, do grupo Estapar de São Paulo, assinou
com a Prefeitura a ordem. de serviço para a

implantação do novo sistema. A concessioná
ria ficará responsável pela instalação de todos
os equipamentos necessários para a opera
ção, pintura e sinalização das vias.

O secretário municipal da Administração,
Olívio Beltrão Júnior, adianta que serão dis

ponibilizadas cerca de 900 vagas na área cen

tral do, município. "Será um sistema rotativo

digital, um dos mais modernos que existe no

mercado. A Prefeitura terá acesso aos dados,
fará o controle e a auditoria", explica. Para ele,
a mudança vai refletir em melhorias no trân
sito. "É um clamor da comunidade e de enti

dades, como a CDL. Uma forma de democra
tizar as vagas", enfatiza.

De acordo com o gerente da Hora Park,
Moacir D'Alessandri, Iaraguá do Sul será a

segunda cidade catarinense a contar com o

estacionamento da marca, que já opera em

Itajaí. "Nossa expectativa é de melhorar a uti

lização das vagas para todos os usuários. E
vamos trabalhar para deixar muito claro para
a comunidade o que é o estacionamento rota

tivo e como ele opera", destaca.
Em relação aos preços, está definido que

será cobrada uma taxa de R$ 1 para 30 minu
tos de estacionamento. Após este período, o

valor é de R$ 0,05 para cada três minutos utili
zados. O preço vale para carros e a tarifa prati
cada para motociclistas ainda não foi definida

pela empresa. O pagamento pode ser feito via

cartão recarregável ou moedas.

CONTRATO VALE
POR DEZ ANOS

O contrato de concessão vale por dez anos.

Para explorar o serviço, a concessionária fará
um repasse total de cerca de R$ 556 mil à Pre

feitura, da seguinte forma: R$ 100 mil serão

pagos no 13° mês de operação; mais R$ 100
mil no 26° mês de operação; a partir do 60°

mês, R$ 6,2 mil mensais ou 5% do faturamen-
,

to bruto da empresa, que será definido pelo
maior valor destas duas opções.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
Será um sistema rotativo

digital, um dos mais
modernos que existe no

mercado. A Prefeitura terá
acesso aos dados, fará o

controle e a auditoria.
oliVlo BElTRÃO JÚNIOR, SECRETARIO

MUNICIPAL DA A[)MINISTRAÇAo

"

9

PIERO RAGAZZI

Sistema permitirá pagamento com cartão ou moedas. Presidente da CDL, Wandelei Passold, mostra comprovante eletrônico

REINVIDICAÇÃO DOS lOJISTAS DURA PELO MENOS CINCO ANOS

COL comemora a conquista
A implantação do estacionamento

rotativo é uma bandeira antiga levan
tada principalmente pela CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojistas). O presi
dente da entidade, Wanderlei Passold,
comemora a conquista. "Tenho cer

teza que é a solução para o problema
da falta de vagas. Lutamos por isso
há pelo menos cinco anos", declara.

"Hoje muitos clientes rodam em bus
ca das vagas e desistem de parar. Com
a cobrança, eles vão parar mais. E vai
acabar com este negócio de deixar
um carro parado em uma vaga quase

. que o dia todo, como acontece hoje",
acrescenta a comerciante, Marisa Pe

trolli, 32 anos.

Para o aposentado Valmor de Ávi

la, 50 anos, a mudança é necessária,
apesar de mexer com o bolso. "Claro

que é ruim pagar, ninguém quer pa
gar mais taxas. Mas pelo menos, vai
ser mais fácil achar uma vaga para
estacionar. Vai melhorar o trânsito",
resume ele, que diz ter dificuldade

para encontrar lugar para estacionar

no Centro, principalmente nos horá
rios mais movimentados.

Dentro do prazo estipulado em
I

120 dias, a Hora Park terá de usar

os últimos 30 para ações de orien

tação à comunidade sobre a utiliza

ção do sistema.
Esta é a segundavez que o sistema

é implantado na cidade. A primeira
foi no começo da década de 1990, na

gestão de Durval Vasel (PTB), mas o

serviço foi extinto em 2004, por sus

peitas de irregularidades. A intenção
de retornar a proposta começou em

2007, na administração Moacir Ber
toldi (PMDB).

EDUARDO MONTECINO

•

Para comerciantes, sistema facilitará acesso às vagas de estacionamento. Cobrança será de R$ 1 a cada 30 minutos'
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Maria e a mãe, Cecília, se mudaram ontem para a nova casa, onde recebem auxOio-aluguel pelos próximos seis meses

ImllllIml/l
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Apenas quatro
fanúlias ainda
estão no abrigo
Últimos moradores devem deixar o

Parque de Eventos esta semana

JARAGuÁ DO SUL

Da vida antiga, só o Que
restou foi o emprego e

algum� peças de mobma.
A partir de agora, o desafio
é se acostumar com a nova

vizinhança e um endereço
bem diferente.

Essa
é a realidade de quem,

após um período no abrigo
improvisado no Parque de
Eventos, conseguiu uma

nova casa com o auxílio da Prefei
tura e deve deixar definitivamente

para trás a tristeza de ver a casa

destruída ou inabitável por causa

da força das águas. A vendedora
Maria Rosane Pinter, de 36 anos,
se encaixa nesse grupo. Na ma

nhã de ontem, ela transportou os

poucos pertences que tinha no

abrigo para uma residência na rua

Augusto Germano Hanemann, na

Barra do Rio Cerro.
Com os móveis, ela deu sor

te: apesar do desbarrancamento
atrás da casa, boa parte pôde ser

salva e não foi preciso depender
de doações. Agora, os Vizinhos de-

vem ajudar a organizar a nova casa

para el� morar com a mãe, Cecília

Pinter, que é cadeirante e precisa
de seus cuidados em todos os mo

mentos em que Maria não dedica
à venda de tapetes. "Estávamos

aqui desde segunda-feira, quando
desbarrancou o morro na nossa

casa, na Tifa da Mosca. Ajudaram
até mesmo com o caminhão", con

ta a vendedora.

Segundo Waltraut Nunes,
coordenadora dos trabalhos no

abrigo, encontrar uma nová casa

é responsabilidade dos próprios.
abrigados - mas a Secretaria da
Ássistência Social presta tam �

bém esse tipo de assistência, em

alguns casos. "Agora está mais
.

tranquilo. Em algumas semanas,
fazíamos mudanças da manhã à

noite", conta a coordenadora. A

expectativa é de que as quatro
famílias que continuam no lo
cal encontrem novos endereços
ainda esta semana, mas o abri

go continua contando com a

presença de três auxiliares para
eventual necessidade pelo me

nos até o dia 7 de março.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

• ,:..
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li d�a 18 dé'fevereiro � aquejas
que prqcuraraul' o abrigô na :

"primeira fase",das enxurra"

das, que começaram em ja
neiro" já encontraram novas

residências. Até sexta-feira,
S 1 pedidos de aUXI1io-mora

dla haviam sido registrados
na Secretarià da Assistência
Social. Apenas G:!i1co foram

negados, devido �(renda fa- '

qiiliar superior ao .que esti-

'pula alei.
Estima-se que o gasto do

Fundo Municipal de Assis
tência Social com o benefí
cio chegue a R$ 150 mil por
mês, caso o número de ca-

, dastros chegue a 250 - o que
pode ocorrer; já que mais
de 22Q.l�uâos cl'e,ip,terdição

'fora�"registra(:f:()sna Defesa
C.ivíl. As'fámílias' retebem o

. ,

. prim�ifo pag,úriento,,no va-'
, lar de R$ 600 I enúe os dias

10 e 15 de II?-arço:
.

A segunda parcela, Só
será; entregue com. o ,com -

'

'

provante do pagamento do
aluguel anterior, e assim por
diante. o pedido de auxílio- ,

moradia 'ainda pode, ser

feito na Secretaria, que fica.
.

aberta em horário estendido
de segunda à sexta, entre as

7h30 e 19h30, durante esta

semana. Mais informações
pelos telefones (47) 2106-
8110 e (47).2106-8150.

Mais de 20 mil pessoas devem
solicitar a liberacão do FGTS

�

JARAGUÁ DO SUL
Começa hoje o cadastramento

das famílias que desejam utilizar
o FGTS como uma ajuda extra no

recomeço após os alagamentos
causados pelas chuvas. Segundo
o secretário do Desenvolvimen
to Econômico e Turismo, Célio

Bayer, esse é o único benefício au

torizado pelo governo federal - a

esperança era de que duas parce
las do salário-desemprego fossem
adiantadas, mas não teria havido
nenhuma manifestação favorável
a essa solicitação junto ao Minis
tério do Trabalho e Emprego.

Para organizar melhor o pro
cesso, cada região da cidade será
atendida em dias diferentes (con
fira no quadro abaixo), e a Defesa
Civil também estará disponível no

Ginásio Arthur Muller pára verifi
car se a moradia está mesmo entre

autorizadas para o saque. A ex

pectativa é de, que, só em Iaraguá
do Sul, o número de solicitações

passe de 20 mil -lembrando que
o limite é de R$ 5.400 por contra

to de trabalho. O valor dobra, por
exemplo, se o solicitante tiver
dois empregos. Após o registro e

lançamento do cadastro - finali
zado após um mutirão de traba
lho interno da Caixa Econômica
Federal -, o dinheiro entra na

conta do trabalhador em um pe
ríodo de 10 a 15 dias.

Só não recebe o benefício

quem tiver sacado o FGTS nos _

últimos 12 meses por motivo de
calamidade. "Isso é determina

ção nacional, não há o que ser

feito. Estão incluídos aqui aque
les que sacaram em outubro de

2010, por exemplo, em conse

quência das enxurradas", explica
Célio Bayer. Por enquanto, ape
nas Corupá e Jaraguá do Sul ob
tiveram a liberação - em outros

municípios do Vale do Itapocu,
a situação deve ser resolvida nas

próximas semanas.

DOCUMENTOS SOLICITADOS
• Carteira de trabalho (todas, se houver mais de uma) 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 um 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.

AGENDA'DE ATENDIMENTO

• REGiÕES 1° - Braço Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo, Santo

Antônio, Tifa Monos e Três Rios Norte

DIAS DE ATENDIMENTO: 23, 24 e 25 de fevereiro

• REGiÕES 2° - Barra do Rio Cerro, Jaraguá 99, Jaraguá 84, Parque Malwee,
Rio Cerro I, Rio Cerro II, Rio da Luz e Garibaldi
DIAS DE ATENDIMENTO: 28 de fevereiro e dias 1° e 2 de março

• REGiÕES 3° - Ilha da Figueira, Águas Claras e Boa Vista

DIAS DE ATENDIMENTO: Dias 3 e 4 de março

• REGiÕES 4° - João Pessoa, Santa Luzia, Vieira, Centenário e Vila Lalau
DIAS DE ATENDIMENTO: Dia 9 (a partir das 14h); e dias 10 e 11 de março

• REGiÕES 5° - Água Verde, Chico de Paulo, Estrada Nova, Rau e Três Rios do Sul
DIAS DE ATENDIMENTO: Dias 14 e 15 de março

• REGiÕES 6° - Amizade, Tifa Schubert, Nova Brasilia, Vila Baependi,
Vila Lenzi e Centro

DIAS DE ATENIl.,IMENTO: Dias 16 e 17 de março

• REGiÕES 7° - Jaraguá Esquerdo, São Luís e Tifa Martins
DIAS DE ATENDIMENTO: Dias 18 e 21 de março

• REGiÕES 8° - Barra do Rio Molha, Vila Nova e Rio Molha

DIAS DE ATENDIMENTO: Dias 22 e 23 de março

• REGiÕES 9° - Atendimento às demais localidades
DIAS DE ATENDIMENTO: Dias 24 e 25 de março
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

FORD/C,QURIER 1.6 2005
CJOPCS
�8��OO,Op "

" ",, '.��

Nós garantimos o preço

Procurando
por um veículo?
�s melhores opções de veículos

.

da região você encontra aqui no

jornal O CORREIO DO POVO.
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LEmonOE
J'ADORE CITROEN

A Le Monde Gtroén, expandindo suas atividades em Santa Catarina, seleciona para
início imediato profissionais (ambos os sexos) com habiUdades nas seguintes funções:

Interessados enviar currículo até 27/02/2011' para \

rh .jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga no assunto do e-mail)
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1909, Vila Lalau - Jaraguá do SuVSC - (47) 3902-1800

NÃO PERCA!I Ótima oportunidade
de investir em SCHROEDER.

APTO. com 2 dorm., na planta,

somente hoje por apenas

RS 79.900,00 à vista',
. .

Ligue agora 47 8800.8800

VEíCULOS & MOTOS "

t=4J=t.j'l.t.:WZI��I:ti:t3 f
w;14.094,00 X 246,20 19.476,00 X 340,22

15.744.00 X 275.03 20.034.00 x 349.97

17.050,00 X. 297,84 21.140,00 X 369,29

C3 Exclusive 1.6
de R$ 28.800,00

por 27.000,00Sem troca!

2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Cd Player Cf Controle no Volante, Air Sag II,
Freios ASS, Faróis de Neblina.

Corsa Hatch Maxx 1.4

de R$ 29.900,00

por 27�900,OO.

. Sem troca!

05 contemplaçõés mensais

Palio Ex Fire 1.0
de R$ 17.900,00

por 15�900,OOSem troca!

2002 - Cinza - 4 Portas - Gasolina - Vidros e Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Courier l 1.6
de R$ 30.800,00

por 29mOOO,OOSem troca!

207 Escapade 1.6
de R$ 39.900,00

2011 - Prata - Flex - Protetor de Caçamba.

por 37.900,00Sem troca!

por 24�500,OOSem troca!

2009 - Prata - Flex - Ar-quente, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Travas Elétricas e Alarme.

Suzuki Burgmann
de R$ 4.500,00 .

por 3.800,00Sem troca!

2008 - Amarela - Gasolina - Partida Elétrica, Rodas de Liga-leve,
Automática.

Saveiro City 1.6
de R$ 26.500,00

2009 - eínza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
. Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Senso r de Luz, Sensorde Chuva.

2009 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba!
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C\lROE"S
6fLEX2011G\J{ 1.

A partir de R$

à \lista

•
50

d deR$ 31.344$'1124 59/rnê.....s�.....,
Entra a

\a fixas de R .
'

.

<

24 parce s :I

.

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

CITROEN C4 GlX 1.6 FlEX 2011
A partirdeR$

à'+lista i

� FREIOS ABS· PAINEL DIGITAL· RODAS DE LIGA-LEVE 16"· AIR-�AG DUPLO
• VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE

ii vista

2 ANOS DE GARANTIA'

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

CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO COM CÂMBIO AUTOMÁllCO DO C3 SONORA

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE_COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Promoção Citroên C3 Sonora com rádio "Pioneer for Citroên", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Série Especial Citroên C3 Sonora para os pedidos firmes de compra fechados no período
de 01/02/2011 a 31/03/2011. 2-Citroen C3 GLX 1.4 Flex ano11/modelo11 com valor à vista de R$ 37.990,00 com pintura metálica (somente Preto Perla Nera). Citroên C41.6 GLX anotümodelott com valor à vista de R$ 55.990,00 e

Cfroên AirCross GLX 1.6 an010/modelo11 com valor à vista de R$ 56.990,00. Sem troca"não incluem frete, seguro e opcionais. 3-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 24 parcelas fixas de R$1.124,59
(1 a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira espeCífica) para Cítroên AirCross + IOF. Entradade 55% e saldo em 24 meses com taxa 0,49%
a.m para Citroen C4 + IOF. TC R$ 932,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira. 4-Citroên C3 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le
Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Citroên AirCross e Citroên C4 com -3 anos de garantia pela Citroên do Brasil. 5-Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do
benefício, deverá ser feito no site da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos ou serviços. Os
usuários registrados devem ser maiores de 18 anos e poderão acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada após esse prazo. Para mais informações sobre
os termos de uso do produto no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 6-Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 28/02/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
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I/II/U//////: CAM I N H O ES
Caminhão VW, baú, ano 91, modelo 790,
R$40.000, aceita -se carro no negocio.TR: 8869-
5915

VENDE-SE Fi 000, ano 89, motor MWN, aceito
troca. TR: 3372-2823 e/ou 9632-3925.

CAMINHÃO 608 vende-se, com baú de alumínio,
pneus novos, sofá-cama todo reformado, valor a

combinar. TR: 9213-2502 / 8826-2502 / 9636-
5176 com Pedroso.

CAMINHÃO MB 608 vende-se ano 75 com

direção hidráulica, ótimo estado, fone; 3370-2757

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 TR:
33701478/99030877

menor valor. TR: com Célia: 3275-3538 e/ou MONDEO - vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97, completo,
9931-9410 banco de couro, gasolinaiGNV, em ótimo estado,
FUSCA - vende- se ano 74 TR: 3372-3910 R$25.000,00, TR: 979-6850 ou 3371-63.

PALIO - Vende - se, branco, completo, ano 99, Si O - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas.
R$11.000,00. TR: 8826-6122 TR: 3275-0697.

PALIO - vende - se ano 96, R$4.000,00 de
entrada, e assumir financiamento TR: 9941-5854
Fabio

.

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com 26
km, ano 2008, R$36.500,00 TR: 9616-9188 ou

9975-5575

TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro
portas, acerto moto na negociação. TR: 8807-
3457

UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, quatro
portas, completo, TR: 3370-7442/lauro
UNO - Vende - se, quatro portas, completo. R$4
000,00 entrada. E mais parcelas. TR: 9618-7945.

UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, com
- ar-condicionado. R$17.000,00. TR: 9979-8040

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa
Mercedes 1113 por R$17.500,00. Aceito carro UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas com

TR: (47) 9196-4430 ar, R$19.000.00 TR: 9989-8099

MERCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, c/ baú, SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de fabrica) 2010,
branco. TR. 9979-6850/3371-6368 cor prata 16 mil km rodados, completíssimo. TR:

3376-1496 OU 9975-6766
SCANIA- vende- se T 112 H, ano 83 toda revisada
com pneus novos Tr: 3370-7144 STlLO - vende -se ano 2003, na cor branca,

completo sem teto TR: 9181-6689

z: C H EVR O LET
OPALA COMODORO - vende-se, ano 89,4portas,
4 cílindros, á álcool, vidros e travas elétricas, com

direção hidráulica. R$11, 000.00 TR: 3376-0508
ou 99219257.

ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance,
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL.
TR: 8823-8479.

ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",
IPVA pago, único dono. TR. 99294800 CHEVET
- vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a álcool em

perfeito estado R$4.800,00 TR: 3276-0850

CORSA - vende-se classic, para assumir
financiamento, ou troco por moto CB 300 TR:
3376-3173 ou 9934-6491

CORSA - vende -se sedan milenium .2001,
cor prata, com GNV, desembaçador traseiro, ar

quente, abertura elétrica do porta malas, insulfim,
trava e alarme, som, pneus novos, engate,
R$14.800,00. TR: 9979-0527

VERSAlllES- vende- se Royale ano 96, completo
com GNV, R$12.000,00 TR: 3371-8111 ou 9918-
9808/ Rafael

11/::= MOTOCICLETAS

Moto Suzuki GSX 750 F Ano/Modelo - 2005/2006,
cor cinza, único dono - 8.000 km. TR: 9929-6201

SCHADOW- vende-se, 600 cilindradas, modelo
VLX, cor cinza, 7.800 kl, segundo dono.
R$16.000.00. TR: 3376-0179 ou 9918-7210
com Roberto.

Suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano 2008
c/ 4.300 km Impecável R$: 25.500. TR: 9116-
1850.

CG 125 vende-se, ano 2002. R$2.900. TR: 3370-
0983.

Honda Shadow, ano 99, cor preta, R$13.500,00.
TR: 9103-5855

11I1I1I1I1I1�"IDIIIUJI, OUTROS
Carreta Rebok. Para veículos, ano 94, carmandian
Ref: 350 valor á combinar. TR: 3371-9157

CROSSFOX - vende-se ano 08/08 prata 1.6flex,
completo, único dono, baixo km, impecável.
R$38.900,00. TR: (47) 9909-0949-3371-6890

Biz 2003, cor azul, com partida, valor á combinar.
TR:3378-1180 ou 9937-1980 com Nádia. CIVIC - vende -se LXl, ano 2007, gasolina, na

BIZ 2003, documentação em dia. R$2.500. TR:
cor cinza, automático, completo R$47.000,00 TR:

3376-1338.
9192-1556 Reginaldo

BIZ d 2007 125
COROLA - vende-se ano 2007, com 25 km, cor

STllO- vende -se ano 2007, completo TR: 3371-
- ven e-se , prata semi partida R$: prata, cambio automático. TR: 3372-2435. Arildo

7090 ou 9647-2320 na parte da manha
3.400.00. TR: 3275-3538 ou 9931-9410 após 19 horas.

FIORINO - vende-se, ano 91, valor a combinar. TR:
BIZ - vende-se, 2007, KS, TR: 3275-6730. C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, aír bag

9111-4353. BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida elétrica, duplo, aros de liga leve originais, pneus novos,
preço a combinar TR: 3370-1064 recém licenciado 2010. R$28.500,00. TR: 8831-

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz branca, 8989 Vilmar

pneus novos. TR: 3370-0479· C3 - vende - se, prata 05/05 completo,
CRF - vende-se, ano 2008, 230 equípada, TR: R$24.500,00 TR: (48) 96137335

.

7812-3100 ou 9953-2627/ Samir CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001

CG 150 - vende-se, 2008 c/partida. R$4.500. TR: R$17.000,00. TR: 3372-1371/99228300
3275-3538 ou 9931-9410. ClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata,
CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú, . completo sem ar, pneus novos revisados, com

R$2.700,00. TR. 33717317/99267616 . IPVA 2011 pago TR: 9618-7279 ou 3274-8077

11011111111111111111110111

FORD
ESCORT HOBBV-Vende-se, ano 96, azul. R$6.800,
aceita carro de menor valor. TR: 3370-1161

ESCORT - Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina,
R$4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300

-ESCORT - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com som,
R$4.900,00. TR: 9177-2300

FIESTA PERSONNALlTE- vende- se ano 2003, 1.0
4 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE, TE,
SOM, rodas de liga 14, 4 pneus Michelin novos,
R$20.900.00 TR: 8822-2556

FIESTA HATH - vende-se ou troca por materiais
de construção, ano 2009. TR: 3273-2347/8853-
9716.

C
FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e trava

ORSA SEDAN - vende-se, ano 2005, life valor a vermelha em ótimo estado, R$13.500,00 TR:
combinar. TR: 9953-9966 3055-3756 ou 8408-9110

.

MONTANA - vende -se cor branca, ano 2006,
completa tom ar e direção, TR: 9621-8645 ou

3370-7242

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer,'
cabine Simples, AC/DHNE/TE e sistema de
rastreamento. R$39.000,00. TR: 9107-6932.

S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas.' completa,
R$24.000,00. TR: 33723951 ou 47 84223148.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95, cinza,
R$12.500.00 TR: 3371-9157

VECTRA- vende- se milenium ano 2001
completo, banco de couro, com manual e not�
fiscal, R$23.500,00 TR: 3376-2776

V�CTRA - Ano 98 TR: 8820-0052.

VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de
couro, R$17.000,00 TR: 9973-9669

CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor vermelha,
em ótimo estado com dois pneus novos,
R$2.200,00 TR: 3276-2185 ou 9227-4688

CG- vende -se 125, ano 2002 R$2.900,00 TR:
3370-0983

CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha,
R$3.800,00 TR: 9143-4283 ou 3372-2539

CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC, .serrí
nova, com 6 meses de uso 5.400KM rodados,
cor preta com injeção eletrônica, partida elétrica e

com caixinha de 401 já instalada R$5.500.00 TR:
9925-9068 ou 3370-6687.

Dafra laser 150cc, vende-se 1500 km, prata,
F250- vende -se Xll, ano 2002, completa em

2009. R$3.800,00 TR: 8408-9110

ótimo estado, segundo dono TR: 3371-4998 HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na cor cinza,
FIESTA HATCH 2009 - 1.6, completo, quatro R$3.800,00 TR: 3371-8208 ou 9176-4929

portas, TR: 3370- 6829 ou 8474-6881 TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,
FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex completo, ano R$5.500,000, se aceita carro em troca. TR:

06, vermelho. R$25.000,00 TR: 9934-3444 9648-0904

FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. TR: 9143-
0574 Josi

FIESTA - vende-se, 1.6, sedan, 06, completo, 2°
dono, 32 mil km, impecável, R$27.000,00 TR:
9186-7223

KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, limpador e

desembaçador traseiro, TR: 9931-6391/9945-
5881/3273-6572
KA - Vende-se, 97, em perfeito estado,
R$8.500,00. TR: 3276-0850

VECTRA- Vende-se GlS 95 com GNV, R$:
12.500. TR: 3371-9157 ou 9953-9966.

FORO KA - vende-se, ano 2007, trio elétrico,
48.000.00 km, R$18.000. TR: 9934-2628.

Zafira - vende-se ano 2002 completo c/ GNV/DVD
R$: 25.900.00. TR: 9616-1850

Vectra - vende-se ano 2000, motor 2.2, na cor

cinza cirus. TR: 9158-0019

Opala - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova.

R$5.500. TR: 3055-8262.

WIIIIIIIIIIUJI:: FIAT
PALlO- vende-se Palio fire ano 2004 Prata 4
portas, vidro e trava elétrica, alarme. limpador
e desembaçador. R$18.500.00 ou troca-se por

FORD kA- vende -se modelo 2009 com ar

direção, trava e alarme, branco R$: 25.500. TR
9135-8601.

Ford KA Gl 1.0, ano 2000, cor branco, ar quente,
limpador e desembaçador traseiro, 2° dono.
R$11.000,00. TR: 9619- 5885

Ford Ka ano 1997, c/ar condicionado, vidro e

trava limpador e desembaçador traseiro, interior
higienizado (Dez 2010). R$11.500,00 TR:3376-
4035 ou 9656-1353 com Paulo

Ford Focus Hatch 2005 1 :6 4p, Dourado metálico,
Completo: ar condicionado, direção hidráulica
e vidros elétrlcos. Carro em perfeito estado de
conservação, impecável. R$26.500,00. TR:
(47)9655-6203

PEUGEOT 206 CC(conversível), ano 2003, valor
R$45.000,00, se aceita carro na troca no valor de
até R$15.000,00 TR: 8820-0052 com Everaldo.

SAHARA - vende -se ano 97, impecável TR:.
3370-1141 ou 9113-7522

.

NX 2no - vende-se com partida, freio a disco.
R$3.500. TR: 3376-4050

VAMAHA xr 600 E, 2002, Azul, bagageiro, toda
revisada pneus novos doc. Até OS/2012 pago,
valor R$12.000,00. Aceito moto ate R$6.000.
Tratar com Paulo (47)9933.0183
Vamaha Fazer 250, cor preta, 2008, pneus novos,
único dono. R$8.500,00. TR 3376-0649/9918-
4486/2107 -5535 Com Kleyton.
SUNDOWN HUNTER 90 cc - ano 2007 -vermelha,
24 mil km, único dono, em perfeito estado.
R$1.800,00. TR: 3370-8910 / 3371-5453 ou

8428-5203

Twister Vende-se, ano 2003, R$5.500 se aceita
carro de menor valor TR: 3370-1161.

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada para
trilha, R$3.500,00. TR. 92140486

VBR - vende -se 2007 cor prata, placa vermelha,
troco por carro TR:8473-9240

VAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, TR: 7812-
3100 ou 9953-2627/ Samir

KASINSKI MIRAGE 150 cc - ano 2010 - vermelho
grena, 6 mil km, único dono, em perfeito estado.
R$4.800,00. TR: 3370-8910 / 3371-5453 ou

8428-5203

F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor de
R$26.000,00 em ótimo estado. TR: 9184.0124
ou 9988.1982 com Alzemir.

MITSUBISHI - Vende - se, l200 Gl 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE.
R$29.000,00. TR: 9983-9046 falar com Joise

MERCEDES CLASSE A - vende - se 160 completa
elegance, banco de couro, ano 2000, na cor

chumbo, R$16.800,00 TR: 3275-2421 ou 9148-
5790

OMEGA- vende- se ano 79, com bateria e pneus
novos TR: 3055-8262 Sandro

Besta- vende-se, ano 2001, completa GS valor
35.000.00. TR: (47) 3436-7756 ou 9114-1130.

Courier 2003-vende-se, preta. Fone 3371-7526.

Pneus Bridgestone Vende-se, 235x6ÓX16. Bom
estado e sem Cortes. Os 4 por R$840.TR: 9919-
5644.

11111101101001111111111" P EU G EOT

PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003,
R$35.000,00 + financiamento TR. 3372-1371

PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 W,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
R$16.500,000. TR: 9975-3940/9902-6717.
PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$45.000,00
avista TR: 3371-7390 ou 9922-8300

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo.
TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê

1111111111111111111101/111 R ENAUT
CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo,· ótimo estado,
R$17.500,00. TR. 99786795 Raquel

CLlO - vende - se hatch autentique 2005, cor

beje, quatro portas, trava alarme, desembaçador
traseira, limpador traseira, quatro pneus novo.

R$18.000,00 TR: 8451-5887

CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto,
R$17.500,00. TR: 9186-1357.

MEGANE RETH - Vende - se, .ano 01, 2° dono,
completo, pneus novos. TR: 99479765

MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono,
R$36.500,OQ. TR: 8402-5923

SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, TR: 9993-1598 ou 3055-
0075

SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona, 25.000.00
TR: 3275-2421 ou 9148-5790

RENAUlT MASTER EXECUTIVA - vende-se. 2.5,
ano 2007, 16 lugares/com serviço. TR: 3372-
2105 ou 9934-7517

101111111/1111111111111111 VO LKSWAG EN
VENDE-SE fusca bege, ano 79, motor 1300, caixa
de marcha nova, bateria nova. R$2.100,00. TR:
91950851

-

GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$7.500.00
TR: 8873-1006

GOl-Vende-se ano 97, 2 portas, cor banco, 1.6
AP 8 válvulas, Vidros e Travas Elétricas. Valor a

Combinar.TR:9997-4003 Dário

GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12 x

de 421,00 TR: 9954-8466

GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em perferto
estado R$9.000,00 TR: 3276-0850

.
GOL - vende - se, 1000 CHT, branco, com trava,
alarme e bancos em curvin, R$6.900.00 TR:
8855-9931 ou 3372-0900

GOl- vende -se quadrado, ano 92, 1.6, original,
motor na garantia. R$7.900. TR: 3275-3538 ou

9931-9410

PÓlO - vende - se 1.6, preto, ano 2005.
Çompleto, 55.000km, revisado. R$28.000,00.
Unico dono. TR: 9608-5655 ou 3372-1098.

PÓLO - vende-se ano 2005, único dono, 55.000
km,TR:3372-1098 '

PÓlO - vende-se ano 94, AP 1.8, AlC R$6.600
TR: 8873-1 006

PÓlO HAT - vende - se 1.6, 2002/2003, gasolina
com kit gás, ar/ díreção/ trio elétrico, R$23.000,00
TR: Daniela 9992-6524 Eduardo 9992-6475

PARATI - vende - se, ano 06, completo, R$33,
000,00 na cor preta TR: 8405-9689

SANTANA - vende - se, ano 95 completo, branco,
TR: 3275-6730

Fuscas - vendo 2 fuscas, modelo Itamar ano 1995 .

série ouro com motor O km com nota fiscal de
fabrica TR: 9183-5214.

PÓlO- vende-se, 1.6 mi flex, 2006, prata, 4 portas
completo. Unico dono. R$27.000.00. TR: 8804-
9154 com Emilio

VENDO
Esc. Assessoria

Habitacional e

Empréstimo consignado
(Correspondente CAIXA),

Com 01 ano de

funcionamento, no

centro de Jaraguá
Tratar 7811-0663 Karlan

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MelHOR CUSTO/BENEFíCIO ·DA CATEGORIA.
4 PORTAS} 'f\R-CONDIClONADO - DIREÇÃO HIDRÁULICA, VlbROS
E TRAVAS ELÉTRICOS E MUITO MAIS. FABRICADO NO BRASIL.

\ I :'��fS\��CE �mN,IJ!"c,��'§l�ft PEUGEOTRECOMENDAToTAL. www.peugeot.com.br
Imagens somente poro fins ilustrativos. Peugeot307 Sedon Presence 1.6L Flex, ono/modelo:1'O/1 � 03 unidades, a partir de R$ 45.900,00 à vista com frete incluso; Peuqeot 207 HB XR lAL Flex, 03 PQr-to's"Ol unidadê'r'
ano/modelo 10/11, pintura sólida, a partir de R$ 33A50,00 ou entrado de 40% + 60 parcelas de R:;> 533,OQ com taxa de 1,34% o.rn .. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, ano/modelo: 10/11,03 unidades, pintura sólick1J
a partir de RS 38,600,00 ou entrada de 40% + 60 parcelas de R$ 609,00 com taxo de 1,34% o.rn.. Peugeot Hoggar lAL Flex, ano/modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólida a partir de R$ 29.990,00, ou entrada de RS
11.960,00 + 48 parcelas de R$ 51700 com taxo de 0,99% a.m. com protetor de caçamba incluso, Nõo estõo inclusos vendas diretos, 207 x-une e linha de utilltórlos. Sujeito b aprovação de crédito. As condições cdrna
poderão ser alterados se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio. Prazo de vigência da promoçõo de 05/02/2011 028/02/2011, ou enquontcdurorern os estoques. Não cumulativa. porooutras promoções. A Peugeot do Brasi( reserva-se ao direito de modificar as característicos técnicos, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem préviotaviso. Poro informações de outros mod§'�
pr,oc�re um consultor Peugeot,. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concesslonórios Peu9,eot participantes: ligue poro 0800-70324�4 ou acesse www,peug�ó�,1:::9

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(�7)3355-4500
Blumenau (47) 3331-45.00
Rio do Sul (47) 3522-06a6

PEUCEOT
,

MOT10N·S EMOTION',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARQUIVO OCP

Mais casos de leptospirose
confirmados do que em 2010

JARAGUÁ DO SUL
Em apenas dois meses, há

mais pessoas infectadas pela
leptospirose do que em todo o

ano passado. Jaraguá do Sul já re

gistrou 35 casos confirmados da

doença, após as enxurradas de

janeiro, mas ao todo, são 41 in
fectados em 2011. Em todo o ano

passado, foram 26 confirmações.
Cerca de 189 casos ainda es

tão sendo analisados, pois esses

moradores aguardam o resulta
do do exame, e outros 96 foram
descartados. Quatro pacientes
permanecem internadas nos

hospitais da cidade por suspeita
de terem contraído a doença.

I

De acordo com o secretário
da Saúde, Francisco Airton Gar

cia, o número de casos confirma
dos é grande e pode aumentar.

"É um número realmente alto, se

comparado com o ano passado,
onde foram poucas as situações,
pois não tivemos alagamentos
como agora. Caso ainda volte a

chover e mais locais alaguem, e

conforme os resultados dos exa

mes forem saindo, é possível sim

que haja novos casos", explicou.
As pessoas com suspeita da

doença começam a ser tratadas

imediatamente, com os medica
mentos específicos para combater
a bactéria Leptospira, mas a cole
ta do sangue para a confirmação
da doença só é realizada sete' dias

após o início dos sintomas, que
são principalmente febre alta, do
res no corpo e dor de cabeça.

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

que as pessoas nunca entrem em

contato com as enchentes.

E, caso for preciso, entrar na

água, é recómendado usar luvas e

botas. Além disso, é extremamen

te necessário fazer a higienização
com água e sabão. Ao perceber os

sintomas, que' são normalmente
febre e dor muscular, procure uma

unidade de saúde.
Empresa responsável pelo abastecimento espera que pelo
menos 50% do serviço volte ao normal na manhã de hoje

EDUARDO MONTECINO

Tem de economizar

para não ficar sem
Problemas na parte elétrica e em bomba pararam
tratamento e abastecimento ficouprejudicado

empresa é que pelo menos 50%
do abastecimento volte ao nor

mal na manhã de hoje.
"Como a população está con

sumindo muito, a água não para
no reservatório. E para subir nos

morros é preciso que exista essa

reserva. Na região' central, onde
é quase tudo plano, não há in

terrupção", afirmou o diretor de
Recursos Hídricos da empresa,
Roberto de Freitas.

O problema começou na ma

drugada de ontem, quando uma

das bombas parou de funcionar.
Em seguida, um curto circuito
no painel eletrônico piorou ain
da mais a situação. Os dois apa
relhos já foram trocados, mas o

tratamento de água ficou para-

lisado durante quatro horas, o

suficiente para faltar água. A sus

peita é que um raio tenha atin

gido os equipamentos, mas essa

informação ainda será confirma
da por um laudo técnico.

O pedido para que os mo

radores continuem racionando

GUARAMIRIM

Uma bomba com

problemas e um curto
circuito no sistema
elétrico da Companhia
Águas de Guaramirim
deixou parte da cidade
sem água, ontem.

o uso da água permanece. "So
mente se a população economi- Contato com água contaminada aumenta risco de contrair a doença
zar nós vamos conseguir abaste-
cer a cidade normalmente. Ainda
mais porque a água do rio estava

vindo muito suja, por causa das
chuvas fortes da noite de segun
da - feira, o que dificultava o tra

tamento", completa Roberto.
os

bairros Nova Esperan
ça, Imigrantes, Recanto

Feliz, Loteamento Schmi

dt, Figueira, Figueirinha,
Bananal do Sul, Morro do Klein,
Corticeira e Vila Amizade foram
os mais afetados, por ficarem em

regiões altas. A expectativa 'da

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 N° 180.086409-44, aposentado, casado pelo regime da comunhão
universal de bens 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 '1°10.931, 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 impugnação
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

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Sociedade Recreativa Alvorada
EDITAL DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

A diretoria da Sociedade Recreativa Alvorada,em conformidade com seus estatutos, convocaos seus sócios para a assembléia

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 número de sócios presentes em 'sua sede social na rua Gustavo Gumz, 289 - Rio Cerro II,
para tratarem sobre:

1 - Prestação de contas do ano de 2010 2 - Assuntos diversos dê interrese da Sociedade
3 - Eleição da nova diretoriapara 2011/2012.

A Diretoria
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Conta de IIIZ pode ficar mais cara
Alteração no calculo da tarifa pode reajustar energia elétrica em todos os estados do Brasil
A Aneel aprovou ontem uma

medida que pode encarecer

em R$ 1 bilhão a conta
de luz dos consumidores
brasileiros em 2011

A
diretoria da Aneel

(Agência Nacional de

Energia Elétrica) apro
vou, por unanimidade,

a regulamentação da nova fór
mula de cálculo da CCC (Conta
de Consumo de Combustíveis),
um encargo criado em 1973 que
banca as despesas com a gera
ção de energia na região Norte
do país, que não é interligada ao

sistema elétrico nacional.
As distribuidoras de energia

dos chamados sistemas isolados
poderão agora ser ressarcidas
não apenas dos gastos com a

compra de combustíveis, usa

dos para a geração de energia,
mas também de outras despesas,
como o pagamento de impostos.
Essa mudança irá elevar o valor
que deve ser alocado na CCC

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

anualmente.
A Conta de Consumo de Com

bustíveis é um dos encargos se

toriais que pesam sobre a conta

de luz de todos os consumidores
brasileiros. Ela é administrada
pela Eletrobras, que anualmente
apresenta para a Aneel uma pro
jeção sobre qual será o valor a ser

repassado para as distribuidoras
da região Norte.

Estimativa inicial do
órgão regulador é que a

despesa este ano chegará
a R$ 5 bilhões.

.

Apesar da regulamentação ter

sido aprovada hoje, os consumi
dores já gastaram mais em 2010

para bancar a CCC. Como a nova

fórmula de cálculo foi incluí
da em uma Medida Provisória,
transformada em lei em dezem
bro de 2009, a Aneel optou em fa
zer um ajuste no valor a ser alo
cado na CCC já a partir de 2010,
com base em projeções sobre
quanto aumentada essa despesa.

PREVISÃO DO TEMPO

Regulamentação da nova fórmula de cálculo da CCC foi aprovada por unanimidade pela diretoria da Aneel
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Tempo instável
especialmente na

madrugada e a partir
da tarde em todas as

regiões de SG. Risco de
temporal isolado.

Jaraguá do Sul
e Região
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Chance de Temporal
elevada nesta quarta

Embora' não hajam chances
de ser repetirem os temporais de
semana passada, as probabilida
des que ocorram temporais nes

ta quarta-feira são consideráveis,
.

especialmente nos períodos da
manhã e início da noite.
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Com previsão de chuva para a sema

na inteira, os volumes de chuva devem
ser significativos em todo o Estado, ul

trapassando os 40mm de chuva no lito
ral e no norte de Santa Catarina.

NOVA CRESCENTE

Chuvoso

CHEIA MINGUANTE
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Buquê

quela turma de paladar de fino trato e que adora brindar a

vida com um bom espumante na taça, o Cave Pericó Branco

Brut, safra 2010, da vinícola Pericó, e que recebeu a medalha
de ouro no 7° Concurso Nacional de Vinhos Finos & Des-

tilados do Concurso Mundial de Bruxelas - Edição Brasil2010, pela
primeira vez foi realizado em São Joaquim. Se quiser degustá-lo, na

Bodega Richter, em Iaraguã, você o encontra.

Prêmio
o grupo Marisol pro

move no próximo dia 12 de

março, às 19 horas, na sua

sede, na Rua Bernardo Dom

busch, 1400, o 8° Prêmio Aca
demia do Varejo. A comenda
irá para o Lojista, Franquea
do, Credenciado, Consultor,
Personalidade de Vendas e o

Amigo Marisol que mais se

destacaram em 2010.

Dica de
quarta-feira
Curtir a Zum Schlauch.

Toda quarta a casa super
lota de gente bonita e

interessante.

IISÓ com 18 anos

fui ganhando
corpo e perdendo

a vergonha",
Mariana Rios, atriz,

recordando que
quando adolescente,

começou a se descobrir.

NAS RODAS
• O empresário Nivaldo Freitas, da
Domini Pizzaria, assina na revista
NossaWeekend que começa
a circular na sexta-feira, uma

página de gastronomia & Drinks.

• Quem bate as taças e faz tim
tim bem nesta quarta-feira, é a

amiga Adriana Cenittí. Liguem!
Ela vai adorar saber que foi
lembrada.

• O afinado casal Iailson Angeli
e Iadna Garcia, no feriadão de
Páscoa, vai curtir as delícias da
bela ilha de Santa Catarina.

Noite das Massas
Amanhã a noite, mais conheci

da como quinta-feira, acontece no

Hotel Ribeirão Grande Eco Resort
& Spa, um especial Noite das Mas
sas à luz de vela. Imperdível!

Nova rádio
Em abril vem mais uma emis

sora de rádio FM. A concessão
é do mega empresário Antídio
Aleixo Lunelli, que já é proprietá
rio da 105 FM.

• Atenção! Quem gosta
de novidades indico e

recomendo o melhor sempre,
testado' e aprovado!:!Â. melhor
loja virtual de Iaraguã do Sul

Social 13

Bruna Carolina
nos corredores
da London Pub

"
Liberdade é

atingir o status de
ser o que voce é;

NIETZSCHE

,

B mba!
Amanheceu na minha caixa

de e-mail uma denúncia contra

um jovem empresário da cida
de. O babado quentíssimo é que
a moça foi fazer uma entrevista
de emprego, numa empresa de

grande porte na região, e um dos
diretores depois de ver a foto da

moça no currículo, fez questão
dele mesmo recebê-la. Segun
do ela, o big shot para garantir
a vaga teria lhe sugerido o teste

sofá. Como ela não aceitou a pro
posta perdeu a vaga. P da vida ....

Agora quer dar com a língua nos

dentes e desmascarar o todo po
deroso. Por favor, um Ice Nitrix
bem geladinho.

Onde comer bem
em Jaraguá
No-restaurante Típico

da Malwee. Além da excelente

gastronomia, você curte

toda a natureza e beleza

do.Parque Malwee.

'. uNão !�xiste de.dicação a
" i, �:i" . ,;,.;�.

Deus que não seja, ao mesmo

tempo, dedicação para servir
ao próximo".
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

Kelly Erdmann, Charles Zimmermann, Carlos Henrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

lar, doce-lar
.

p
asseando pelo supermercado para
buscar inspiração para minha crônica

passo os olhos por uma revista de casa

e decoração e leio: "Descubra as delí-
cias de morar bem em 36 metros quadrados".
Senti-me com claustrofobia. O ato de morar

com suas intrincadas veias sociais sempre me

atraiu. Diariamente observo
.

a dança silenciosa e lenta
da arquitetura urbana que
muda sua coreografia à me

dida que edifícios disputam
entre si tamanhos e espaços.
Através destes espaços, cada
vez menores, e dos quadra
dinhos distantes das janelas
as pessoas vivem suas vidas
e tentam não saber o que
acontece na casa do outro,
geralmente separada da sua por uma parede.
O homem, tanto na cultura ocidental quanto
oriental, criou armadilhas para si mesmo em

termos de moradia. Entendo que o lar, a casa,
numa conotação mais afetiva, é o local que
nos serve de abrigo e refúgio visando priva
cidade na vida pessoal. Uma das armadilhas
atuais é a privacidade compartilhada no silên
cio coletivo das surpresas a partir do momen

to que é possível ouvir a descarga do vizinho,

saber as façanhas afetivas da outra vizinha e

participar das brincadeiras do filho do casal
que mora em cima, embora recursos decora
tivos amenizem o problema. No filme Tokyo,
que se passa na capital japonesa, numa das
três histórias que o tornam muito interessan
te, o diretor Michel Gondry propõe reflexões

sobre o crescimento de gran
des metrópoles e os sacrifí
cios que ele impõe aos seus

moradores. Três jovens se es

premem morando num mi
núsculo apartamento para
realizarem seus ideais numa

rotina difícil, sufocante. Re
centes queixas de um amigo
de que ter várias casas - na

praia, na cidade, no campo
- para cuidar é uma cilada

me leva para o outro lado da pirâmide. Os ho
mens mais ricos do mundo, Carlos Slim Helú
e Warren Buffet, pasmem, possuem apenas
uma casa e ambos moram nelas há mais de 30
anos. Ambos acreditam que possuírem cole

ções de residências implica em custos, abor- -

recimentos e trabalho para administrá-las.
Seja como for, em qualquer canto do mundo,
o que queremos é um canto, um lugar para
chamar de nosso, o famoso Lar, Doce Lar!

A Mathusa precisa de um lar novo para os seus quatro
gatinhos. Contato pelos telefones 3371-0119 e 9245-4419,

ou pelo e-mail mathusa1@hotmail.com .

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Besouro Verde (Leg) (14h20, 16h40, 19h,

21h20 - todos os dias)

- todos os dias)

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

22hl0 - todos os dias)• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h30, 16hl0, 17h45)
• De Pernas pro Ar (nac) (19h20, 21h20

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

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

21h30 - 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)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

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

Todos os dias)

• Cine Mueller 2
• O Besouro Verde (Leg) (14h, 16h30,

19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d) (14hl0, 16h,

18h, 20h - todos os dias)
• Santuário (dub - 3d) (22h - todos os dias)

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

• Cine Garten 1
• O Ritual (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Cisne Negro (Leg) (14h, 19h - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg) (16h30, 21h30

- todos os dias)

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

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

I.

• Cines Neumarkt 3.4,5 e 6
.

• Sem atividadeGomo pregar um botão e outras coisas
úteis que sua avó sabia fazer

Hoje em dia, lavanderias passam as camisas, entregadores trazem a

pizza, jardineiros cuidam das flores, e, sim, alfaiates pregam aqueles bo
tões infelizes, No. entanto, a vida pode ser müito mais simples, agradável,
e rica. Prático e emâncipador, "Como Pregar um Botão.", de Erin Bried,
reúne a valiosa sabedoria das babás e vovós de todo o país, assim como

. ge alguns especialistas, e traz aos leitores, passo a passo, mais de 100
dcas essenciais de cqHhária, Iimp�zal�ljarelinageni e"divetsão.

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Virgínia tenta aliviar o clima tenso entre

Ajuricaba, Sônia e André. André diz a Sônia
que fará o possível para não aceitar as provo
cações do delegado. Ajuricaba aproveita que o

genro está sozinho e tenta ter a conversa do
.

dia anterior. Virgílio diz a Nasinho que Iara pe
diu um milhão de. reais. Karina ameaça demitir
Zuleide. Nasinho conta a Nicolau que Iara quer
um milhão. Ele diz que essa chantagem tem

que acabar e que o primeiro passo é matar
Iara. Virgílio e Iara pensam em um plano reser

va. O senador dá a ordem para Nasinho acabar
com Virgílio e Iara.

TI-TI-TI
Renato expulsa Luisa. Thaísa confessa que

está apaixonada por Eduardo e os dois se bei
jam. Marcela briga com Renato por ciúmes de
Isabel. Marta vê Ariclenes e Suzana se beijan
do. Luti pede a Rebeca para passar a noite no

hospital com Camila. Mabi descobre que a crise
entre Jacques e Clotilde é uma farsa. Clotilde
ouve Rebeca dizer a Ariclenes que pode produ
zir o prêt-à-porter de Valentim. Clotilde arma um

plano para Camila acreditar que Luti só está com

ela por gratidão. O estado de Desirée piora e Ar-
.

mandinho se desespera. Edgar convida Marcela
para um piquenique.'Eu e meu guarda-chuva

BaSeaG:!0.,eo1, I'ivro do i rhusicistâ Branco Mello;· 'irlte�
gr�rite da banda de rock Titãs, este longa-metragem
mostra que é possível fazer no Brasil um longa de fanta
sia voltado ao público jovem. A trama narra as aventuras
de três amigos que, vendo suas férias se aproximarem
do final, decidem praticar uma última estripulia: pichar
os muros da escola. Contudo, acabam se envolvendo
em grandes confusões com o espírito de um barão que
habita o local, tendo que usar um guarda chuva mágico
para enfrentar a criatura.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo simula indignação com a acusação de

Raul. Pedro pede para ir com Raul para o hotel.
Pedro pede que Raul não conte para Marina a

data de seu julgamento. Léo pega com Andrade
e Bira o dinheiro pela venda do carro de Pedro.
Natalie aconselha Douglas a se arrumar para en

contrar com Bibi. Raul acusa Léo de ter roubado
o carro de Pedro. Eunice e Zuleica conversam

com tia Neném sobre a mudança da família para
o Rio. Marcelo conta para Daisy que eles vão mo

rar em Boston e ela fica radiante. Kléber diz a

Daisy que não autoriza que ela leve Olívia para
morar fora do país.

ARAGUAIA
Solano tenta conversar com Gabriel/Cabo,

mas ele foge novamente. Max reclama ao ver

Amélia na capa do catálogo de joias. Yvete ga
rante a Sola no que levará Gabriel/Cabo ao seu

encontro. Nancy avisa a Pimpinela que Salatiel
vai para o Araguaia e eles contam toda a história
dele para Glorinha. Ruriá teme por Estela quan
do a neta diz que vai à festa de lançamento das
joias. Amélia é aplaudida ao chegar no lança
mento da coleção. Max combina um serviço com

um capanga pelo telefone. Amélia estranha que
Vitor esteja demorando a chegar na festa .. Vitor
sofre um atentado.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Fazer uma avaliação dos seus

hábitos será importante neste dia.
Noite gloriosa nos assuntos do cora

ção. Sua sensualidade será tiro e queda na

conquista. Aproveite! Busque o equilíbrio de
suas emoções.

Ideais preciosos podem ser reali
zados. Vida social movimentada.
Excelentes energias devem em

b a - lar o romance e a paquera neste dia.

Foque em seus objetivos e receberá todo

apoio para colocá-los em prática.

GÊMEOS
" Manter. tudo sob controle será

uma necessidade para você. For-
te dinamismo para atingir suas

metas profissionais. Na paquera, o clima

pode esquentar! Cuidado, o peso das suas

exigências pode interferir em sua qualidade
de vida. Vermelho. ,

CÂNCER
Respirar novos ares, curtir outras
coisas e ter coragem de mudar

algo que deseja farão bem a você.

Surpresas no setor afetivo. A dois, mais pra
zer e sintonia. Aventure-se mais, seja em

um trabalho ou um relacionamento.

Seu jeito pode não estar tão ex

pansivo e alegre como de cos

tume, mas evite se isolar. Quer
.conquistar alguém? Recorra à sua sensu

alidade! Com o par, segurança emocional.
Não convém guardar rancores.

Dia excelente para lidar com o

r público e atuar com vendas. Fase
I'

gloriosa na paixão. N9 vida a dois,
conversas e afinidades vão dar um

tempero especial. Se procura emprego,
multiplique seus contatos.

Com garra e confiança em seu

". ',"" taco, poderá garantir mais estabi
lidade em todos os setores da sua

vida. Sensualidade em alta. Desper
te os sentidos de quem ama. É hora de cui

dar dos assuntos materiais e incrementar

seus ganhos.

ESCORPIÃO
O dia envia boas energias para
enfrentar seus bloqueios emo

cionais e se dedicar ao que te faz

mais feliz. Na paixão, viva os mo

mentos com mais intensidade. É hora de

conciliar dever com prazer.

SAGITÁRIO

9 Meditar pode auxiliar em seu

equilíbrio interior. Se estiver vul

nerável, uma paixão do passado
pode balançar seu astral. A dois, re

lação mais cúmplice. Curta seu lar, assim

conseguirá repor suas energias.

CAPRICÓRNIO
Siga seus instintos ao tomar deci

sões. O dia é propício para agilizar
assuntos domésticos e conversar

com os parentes. Na paixão, explore seu

magnetismo e saberá envolver. Seu sexto

sentido pode guiar seus passos.

Explore o seu poder de convenci

mento para faturar mais. Vênus

percorre seu inferno astral, mas

vai dar força para a relação amorosa

ficar mais cúmplice. Reflita sobre seus an

seios afetivos e não se contente com pouco.

Se depender da sua coragem,
você vai longe. Pessoas e assun

tos diferentes vão ampliar sua vi-

são de mundo. Noite gloriosa no

amor. É tempo de investir em seus sonhos.

Bom momento para defender seus interes

ses materiais.
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Buchecha tem crise
de pânico em avião

o cantor Buchecha teve uma crise de pânico em um

voo do Rio para Florianópolis no sábado, dia 19. Segun
do a coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", após
o avião onde, estava apresentar uma pane elétrica, o

funkeiro teria exigido que ele fosse levado de volta ao ter

minal, mesmo com o problema já solucionado, e revoltou
os passageiros causando um atraso de uma hora e meia.

Foxx pode passar
Carnaval no Brasil

O ator Jamie Foxx '- que está cotado para vi

ver Michael Jackson no cinema - pode ser mais
uma celebridade internacional a curtir o carnaval

carioca, junto com Jude Lawe Kate Moss. Segun
do o "Diário de S. Paulo", ele deve aproveitar sua

vinda ao Brasil, quando participa do lançamento.
do longa de animação "Rio", do qual é um dos

dubladores, para ir ao Sambódromo.

Herson Capri é
alvo de insultos

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, publicada no

jornal "O Globo", o ator Herson Capri e sua família têm
sido hostilizados em Macaé, no litoral do Rio, pelas ações
do seu personagem em "Insensato Coração", o vilão Cor
tez. O problema é que no capítulo que foi ao ar no sábado,
19, Cortez xingou sua amante e a mandou de volta para
Macaé, sua cidade natal. Desde então, a família do ator

tem sofrido agressões verbais na cidade.

DIVIRTA-SE

O cientista e o motorista
Aquele cientista famoso estava a caminho de uma

conferência quando o seu motorista comentou:
- Patrão, já ouvi tantas vezes o seu discurso que tenho certeza

de que poderia fazê-lo no seu lugar, se o senhor ficasse doente.
- Isso é impossível!
- Quer apostar?!
E fizeram a aposta! Trocaram de roupa, e quando chegaram no

local da conferência o motorista foi para a Tribuna enquanto o

cientista instalou-se na última fila.
, -

Depois da palestra, começou a sessão de perguntas, que ele

respondeu com precisão. No entanto, em certo momento,
levantou-se um sujeito que apresentou uma questão dificnima.

Longe de entrar em pânico, ele tentou se safar:
- Meu jovem, essa pergunta é tão fácil. .. mas, tão fácil ... que
vou pedir para o meu motorista responder!

Obama
visitará O

Cristo
Redentor

Segundo a coluna "Gente Boa",
do jornal "O Globo", o presidente
dos Estados Unidos, Barack Oba-

,

ma, que visita o Brasil em março,
vai aproveitar a viagem para visitar

o Cristo Redentor. Segundo a colu

na, o presidente pretende visitar o

cartão postal da capital carioca no

dia 20 de março. Essa é a primeira
visita de Obama ao Brasil, e parte
de seu roteiro de visitas na Améri
ca latina.

Marco Antonio Gimenez
,

desabafa sobre assalto
O ator Marco Antônio Gimenez, o Flávio de "Ma

lhação", foi assaltado na madrugada desta terça
feira e contou o episódio em sua página no Twitter
-"Nasci de novo! Acabei de ser assaltado e levaram
o meu carro. Foi em Botafogo, perto de casa. Leva
ram tudo! Mas, graças a Deus, hada aconteceu co

migo", desabafou o ator pelo serviço de microblog.

Kevin Costner atuará
no novo Super-Homem

Kevin Costner está escalado para o novo filme do Su

per-Homem. Segundo o site Deadline Hollywood, ainda
não se sabe qual papel do ator - o mais provável é que
ele encarne o agricultor Pa Kent, pai adotivo do prota
gonista, que será interpretado por Henry Cavill. Cost
ner também pode ficar com o papel do pai biológico
de Clark Kent, o cientista alienígena Jor-Elbern como

o do editor do Jornal "Planeta Diário", Perry White.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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PAMPLONA EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÃO CIVIL DE QUALIDADE

Palazzo Valsugana, em Jaraguá do Sul.
Edifício de alto padrão, entregue em 2001

Apartamento do empreendimento
Dom Emnio de Rio do Sul, comprova
o bom gosto da Pamplona

Construindo COlTI ousadia, transparência e seriedade

o maior projeto da Pamplona
Empreendimentos, com 25 andares:

Edifício De León, em Itajaí

PAMPlONA - RIO DO SUL
Desde 2002, a empresa atua com

filial em Rio do Sul. Até o momento,
entre as três localidades que atua, é

.

a cidade que mais tem obras prontas
realizadas pela Pamplona. Em sete

ano, sete empreendimentos foram

entregues e mais três estão sendo exe

cutados em resultado da qualidade
de suas obras. "Percebemos na época,
que o mercado para a construção civil
estava em alta em Rio do Sul. A cidade
havia sofrido com enchentes e neces

sitava de empresas dessa'esfera", des
taca o proprietário.

PAMPlONA - ITAJAí
Com investimentos da Petrobras e

pela existência do porto, que esta no

ranking de um dos melhores do país,
de alguns anos pra cá, o município de

Itajaí passou a ser uma cidade promis
sora. Muitas empresas começaram a

investir na cidade. Percebendo isso, a

Pamplona Empreendimentos abriu,
em 2006, as portas também em Itajaí.
Hoje são três os projetos em anda
mento na cidade, entre eles, o maior

já realizado pela Pamplona: o edifício
De Leon, que possui 25 andares, des
tacando a ousadia da empresa.

, , O pOVO daqui é muito trabalhador e quer
evoluir. As pessoas pensam em ter a casa

própria e valorizam a construção civil� , ,
OTAVIANO EDUARDO PAMPLONA

_... prazer de ter um lugar para chamar
de nosso, não tem preço. Principal
mente se este lugar tiver a nossa

..... cara, do jeitinho que sempre plane
jamos e em uma localização privilegiada.
Prezando esses detalhes, a Pamplona Em

preendimentos procura facilitar a realiza
ção desses sonhos, construindo prédios
comerciais e residências com responsabi
lidade e inovações em Jaraguá do Sul, Rio
do Sul e Itajaí.

A construtora priva por apartamentos
de excelente padrão de acabamento. Edi
fícios belos, sempre em lugares estratégi
cos e com mais de 12 pavimentos. Saint
Sebastian, Ruth Braun e o residencial Pa
lazzo Valsugana, são alguns dos nove pro
jetos executados por eles no município até
o momento.

A empresa iniciou em 1985, na cidade de

Florianópolis. Assim que veio para Jaraguá
do Sul em 1988, a Pamplona Empreendi
mentos passou a ter uma grande admira
ção pelo povo jaraguaense. "O povo daqui é
muito trabalhador e quer evoluir. As pessoas
pensam em ter a casa própria e valorizam a

construção civil", afirma o proprietário, Ota
viano Eduardo Pamplona.

Devida a qualidade e ao comprome
timento, a Pamplona Empreendimentos
não parou por aí. Ao perceber um forte
nicho no mercado da construção civil em

Rio do Sul e em Itajaí, abriu uma filial tam

bém nas duas cidades catarinenses. Ao to

tal, cerca de 40 pessoas trabalham na par
te administrativa, além dos funcionários

terceirizados que chegam a um número

aproximado de 500 pessoas envolvidas

para tornar tudo possível.
O grande diferencial da empresa é con

vidar seus clientes para visitar cada fase da
. obra. Para essa aproximação, a Pamplona
manda capacetes de obra personalizados
para seus clientes. "A ousadia do dono nas

negociações, com a busca pela inovação é
um dos nossos diferenciais. Além da trans

parência com que tudo é feito na compra
na planta até o momento da escritura do
imóvel", resalta Lehanna Maestri, gerente
comercial da empresa.

• Fernanda Dellagiustina

PAMPlONA

JARAGUÃ DO SUL
São nove os projetos entregues na cidade

desde 1988. Em março desse ano, a Pam

plona inicia a construção do edifício Edu
ardo Pamplona. Mais um empreendimen
to que vem ao encon�ro do crescimento de

Jaraguá do Sul, com apartamentos de alto

padrão. "São três suítes e quatro cobertu
ras duplex, com piscina privativa que está
localizado no coração da cidade (atrás do

colégio Bom Jesus). Mês que vem serálan

çado um novo empreendimento na rua 25

Julho, Chamado Pérola do Vale.Tudo isso
mostra a seriedade que temos na empre
sa", complementa a gerente comercial da

empresa, Lehanna Maestri.

.

Equipe administrativa da Pamplona Empreendimentos sempre a disposição do diente
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Na área

Henrique
Porto

Futebol
_-. ias atrás passei pelo estádio João Marcatto e percebi que

o local havia sido parcialmente destelhado pelas últimas

tempestades. Porém, ontem vi que situação lá é bem pior
...." do que se imaginava. Uma galeria de fotos publicada na

internet, por Renato Dallmann Júnior, mostra o estado de aban
dono que tomou conta do local. Uma pena! Enquanto isso, do
outro lado da Serra de Jaraguá, a Prefeitura de Massaranduba in
veste pesado na recuperação do estádio Erich Rode. No momen

to acontece a troca do gramado.

Sesi x Rúgbi
Iaraguá do Sul está sediando uma capacitação do PAP (Pro

grama Atleta do Futuro), do Sesi. E o rúgbi é uma das atividades

desenvolvidas, por ser uma modalidade onde os valores e os

princípios do esporte estão embutidos nas regras do jogo. A parte
teórica foi conduzida por Maurício Migliano, da CBRu, e a parte
prática contou com o casal Ige e Maíra da Ros, atletas da Seleção
Brasileira. A variação desenvolvida no PAP será a 'tag; onde não

há contato físico. A matéria completa você confere ao lado.

Kaiapós
Vendo algumas inscrições

do Torneio de Verão de Schro
eder, me deparei com o elenco
a Kaiapós Futsal. No papel, é
time para chegar entre os semi
finalistas. Na prática, veremos.

Ainda sobre a competição, a

Chave B já está sendo chamada
de 'Grupo da Morte'. Nela estão

Baumann, Néki, Ex-Astros e

Força Jovem.

Qualificação
o jaraguaense Rafael Muel

ler, técnico das categorias de
base do basquete masculino,
acaba de retornar de São Pau
lo (SP). Mueller participou na

última semana do treinamen
to de nível um da ENTB (Es
cola Nacional de Treinadores
de Basquetebol). O nível um

qualifica para trabalhar com

jovens entre 10 e 14 anos.

FME
E nada de troca de coman

do na FME de Iaraguá do Sul,
conforme se especula nas en

tranhas da Arena Iaraguã. In

formações de bastidores dizem

que o nome de Márcio Feltrin

permanece prestigiado pela
Prefeita, enquanto o outro não

passou de uma notícia planta
da na imprensa. Por via das dú

vidas, prefiro aguardar.

, Couve-Flor
Na última coluna comen

tei sobre o Couve-Flor Esporte
Clube, equipe de nome surreal
do futebol amador de Guara
mirim. Busquei mais infor

mações sobre o time e des
cobri que eles têm até hino
oficial. Picou curioso? Então
acessa o blog 'Na Área', no site
do O Correio do Povo, que eu

postei tudo lá.

Arsenal x JJ
Foi definido o nome do estádio do Arsenal Esporte Clube, lo

calizado em frente ao Caie, Por determinação da família proprie
tária do terreno, o estádio levará o nome de Guilherme Tribess.

Graças a um acordo entre as diretorias, o JJ Bordados mandará
seus jogos no local assim que o estádio estiver pronto.

Esporte 17

ATLETA DO FUTURO

Projeto social quer
popularizar o rugby
Mais 23 mil crianças do Estado vão praticar a modalidade
JARAGUÁ DO SUL

Com certeza você já se

deparou alguma vez com a

frase: "Rugby. Isso ainda
vai ser grande no Brasil" ..

Porém,
depois de ontem,

não será arriscado dizer.

"Rugby Isso ainda vai ser

grande em Santa Catari
na". Mais de 23 mil crianças do
Estado vão começar a praticar a

modalidade ainda no primeiro
semestre no PAP (Programa Atleta
do Futuro), do Sesi (Serviço Social
da Indústria). Essa é a primeira
vez no Brasil que uma entidade do

rugby, no caso a Federação Catari

nense, firma parceria com alguma
unidade do Sesi.

Para dar os primeiros passos,
o educador da CBRu (Confede
ração Brasileira de Rugby) Mau
rício Migliano, juntamente com

os jogadores da seleção brasilei
ra Ige e Maíra da Ros, ministrou
no dia de ontem aulas teóricas e

práticas sobre o "rugby-tag" para
mais de 50 professores de todo
o Estado. O nome leva a pala
vra "tag" porque a criança terá
uma faixa amarrada à cintura,
no qual evitará um contato físi
co mais intenso. "Ela aprenderá
fundamentos simples do rugby,
como correr com a bola e pro-

curar espaços. Dentro do projeto
será apenas o 'tag', mas isso não

impede que motive as crianças
e peçam para que tenha algum
time", projetou o educador.

Já Maíra preferiu destacar os

principais benefícios do rugby
para os estudantes. Disciplina,
coragem, camaradagem, lealda

de, ética, controle e jogo limpo
são as principais características
de quem o pratica. "É apaixo
nante. Tentei jogar vários espor
tes, mas esse tem uma magia
especial e o Sesi será um difusor
disso", salientou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Educadores físicos do Projeto Atle�a do Futuro receberam treinamento do rugby-t�g durante o dia de ontem

Rugby nas

olimpíadas
de 2016

Ige também acredita que esse

é o início de um trabalho vitorio
so no Estado que poderá colher

frutos, quem sabe, para as Olim-

píadas de 2016, que serão no

Rio de Janeiro. "Somos -o único

país a ter uma vaga garantida
para as olimpíadas. Esse tipo
de projeto é fundamental para
fomentar a modalidade. É um

passo muito grande em Santa

Catarina", considerou.
A modalidade foi excluída

dos Jogos Olímpicos em 1928 e
.

retornará no Brasil em 2016.
Havia uma expectativa que re

gressasse em 2012, porém, não
aconteceu. O rugbyfoi concebi
do como uma variação do fute
bol e é o segundo esporte mais

praticado, disputado em mais
de 120 países e popular, sobre
tudo, nas partes do mundo de
forte influência inglesa.
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Confrontos cruciais para brasileiros
Eliminados nos Estaduais, Internacional e Fluminense jogam sob pressão na noite de hoje

DIVULGAÇÃO
Mal digeriram a primeira
eliminação do ano,
Fluminense e Internacional
têm uma tarefa árdua
para não transformar a

má fase em crise.

--rês dias depois de cair na se

mifinal da Taça Guanabara

para o pequeno Boavista,
no caso do Tricolor e nas

quartas de final da Taça Piratini, do
Colorado, as equipes têm um con

fronto de grande importância pela
libertadores. O Fluminense recebe
o Nacional, do Uruguai, às 21h50,
no Engenhão. Já o Internacional en

frenta o Jaguares, no mesmo horá
rio, no Beira-Rio. Se não vencerem,
o atual campeão da libertadores e

do Brasileiro se complicam na bus
ca pela classificação.

.

Como problema pouco é bo

bagem, à pressão não será o único
obstáculo que os jogadores do Flu
terão que superar. No início desta
semana, o técnico Muricy Ramalho
recebeu duas notícias para tirar seu

sono: o atacante Fred, com lesão
na panturrilha esquerda, foi veta

do. Seu provável substituto seria

Rodriguinho, que se machucou e

ficará três meses fora. Para piorar,
Rafael Moura sentiu dores na re

gião lombar e é dúvida. As opções
que Muricy tem à disposição são

Araújo, Tartá e Willians.
O Internacional enfrenta o

Jaguares sob pressão da torcida.
Os colorados querem uma vitó
ria combinada com uma atuação
convincente. Se não ficarem satis
feitos, vão começar a pedir a sfdado técnico Celso Roth. O desClPn
tentamento com o trabalho'[ do
treinador e algumas posturas da
diretoria vem desde o ano passa-

'

do, quando o clube perdeu o Mun
dial de Clubes. Também passa
pela eliminação precoce do time
B, do primeiro turno do Gaúcho.

Além da pressão, Celso Roth
tem dificuldades para escalar o

time. O zagueiro Bolívar e os meias

Tinga e D'Alessandro estão con

tundidos. Eles serão substituídos

por Sorondo, Bollati e Cavenaghi,
respectivamente. Sem O'Alessandro, Celso Roth dará uma chance para Cavenaghi

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL
'1" FASE
JOGOS DE IDA
HOJE
17h - Penarol-AM x Paysandu-PA
19h30 : River Plate-SE x Botafogo-RJ
21h - Águia-PA x Brasiliense-DF
21h - Trem-AP x Náutico-PE
21h - Rio Branco-ES x Ipatinga-MG
21h - Brusque-SC x Atlético-GO
21h - Baré-RR x Ponte Preta-SP
21h - Vilhena-RO x Avaí-SC
21h30 - Rio Branco-AC x Atlético-PR
21h50 - Comercial-PI x Palmeiras
21h50 - Comercial-MS x Vasco
21h50 - Corintians-RN x Santa Cruz-PE
21h50 - Cuiabá-MT x Ceará-CE
21h50 - IAPE-MA x Atlético-MG
AMANHÃ
21h - São José-RS x Paulista-SP
21h - Sampaio Corrêa-MA x Sport-PE
21h - Barras-PI x ABC-RN
JOGOS DE VOLTA
HOJE
19h30 - Guarani-SP x União Rondonópolis-MT
21h - Santo André-SP x Naviraíense-MS
21h - Fortaleza-CE x Fast Clube-AM
21h - Portuguesa-SP x Bangu-RJ
21h - ASA-AL x Horizonte-CE
21h - Bahia-BA x São Domingos-SE
21h - Prudente-SP x Iraty-PR
21h - Paraná-PR x Gurupi-TO
AMANHÃ
19h30 - Coritiba-PR x Ypiranga-RS
21h - Vitória-BA x Botafogo-PB

• TAÇA UBERTADORES
• 2" RODADA
ONTEM
Cruzeiro x Guaraní*
HWE J
21h50 - Fluminense x Nacional
21h50 - Internacional x Jaguares
AMANHÃ
23h45 - Junior Barranquilla x Grêmio
QUARTA-FEIRA (2/3)
21h50 - Santos x Cerro Portefio
* Jogo não encerrado até o fechamento da edição

(OPA DO BRASil TEM 22 JOGOS NESTA QUARJA-ff..IRA
HECUPE ç»�()

Cariocas também entram
em campo hoje à noite

Palmeiras estreia diante do Comercial
c-

DA REDAÇÃO
A Copa do Brasil volta a ser

destaque hoje, quando serão
realizadas 22 partidas - sendo
oito pela volta e 14 pela ida. O
Palmeiras 'estará em campo
para fazer a sua estreia diante
do Comercial-PI, às 21h50, no

estádio Alberto Silva, em Te

resina, no jogo de ida na pri-

meira fase. O time paulista é
detentor do título da Copa do
Brasil de 1998, quando venceu

o Cruzeiro na final. Por outro

lado, o time piauiense vai debu
tar em competições nacionais

após conquistar o título Esta
dual em 2010.

O regulamento determina

que, nas duas primeiras fases,

se o time visitante vencer o

jogo de ida por dois ou mais

gols de diferença, elimina o

de volta. Desta maneira, caso

o Palmeiras consiga essa van

tagem' estará classificado para
a segunda fase, quando terá no

caminho o Uberaba-MG, que
logo no jogo de ida despachou
o Santa Helena-GO ao vencer

por 3x1, na casa do time goiano.
Além da equipe mineira, ou

tros quatro clubes já garantiram
suas vagas nos jogos de ida: o

São Paulo, que fez 3xO no Treze,
,

em Campina Grande; o Flamen

go, que também venceu por 3xO
o Murici, em Alagoas; o Goiás,
que ganhou do Vitória, no Espí
rito Santo, por 4x1; e o Caxias
RS, que goleou o Ceilândia-DF
por 5xO.

. .

Quem também joga pela primeira vez nesta edição da Copa do
Brasil são dois clubes do Rio de Janeiro. E ambos querem se recu

perar de tropeços no Campeonato Carioca. Às 19h30, em Aracaju,
o Botafogo pretende esquecer a eliminação na semifinal da Taça
Guanabara com uma vitória sobre o River Plate-SE. Mais tarde, às
21h50, o Vasco, que no Rio nem ao mata-mata chegou, encara o

Comercial-MS, em Campo Grande.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
. N° 02/2011

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de LEITE EM PÓ ESPECIAL E ALI
MENTOS ESPECIAIS, destinados para atender as crianças do Programa SATE (Serviços
de Atendimento Especial), em conformidade com as especificações descritas no anexo I
do edital e Minuta da Ata de Registro. REGIMENTO: Lei nO 8666/93, Lei nO 10.520/02,.

Lei Complementar nO 123/06 e Decreto Municipal nO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009.
VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: 205.126,00 (duzentos e cinco mil cento e vin
te e seis reais). IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 14/03/2011, às
13:30h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/03/2011, às 13:50h. INíCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: 14/03/2011, às 14:00h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E
mail: rose.compras@jaraguadosul.com.br Fax: (47) 3370-7253. Fone: (47) 2106-8085.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Gerência de Licitações e

Contratos, no horário de 07:30h às 13:30h ou pelo endereço eletrônico www.cidade-
, compras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal no endereço www.jaraguadosul.

sc.gov.br REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será obser
vado o horário de Brasília (DF).
Jaraguá do Sul, SC, 18 de fevereiro de 2011.

OlíVIO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração
FRANCISCO AIRTON GARCIA

Gestor do Fundo Municipal da Saúde

Vasco, do meia Eduardo
Costa (frente), inicia

a competição com

objetivo de se recuperar
na temporada

DIVULGAÇÃO/FOTOCOM.NET
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Mulher teria ficado
,

vida após estupro
Justiça deverá decidir sobre interrupção de gravidez
GUARAMIRIM

Uma mulher grávida de
dois meses procurou a

delegacia afirmando ter
sido vítima de estupro.

De
acordo com o delegado

Marco Aurélio Marcucci,
responsável pela Delega
cia da Mulher, a denún

cia foi feita por uma moradora de

Guaramirim, de 36 anos, na últi
ma sexta-feira. A mulher afirmou

que foi estuprada em dezembro
do ano passado e, em janeiro,
descobriu que estava grávida
do agressor. Por isso, ela reque-

Para delegado,
faltam provas
sobre a violência

Após prestar o primeiro
atendimento, o delegado Marco
Aurélio Marcucci encaminhou
o inquérito para a Polícia Civil
de Guaramirim, que deverá dar
continuidade às investigações.
O delegado da cidade, Daniel

Dias, disse que deverá requerer
um exame de DNA do feto para
descartar a possibilidade de que
o próprio marido da vítima seja
o pai da criança. Dias comentou

também que não acredita que o

aborto seja autorizado pela Justi
ça' uma vez que não há provas de

que o crime de violência sexual
tenha realmente ocorrido.

Marcucci: IISÓ temos
a versão da vítima,
mas não há provas

do crime"

reu uma autorização para fazer
aborto.

"Ela disse que na época não

registrou boletim de- ocorrência
e não fez o exame de conjunção
carnal porque tinha vergonha e

também estava com receio do
marido, que fez vasectomia. Só

.

que o exame é a prova funda
mental para que seja autorizada
a interrupção da gravidez", expli
cou o delegado. .

A vítima relatou que, em ou

tubro do ano passado, ela e o

marido colocaram um anúncio
na rádio para contratar um pe
dreiro. Vários candidatos se apre
sentaram, mas nenhum chegou
a ser selecionado. Em dezembro,

ao chegar em casa, ela teria en

contrado um dos homens dentro
da residência e sido violentada

por ele. A mulher informou a

polícia que o agressor teria cer

ca de 25 anos e seria alto, mo

reno, com cabelo curto, barba
rala e fumava bastante.

"Estas são as únicas infor

mações que temos até o mo

mento", comentou Marcucci.
Conforme o delegado, o caso

foi levado ao Fórum de Gua
ramirim e, a possibilidade de

interrupção da gravidez vai de

pender de decisão da Justiça.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

POLíCIA AfiRMA QUE EXAME É 'fUNDAMENTAL PARA COMPROVAR AGF{ESSÃO

Vitimas devem registrar ocorrência
O artigo 128 do Código Pe

nal brasileiro permite a inter

rupção da gravidez em apenas
dois casos: estupro - quando a

interrupção pode ser feita em

qualquer fase da gestação - e

quando há risco de morte para
a gestante.

"A vítima de violência sexual
deve procurar o IML (Instituto
Médico Legal) imediatamente
para realizar o exame de con
junção carnal e também fazer a

registro da ocorrência na delega
cia, pois desta forma a autoriza

ção para o aborto é automática",

alerta Marcucci.
Outra orientação é para ter

cautela ao contratar funcioná
rios. "O ideal é procurar pesso
as conhecidas, de confiança, ou

que tenham referências, evitan
do ao máximo trazer estranhos

para dentro de casa", completou.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I Vara da Família, Infância e Juventude

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jara

guá do Sul-SC - E-mail: jagfij@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Márcio Renê Rocha

Chefe de Cartório: Cláudia Jenichen Janssen

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Usucapião n° 036.04.004256-7
Autor: Evaldo Ramthun e outros

Requerido: Alfonso Oberthier
Citandos: HERDEIROS DE ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER

Descrição do Bem: Um terreno situado nesta cidade com as seguintes característica
e confrontações: Frente ao Leste com 70,00 metros para a Estrada Itapocuzinho e

distante 36 Km do centro de Jaraguá -do Sul via Estrada Itapocuzinho. Lado direito
ao Norte com 1.071,00 metros para as terras de Walter, Paula, Evaldo e Artur Ra

mthun; Lado esquerdo ao Sul com 1.071,85 metros para as terras de Adolfo Antônio
Emmendoerfer, Fundos ao Norte com 70,00 metros para as terras de Klimeck S.A,
contendo área total de 75.000,00 rn".
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, as pessoas aci
ma identificadas, atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seus cônju
ges, se casados forem, confrontantes e aos eventuais interessados que, ficam cien
tes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADAS para responderem à ação, querendo, no lapso de tempo supra men

cionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qUSlI· será afixado no local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de novembro de 2010.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL-ESTADO DE SANTACAIARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul .

- Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca no 1589

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

(

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

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

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

Apontamento: 170481/2011 Sacado: ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA ME Endereço: RUA GUIIRERME DANKER 161
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-460 Credor: DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL lJDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 12735/001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 278,32 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 170317/2011 Sacado: APETIT SERVICOS DE AllMENTACAO lJDA Endereço: CEL BERNARDO GRUBBA
180 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADOIjA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 005730401- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 89,79 - Vencimento: 06/02/2011

Apontamento: 170307/2011 Sacado: ARRUDAS COM. DE lANCH.lJDA ME Endereço: R. CARLOS EÇGERT 275 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-330 Credor: SUPERFRUT SORVETES lIDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: AAOO0092
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 292,12 - Vencimento: 11/02/2010

Apontamento: 170814/2011 Sacado: COMEROO DE CONFEC. SHOPS NIG lIDA ME Endereço: RUA EXP. CABO HARRY
HADUCH 132 - CENTRO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-380 Credor: BANCO COOPEMflVO SICREDI SA Portador:
TERRAL COM DE CONF lIDA ME Espécie: DMI - N° Titulo: 1075B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 151,70 - Venci
mento: 10/02/2011

Apontamento: 170796/2011 Sacado: DENISE LOPES MACHADO Endereço: CRISTINAENRICONE MARCAITO 44 - JARA
GUA DO SUL - CEP: Credor: CENTRO FORM CONO LES lJDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 28069 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 282,75 - Vencimento: 10 /O1/2011

Apontamento: 170746/2011 Sacado: DIRLENE DA CRUZ SANTOS Endereço: RUA 1256 DAS PALMEIRAS 10 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 05/06-105 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 380,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170749/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 - BAEPEN
DI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ELMECAELETROMECANICA SUL BRASILEIRAlJDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 6804NEOl - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.378,86 - Vencimento: 31/12/2010

Apontamento: 170728/2011 Sacado: ELEMARLOTH Endereço: RUAEQUADOR N° 45 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-040 Credor: HSBC BANKBRASILS.A. BANCO MULTIPW Portador: - Espécie: cr - N°Titulo: 40360002978 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 7.405,43 - Vencimento: 17/03/2006

Apontamento: 170751/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES lIDAME Endereço: RUMQ_SETHEODORO RIBEIRO 3860
- laraguã do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTIL FARBE lJDA Portador: - Espécie: DMI -N°Titulo: 1021853C - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 798,47 - Vencimento: 07/02/2011

Apontamento: 170806/2011 Sacado: FARMASCHOPING lJDA Endereço: AV,GETUUO VARGAS 268 SAIA 132 1 PISO -

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANAREllO II Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 923118001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 786,44 - Vencimento: 07/02/2011

Apontamento: 170913/2011 Sacado: FARMASCHOPING LTDA Endereço: AV,GETULIO VARGAS 268 SAIA 132 1 PISO -

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANAREllO II Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 914796001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 338,69 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 170756/2011 Sacado: INOVA ENGENHARIA SS lJDA Endereço: RUA EMMERICH RUYSAM 185 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor: FIBRA CORUPA IND DE PECAS DE FIBRA DE VIDRO E MO Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 280-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 265,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 1705�0/2011 Sacado: JAIR DOS SANTOS Endereço: RUA BERNARDO GRUBBA 247 ANEXO ANGELO
CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: COMERCIAL HAVEG lJDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1111-12724/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 376,00 - Vencimento: 04/02/2011

Apontamento: 170904/2011 Sacado: JHONY RAMIREZ GOULART - ME Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 1200 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-600 Credor: ORBIS MERTIG DO BRASIL lJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0006453/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 326,00 - Vencimento: 07/02/2011

Apontamento: 170100/2011 Sacado: JMPTRANSPORTES E SERVICOS lJDA Endereço: RUAWILLY BARTEL SAIA 03 185
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: VENTUS PNEUS lJDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1778.1/5-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l55,20 - Vencimento: 16/01/2011

Apontamento: 170763/2011 Sacado: MARCOS MARX MILLNITZ Endereço: RUA LENO NICOLUZZI SERVIDAO, 152 NR
48 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-620 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME Portador: COMMUNlCARE
CENTRO DE ID Espécie: DMI - N° Titulo: 40325-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170768/2011 Sacado: RAMIRES DE MIRANDA - ME Endereço: AV PREFWALDEMAR GRUBBA - VUA LA
LAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: SIIMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 26889*003 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$1.820,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170770/2011 Sacado: ROBI MODAS lIDA Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA 191 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: DMNE INDUSTRIATEXTIL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 09 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$150,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170798/2011 Sacado: RUDINEI BUENO DA SILVA Endereço: MARCELO BARBI 514 - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: - Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 26773 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 199,00 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 170772/2011 Sacado: SALETE DOS SANTOS SCHNICZ Endereço: PAULO KRAEMER, 135APT002 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-520 Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6419 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 208,33 - Vencimento: 10/02/2011

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de 23/02/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de fevereiro de201l.

..

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20

19
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3275-0080
Plantão • 9993.3881

9973.9089
deja@netuno.com.br

Rua Walter Mafquardt, 407 I ,afaguá do Sul - se

Alv., com 02
quartos, 01 bwc,

02 salas, gar.,
cozinha,

lavanderia
externa, medindo
99,59m2, livre de

enchente, murada,
amplo terreno.
R$190.000,00

Financiável

Casa alv., terreno de esq.,
possuiu alvará de demolição

autorizado pelos órgãos
competentes

Terreno de 1.174m2, localizado
junto ao Fórum de esquina, valor

R$ 1.500.000,00

Terreno com 936m2, próx. ao

fórum, rua sem saída, com

asfalto, frente em 14,OOm -

R$250.000,oo

Terrenos

Casa alv., 2 pisos, 01 -suíte, 02
qtos, sala, COZ., lavand., área

festas, gar. dois carros, piscina,
murada, livre enchente,

NEGOCIÁVEL R$340.000,00

• Terreno Vila nova - 1400m2;
• Terreno Vila nova - 1000m2;
• Terreno Figueira - 350m2;
• Terreno Barra - 350m2;
• Terreno Vila lenzi - 300m2;
• Terreno centro � 420m2;
• Terreno Czerniewicz - 500m2
• Terreno Baependi - 1000m2

Casa alvenaria, 03 qtos, sala,
coz., banh., lavand., garagem,
terreno, c/200mts frente, área

total 176.000,00m2, livre
enchente, muita água natural

• Terr. 3.870,00m2, Galpão
700,00m2. asfaltado, boa frente,
cercado- R$1.000.000,OO
Negociável
• Terr. 2.026m2, Galpão
520,OOm2, asfaltado, 30,00m de
frente, cercado - R$1.250.000,00
- Aceita-se R$500.000,OO em

imóvel

ções estão abertas por tempo
indeterminado. Após o cadas
tro, a família/ pessoa é analisa
da pela equipe técnica e é in

tegrada ou não ao programa.

FamOias Acolhedoras
ainda está com

inscricões abertas
�

JARAGUÁ DO SUL
o Programa Famílias Aco

lhedoras, da Secretaria do
Desenvolvimento Social, con

tinua com inscrições abertas

para famílias interessadas
em acolher, temporariamen
te, crianças ou adolescentes

abrigados. Podem se inscre
ver pessoas maiores de 21
anos que residam em Jaraguá
do Sul, sem restrições quanto
a sexo e estado civil; que não
tenham interesse em adoção;

)

que tenham a concordância
de todos os membros de sua

família; e que tenham disponi
bilidade de tempo e interesse
em oferecer proteção e amor a

crianças e adolescentes.
Para se inscrever, basta

comparecer pessoalmente
no Centro da Juventude e Fa
mília Hildegard Hufenüssler

(antigo Procad) - Rua Arthur

Breithaupt, 333, bairro Tifa
Martins - e preencher um ca

dastro. O horário para se ins
crever é das 8h30 às 11h30 e

das 13h30 às 16h30. As inseri-

Promoções válidas até 23/02/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcULOS A PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 ones de credibilidade. BANCO VOLKSWAGliN 4732746000

�REPARAÇÃO
Receber uma criança em

acolhimento provisório não

significa integrá-la como fi
lho. A família acolhedora as

sume papel de parceira no

atendimento à criança e na

preparação para seu retorno

à família de origem ou en

caminhamento à adoção. As
famílias cadastradas recebem

acompanhamento de equipe
técnica e subsídio financeiro no

valor de um salário mínimo por
criança/ adolescente acolhido.
Além da Secretaria do Desen
volvimento Social, estão envol
vidos no programa o Juizado da
Infância e Juventude, a Promo
toria da Infância -€ Juventude,
o Conselho Tutelar e o Conse
lho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

Caraguá Auto Elite
. A escolha perfeita
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