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C avespara
crianças eadultos
Peça 'o Aniversário do Chaves'
será apresentada às l6h de hoje
na Scar. Espetáculo encenado
pela Cia.TeatralAmor &Arte, do
Rio de Janeiro, estreia em solo
catarinense depois de passar
por várias cidades brasileiras.

Páginal

De olho
nas estrelas
Evento 'de astronomia
reunirá professores e

estudantes no IF-SC
(Instituto Federal de
Santa Catarina)
entre os dias 10 e

12 de março.

Página lO

Adifícil ba oba COD
o abandono de animais
Orçamento do setor de zoonoses da Prefeitura de Iaraguá do Sul passou de R$ 40 mil em 2010

para R$ 80 mil este ano, com o objetivo de oferecer tratamento mais digno a cães e gatos que
sofrem violência nas ruas. No ano passado, equipe recolheu 180 animais abandonados. Na

contramão damelhoria na estrutura do órgão, problemas burocráticos impedem que governo
municipal repasse verbas para aAjapra (Associação Jaraguaense Protetora dos Animais),

apesar de a entidade ser classificada como de utilidade pública.

Recolhida das ruas pelo dono de uma'verdureira, vira-lata Sol conquistou o coração
de Joseane Murara e ganhou um lar em janeiro deste ano. ágina 7

blush'
A revista da mulher inteligente!

Servidores terão
�uste de 7,5%
Prefeitura anunciou

percentual de aumento
ontem, enquanto sindicato
preparava uma lista de
reivindicações. Folha de
pagamento consome 43%
do orçamento do município,
com o reajuste, o percentual
passará para 45%. Página 4

.

'. inaugura duas�Illot

novas lojas.
Rágina,13

Ação para comprar
nova ambulância
Campanha iniciada pelos
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim no ano passado -'

arrecadou RS 15 mil junto
a empresas da região.
Intenção é comprar veículo
orçado em RS 110 mil para
auxiliar nos atendimentos de
emergência. Página 11
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Massacre no Vietnã
vira a opinião pública

Em 25 de fevereiro de 1968, tropas sul
coreanas, parte das forças de coligação em

suporte ao governo capitalista doVietnã do
Sul invadem a vila de Há My, na província
de Quang Nam, no Vietnã do Sul, e abrem
fogo contra a população, matando 135 al
deões, entre mulheres, idosos e crianças.
Após o massacre, as tropas coreanas enter
ram as vítimas em uma cova coletiva.

O massacre foi uma das peças chave

paravirar a opinião pública contra a guerra,
movida em resposta ao ataqueVietcongue
contra a capital do sul, Saigon, em 1959. Em

março de 1968, outro massacre, mais noti
ciado e mais brutal, ocorre nas aldeias de

My Lai eMyKhe, quando soldados do exér
cito dos EUA mataram mais de 400 civis
nas duas aldeias, em suamaioriamulheres,
crianças e idosos. Muitas das vítimas em

My Lai eMy Khe foram torturadas e abusa
das sexualmente.

Quando os dois incidentes foram divul

gados pela imprensa, em 1969, protestos e

manifestações contrárias à guerra aumen
taram em todo omundo. Três soldados que
tentaram impedir o massacre me My Lai
foram repreendidos pelo congresso como

sendo responsáveis pelo evento, e durante
30 anos, foram alvos de cartas de ódio, pi
chações' insultos e até ameaças de morte.
O sargento Michael Bernhãrdt foi alvo de

ameaças dos oficiais por denunciar o mas
sacre ao congresso e a imprensa.

Alguns dos soldados presentes durante
o massacre tentaram ferir-se para serem

retirados da aldeia para não fazerem parte
daquilo. Outros, negam até hoje que te-

r"
nham feito algo errado.
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SantaWalpurga
da Antuérpia

SantaWalpurga - do velho inglês Weal

dburg - foi uma missionária inglesa no im
pério Franco, no século 8. Nascida supos
tamente em 710, no condado de Devon,
Walpurga viajou junto com os irmãos, os
santosWillibald eWinibald para Francia -

hoje as regiões deWürttenberg e Franken,
na Alemanha - para auxiliar o trabalho do
tio, São Bonifácio, na catequização dos

pagãos alemães.
.

Educada na abadia de Winborne, em
Dorset,Walpurga se encarregou de registrar
as memórias dos irmãos, incluindo as via

gens deWinibald para a Palestina, e é credi
tada como a primeira escritora da Inglaterra
e daAlemanha.

Walpurga morreu na aldeia de Heide
nheim, por volta de 777 - 779, e foi canoniza
da em 870, pelo papa Adriano II. Conforme
a lenda, após o seu funeral, os ossos deWal

purga passaram a gerar um
IIóleo milagro

so", o que atraiu peregrinações. Walpurga é
a santa padroeira das cidades de Eichstãtt e

Antuérpia. O dia de suamorte, 25 de feverei
ro, é celebrado como a noite deWalpurga.

I�

j

Walpurga era supostamente filha do rei deWessex, são Ricardo, o Peregrino.
Na Alemanha, muitas ruas e praças foram nomeadas em sua homenagem

PELO MUNDO
I -

"j

Glay assume o tH:ulo
o boxeador americano Cassius Clay

- posteriormenteMuhammadAli - toma
se o campeão mundial de pesos-pesados
após derrotar o campeão Sonny Liston,
em sua 20a lutaprofissional e suaprimeira
luta como peso-pesado. Com táticas pou
co ortodoxas, Clay venceu muitas lutas

por cansar e irritar o oponente.

1951

Primeiro Pan
1986

Revolução Filipina
o ditador Ferdinand Marcos das Fili

pinas foge do país após 20 anos no poder,
frente a protestos e levantes da popula
ção, provocados pelo assassinato do líder
de oposição, NinoyAquino. Após o exílio
de Ferdinand Marcos, Corazon Aquino
assume a presidência das Filipinas, pri
meiramulher a assumir o cargo.

Começam em Buenos Aires, ca

pital argentina, os primeiros jogos
Pan-Americanos. Com participação
de 21 países e 2.513 atletas, a primeira
edição do Pan teve quase metade das
medalhas de ouro nas mãos de atletas

argentinos. Em 2007, no 'Rio, partici
param 5.662 atletas de 42 países.

1919 Dor'ca-tlle'ri.ui1l (dôr�ká.the'rrdím), 'n. (NL., ir, \iI.
dorke» saaelle + ,-thcr'tt.l/ln.] Zool, A J,Jentls of chevr,oUllnS
conslstlns of the watcr chevrotaia and extinct species,

'�or.cop��iS (d6r.kób,'.sJs), la., [NL.
,

fr, Gr, dorka$ ga1.eU..,
4-- -Opitt$,] Z.ool. A senus of sm�\iL kansaroos of Pa,t>ua..
tlord (d&td.), n. PhyslÍc8 &: Chein, Deasitr.

.

'

1ido/ré'� (<).õ'rã�)� adi. [F.]. a Golden in coJor- b Metal.
. ContamJn�rgord; as, dcr't.Sllver. - n._;. = DOU DllLtI()�.
,11.�fré';j��(r�n,,��· _

[f:.,,!dlded. $ee'2d DORY.) - Tbe.waU..

:cyed nike" .Fr.,.Oanadtan. . ..

Dicionário cria termo "Dord"
Um erro na edição de 1934 do "New International Dictionary" da
editoraMerriam-Webster cria a palavra "Dord", supostamente
significando densidade. O termo correto deveria ser "D or d" - D ou

d - mas o redator leu a nota como uma palavra só -Dord.

i

I
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Romeo Piazera
Júnior, advogado

VictorDanich,
sociólogo
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PONTO DE VISTA.

SÁBADO TERÇA-FEIRA
CristiànoMahfudWatzko,

estudante de Direito

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
RaphaelRocha Lopes,
presidente da OAB

Câmara de Vereadores:
reflexões com a comunidade

Fazer mais
com menose.

I

não confundir
qualidade com
quantidade é
sinal de bom

discussão em torno do aumento do nú
mero de vereadores em várias regiões do
Brasil tem gerado opiniões em vários se

tores, demonstrando a preocupação da
sociedade diante de um tema que reflete diretamen
te na elevação dos orçamentosmunicipais.

É natural e justo que surjam manifestações,
pois medidas como essa trazem aumento das des
pesas de custeio das estruturas públicas de ma

neira contrária às prioridades da população e ao

volume de recursos aplicados na

atividade política.
A pergunta mais comum neste

momento é: há necessidade real
mente de se aumentar o quadro de

parlamentares no município? É bom
lembrar, a propósito, que os vere

adores têm como missão principal
legislar e fiscalizar o Executivo, que
vem perdendo espaço para outras
atividades. Talvez por isso as reações
da maioria das pessoas consultadas

pela imprensa sobre o assunto pare
cem deixar claro que esse não é o momento opor
tuno para aumentar despesas com custeio em de
trimento a obras. .

Ao contrário do discurso simplista que leva em
conta apenas a densidade populacional de municí
pios onde haveria suposta carência de vereadores,
o que o Brasil de maneira geral precisa é de mais

produtividade na aplicação dos recursos públicos,
que devem ser direcionados para atender os an

seios da população.
Além disso, é preciso levar em conta o efeito

cascata que uma medida como essa representa
para os cofres públicos, pois o aumento do núme-

senso.

ro de cadeiras no parlamento municipal exige uma
estrutura também maior seja física ou de pessoal.
É fácil perceber que a folha salarial terá um salto
considerável que consumirá mais dos escassos

orçamentos, gerando assim mais encargos para
o contribuinte.

Essa é uma questão de bom senso, que não pode
ser aprovada sem a participação da comunidade e

levando em conta apenas o interesse pessoal. O

que se espera é o amplo debate e que a Câmara

Municipal tome a iniciativa de per
guntar à sociedade se esse aumento
de despesas faz sentido e se está dis

posta a assumirmais esse custo?
Agindo com essa transparência,

o Poder Legislativo estará melhoran
do a sua imagem e fazendo jus à sua
missão como guardiã dos interesses
da população, legislando e fiscali
zando os atos do executivo, e não
cedendo aos interesses de grupos
que seriam beneficiados com o au

menta das vagas.
A sociedade representada por suas entidades

organizadas não concorda com esse aumento das

despesas. É urgente que se reavalie a lógica inversa
do comprometimento da maior fatia dos recursos

obtidos com impostos e tributos na composição do
orçamento com custo damáquina administrativa e

menos com obras e serviços tão urgentes e neces

sários para a população.
Fazermais commenos e não confundir qualidade

com quantidade é sinal de bom senso. Principalmen
te em ummomento em que a atividade política pre
cisa ser mais convincente em termos de propósitos
junto a quem lhe delega essa responsabilidade.

"

"

SERViÇO

F��NT HES

Curso de teatro
de bonecos

Curso de Teatro de Bonecos, adulto e infantil, será
oferecido na Scar com o objetivo de incentivar a pro
dução do teatro de fantoches. Os encontros semanais
acontecem todas as segundas-feiras, das 19h às 21h

para os adultos, e nas quartas-feiras, das 15h às 16h30
para as crianças de 8 a 12 anos. As aulas serão minis
tradas pela professora Mery Petty da Cia. Alma livre.

Informações pelo telefone (47) 3275-2477.

BAilE

Festa de Rainha
no Rio da luz II

A Sociedade Desportiva Recreativa Rio da Luz II
"Salão Centenário", no bairro Rio da Luz II, promove
nesse sábado, dia 26, Festa de Rainha com Baile. Os
festejos iniciam às 18h30 commarcha às 19h em bus
ca da majestade de tiro, Tânia Marli Krueger, sob o

comando de Josiane Oldenburg. O baile acontece às
22h30, com animação daBandaMunique. Ingressos a
R$10. Informações pelo telefone (47) 9922-0545.

OFIGIl\l

Torneio de tiro no fim de semana
AACSTVI (Associação dos Clubes e Sociedades de

Tiro do Vale do' Itapocu) promove neste final de sema
na, dias 26 e 27, a 1a etapa do Torneio Oficial deTiro da
ACSTVI, namodalidade CarabinaArChumbinho para

as sociedades filiadas. O torneio acontecerános estan
des de tiro da Sociedade Esportiva e RecreativaAlian
ça, na rodovia SC-416, bairro Rio Cerro II. Os torneios
iniciam sábado às 14h e domingo às 8h30.
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SOCIEDAI;>E CEMITÉRIO ECUMÊNICO JOÃO PESSOA
Rua Manoel Francisco da Costa, n04665 - CEP: 89.250-000

Bairro: João Pessoa - Jaraguá do Sul - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos os associados da Sociedade Cemitério Ecumênico João
Pessoa, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 26 de março de2011 , nas dependên
cias do Salão da Comunidade Evangélica Luterana João Pessoa, neste município, com inicio ás 9 h com
a seguinte:
ORDEM DO DIA

a) Relatório da Diretoria referente atividades de 2010

b) Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 201
c) Atualização da mensalidade
d) Eleição da nova Diretoria
e) Eleição do Conselho Fiscal

f) Outros assuntos de interesse da sociedade

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 2011.
Diretoria da Sociedade

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 33/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,

CRIANÇA E ADOLESCENTE.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de
serventia, visando o atendimento das necessidades da Administração Municipal, con
forme os quantitativos estimados e descrições das atividades a serem desenvolvidas,
constantes dosAnexos III e IV, parte integrante deste Edital. TIPO: Menor Preço Global.
REGIMENTO: Lei FederaI8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Lei Municipal n.?
4.165/2006. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 horas
do dia 01 de abril de 2011, no Setor de Protocolo desta Prefeitura. ABERTURA dos EN
VELOPES: 14:00 horas do dia 01/04/2011 na sala de reuniões da Gerência de Licita
ções e Contratos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: 412.331,70 (quatrocentos e
doze mil trezentos e trinta e um reais e setenta centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: 1)
O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.br sem qualquer custo, ou; 2) O edital e seus anexos poderão ser retirados na

Gerência de Licitações e Contratos desta Prefeitura, no horário das 08 horas as 11 :30
horas e das 13 horas as 16:30 horas, mediante o pagamento de taxa de R$ 20,00
(vinte reais), referente aos custos reprográficos, no Setor de Protocolo da 'Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, sita a Rua Walter Marquardt, n.? 1.111 - bairro: Barra do
Rio Molha, nesta cidade. INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima,
ou pelo fax símile nO 3370-7253 ou ainda pelos e-mails: miriam.educacao@jaragua
dosul.com.br e/ou rose.compras@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de fevereiro de 2011.

CECILIA KONELL - Prefeita Municipal
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DECISÃO TOMADA
)

Prefeita anuncia
reajuste salarial
Servidores receberão 7,5% de aumento neste ano
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez a prefeita
Gecnia Konell acertará
os reéÜustes e benefícios
dos funcionários públicos
sem ceder à pressão dos
sindicalistas.

egundo ela, os servidores

......
receberão 7,5% de au-

mento salarial e o auxílio
.... alimentação passará de
R$ 11 para R$ 14. A arrecadação
comprometida com a folha de

pagamento é de 43%, e com os

reajustes sobe para 45%. "Quan
do a gente cumpre os deveres
não precisa haver intervenção
sindical. Não tem necessidade

porque respeitamos muito o di-

reito dos nossos funcionários",
argumenta Cecília.

O presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos de Jaraguá
do Sul e Região, Luiz Carlos Or
tiz Primo, pretendia negociar o

reajuste diretamente com a pre
feita. "No ano passado, os reajus
tes foram informados primeiro
para a imprensa", reclama. Mes
mo com fF ,,'ímeros já definidos
pelo gove: .' .municipal, a pauta
de reivindicações para iniciar
a negociação entre servidores

municipais e a Prefeitura de Jara
guá do Sul deve ser feita hoje, às
17h30, em assembleia geral so
bre a campanha salarial de 2011,
no Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias deVestuário.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Trabalhadores se reúnem hoje
De acordo com o presidente do

sindicato, os servidores' públicos
municipais se reúnem para acor

dar o percentual de reajuste e be
nefícios pedidos. Ele adianta que
a proposta cobrará aumento acima
da inflação do mesmo período e

terá como pano de fundo a Lei de

Responsabilidade Fiscal. I'A arreca-

dação comprometida com gastos
de pessoal (folha de pagamento
dos servidores) não pode ultrapas
sar 51%. Temos margem para pedir
mais". Em 2010, a categoria pediu
acréscimo de 12% no salário, mas
recebeu 7% do governo municipal.
Namesma época, o auxilio alimen
tação subiu de R$ 9 paraR$ 11.

"
Neste ano

pretendemos
negociar

diretamente com
a prefeita Cecília

Konell.
LUIZ CARLOS ORTIZ

PRIMO

"

Cecília aumentou 100% o valor do vale
alimentação desde que assumiu o governo

LEGISLATIVO É CONTRA A NOVA EXIGÊNCIA PARA FINANCIAMENTOS DOMINHA CASA, MINHA VIDA

. Números estão
acertados em
Guaramirim

EmGuaramirim, apauta
de reivindicações da cam

panha salarial deste ano já
está definida. Os servidores

públicosmunicipais pedem
12% de reajuste salarial e R$
15 por dia trabalhado no va
lor do auxílio alimentação.
E aindamais: eles querem a

reforma do Plano de Cargos
e Salários, do Estatuto e Pla
no de Carreira para o ma

gistério' jornada de 30 horas
semanais para assistentes
sociais (adequação à legis
lação federal), melhoria das

condições de trabalho e

saúde dos servidores, além
de plano de saúde (que está
na pauta há dois anos) e au
xílio transporte.

Segundo o presidente
.

do Sindicato dos Servido
res Públicos de Jaraguá do
Sul e Região, Luiz Carlos
Ortiz Primo, a proposta de

reajuste salarial foi base
ada no índice da inflação
do período, que não deve
ficar abaixo de 7% e do

comprometimento da fo
lha de pagamento. O gasto
hoje com a folha de paga
mento dos servidores da
Prefeitura de Guaramírim
consome 43,51% do orça
mento do município.

Câmara encaminha mocão à Caixa Econômica Federal
�

Nesta semana, por meio da
Câmara de Vereadores de Iara
guá do Sul, o parlamentarAfonso
Piazera Neto (PR) encaminhou
uma moção à Superintendência
da Caixa Econômica Federal. Os
vereadores não concordam com

a decisão da Caixa de não auto

rizar financiamentos através do

programa Minha Casa, Minha

Vida, em ruas de terra. "Quero
que a decisão seja revista, ainda
mais porque não é somente uma

questão local", argumentou.
De acordo com o presidente

da Associação das Imobíliárias
de Iaraguá do Sul, Ednilson Pas

sos, a nova regra limita e diminui
as possibilidades de compra, no

entanto, não afeta o mercado
imobiliário, pois os grandes pro-

jetos estão contemplados com rio a todas unidades financiadas,
infraestrutura. A mudança vale teve também a função de preser
para contratos de financiamen- .. var a qualidade e as condições
to, no limite-de R$ 100 mil, e de habitabilidade dos imóveis

para as famílias com renda de' resguardando os interesses das
até cinco salários. Essas cons- 'famílias que adquirem essas mo

truções só poderão ser feitas em radias", diz o texto.

locais pavimentados. Os pedidos de financiamen-

Segundo a assessoria de co- to em nome de pessoas físicas,
municação da Caixa Econômica cujas propostas já estavam

Federal, lia nova exigência, em aprovadas até o dia 11 de feve

vigor desde o dia 14, consiste ba- reiro deste ano, terão tramita
sicamente em se exigir que o fi- ção normal, portanto, exclusi
nanciamento no âmbito do Pro- vamente para esses casos, não
grama Minha Casa, Minha Vida, será exigido que o endereço
de aquisição de imóveis prontos, seja pavimentado.
cuja produção não foi financiada
pela Caixa, o terreno conte com

pavimentação".
"O objetivo da alteração,

além de dar tratamento igualitá-

Vereador Afonso Piazera
Neto quer que mudança
seja revista pela Caixa

Econômica Federal
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Precisa aumentar?
da capacidade matemática do
eleitor. Uma conta simples indica
que só com salários, de vereadores,
chefes de gabinete e assessores, a

despesa sobe cerca deR$ 100mil
por mês, considerando que seriam
oito novos vereadores com salário
deR$ 7.316 cada.Mais oito

.
chefes de gabinete, com soldo de
R$ 2.500, e ainda oito assessores,
com rendimento deR$2.200
cada. Isso em um levantamento
extremamente superficial, pois
não leva em conta outras tantas

despesas como celular, diárias, etc...
O argumento de alguns
vereadores de que todos os anos
o Legislativo devolve cerca de
R$ 5 milhões para os cofres da
Prefeitura tampouco ajuda a
sustentar a.tese. Porque esse

dinheiro acaba, de umamaneira
ou outra, sendo investido em

riadáo
Aprefeita Cecilia Konell decretouponto facultatívo nos órgãos
públicosmunídpaís n08 dias 7 e 8 demarço, em função
do Carnaval. No dia 9 demarço (Quarta-feira de Cinzas), o
expediente inicia só naparte da tarde. 'Iambém foi decretado

ponto facultativo no dia 24 de junho (Corpus Chrístí) e no
dia 14 denovembro Iem comemoração àProclamaçãoda
Repübltcal.Os serviços essenciais serãomantídos,

Cheque
o Senado e a Câmara Federal
deram à presidente tiilma
Rousseff não só a vitória na

votação do salário mínimo.
Garantiram para petista o

direito de definir a questão
através de decreto até 2015. O

percentual de aumento até lá
será o resultado do crescimento
do PIB (Produto Interno Bruto)
de dois anos antes do ano
em questão, mais a inflação
verificada no ano imediatamente
anterior. A oposição anunciou
que vai recorrer ao Supremo
Tribunal Federal.

Regionais
Raimundo Colombo divulgou
no início da tarde de ontem oito
novos secretários regionais. Com
isso, 23 nomes foram confirmados
até agora, faltando 13 para

.

preencher o quadro. Entre as

regionais que continuam sem

titularestá a de Iaraguá do Sul.

obras emelhorias importantes
para toda comunidade. E
com o aumento no número de
vereadores, essa verba servirá
para pagar salários e benefícios
para poucos.
Ao não se deixar levar pela
pressão de alguns colegas que
queriam que o projeto fosse
votado sem alarde e sem debate,
JaimeNegherbon deu uma
demonstração importante de
respeito à sociedade.Cabe esperar
agora para ver como o presidente
da Câmara encaminhará essa

questão nos próximos dias.
Todavia, se os vereadores têm

"

tanta certeza de que o aumento
de cadeiras proporcionará uma
representatividade mais plural
e democrática, que convençam
antes o eleitor que, afinal, é quem
paga-a conta.

Mais verba
O deputado estadual Carlos
Chiodini intermediou um
encontro entre o prefeito de

Corupá Luiz Carlos Tamanini e o
vice-governador Eduárdo Pinho
Moreira, namanhã de ontem em

Florianópolis. A pauta, como não
poderia deixar de ser, foi sobre
a destinação de verba estadual

para reconstrução domunicípio.
Chiodini aproveitou também para
interceder em favor das outras
cidades doVale. Na próxima terça
feira, o vice-governador se reúne
com Raimundo Colombo e com o

futuro secretário de Defesa Civil,
Geraldo Althoff, para avaliar a
situação dosmunicípios da região
e definir novos repasses.

Preocupação
O vereador Justino da Luz (PT)
'usou a palavra livre na sessão
de terça-feira para demonstrar
preocupação com a falta de vagas
nas creches municipais. Lembrou
o caso do bairro Estrada Nova,
onde uma casa foi alugada para
receber cerca de 100 crianças
que ficaram sem atendimento
na rede municipal. O vereador
vai levar um convite para que o

secretário de Educação, Silvio
Celeste Bard, compareça a

uma sessão da Câmara para
relatar os projetos que devem
ser colocados em prática na
educação infantil esse ano.

,

Ouestionado pela comunidade
e por lideranças empresariais, o
presidente da Câmara de Iaraguâ
do Sul,JaimeNegherbon (PMDB),
dá sinais de que pode adiar ou
atémesmo desistir de colocar em

votação o projeto que aumenta
o número de vereadores de 11

para 19 na próxima legislatura.
O momento que a cidade vive é
uma das questões que precisam
ser colocadas na mesa. Iaraguâ
ainda não se refez completamente
dos prejuízos causados pela
enchente de 2008 e precisa lidar
com as enxurradas deste ano que
já somam perdas demais deR$
30milhões. Também cabe colocar
em análise a seriedade com que
os gastos públicos vêm sendo
tratados. Dizer que a despesa
não muda com o aumento no

número de vereadores é duvidar

I

EnI se�isãh
extniçrrdinaFla, ontem
pela manhã, a Comissão
de Finanças e Tributação
da Assembleia

Legislativa aprovou por
unanimidade o relatório
cio projet<l�t:I.� .,a�menta
o piso s�llariitfestadual.
O PL 5/2011 prevê
quatro faixas salariais:
R$ 630, R$ 660, R$ 695
e R$ 730 e é resultado
de acordos entre

,. Sindtqltos, �qn�resários
e o gClVern'p; O texto será
encaminhado agora para
a Comíssão de Trabalho,
Administração e Serviço
Público e.a previsão é
de que vá à Plenárlo na
Rfõxima t

.

a"diq
l� ªe mat

CARTILHA DO ARROZ
vereador lli.et Gustavo i CE) esteve em Brasília 1

'.
' .'. ""',.

..

,,' ,U

onde entregou a cartilha de protesto dos rizicultores
ao deputado federal MauroMariani (D) e ao senador
Luiz Henrique da Silveira. Mariani se comprometeu ff)

emmarcar uma audiência noMinistério daAgricultura para de
bater o assunto.

Levantamento
AAvevi (Associação de Câmaras de Vereadores do Vale do

Itapocu) começou a entrevistar os 65 vereadores da região ontem.

Através das respostas, a entidade vai elaborar um diagnóstico
das dificuldades comuns encontradas e montar um plano para
melhorar a qualidade do mandato parlamentar. O trabalho

começou por Guaramirim e será encerrado em Jaraguá do Sul no
dia 15 de março. O presidente da associação, Valmor Pianezzer,
está otimista com o projeto e acredita que ele pode representar
um significativo avanço para o Legislativo.

Academia
Corpo &Mente

(47) 3055-0351
AGORA EM N \'0 ENDEREÇO:
Ruo Borao cio Rio Bronco, 414
Centro - Joroguó do Sul/SC

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

Pedidos para educação
o prefeito deGuaramírim,Nilson Bylaardt (E), esteve
com o secretário de Estado daEducaçãoMarco 'Iebaldi

, .

(D), ontem em Florianópolis. No encontro, agendado pelo
deputado Carlos Chíodíní, o prefeito entregou uma lista
de solicitações domunicípio.Entre as prioridades estão
convênios para ampliação e construção de centros infantis e
também de quadras esportivas para duas escolas. Juntas, as
reivindicações somam cerca de R$ 2milhões.
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orque não vejo nossos

..." vereadores no dia a dia
na rua? Porque só apare
cem ·em festas ou gran

des eventos ou em ano eleitoral?
Onde eles ficam durante a sema

na? Exceto o tempo
que estão na câma
ra? O mais interes
sante é ler no jornal
que dois ou três es

ses dias foram mais
cedo embora da as

sembleia. Pergun
to-me, esse tempo
que saíram mais

cedo, será descon
tado dos seus sa-

I:
I

i'

r-
i

i,1
1·

lários? São atitudes como essas
.

que mostra quem são e o quanto
estão preocupados com o povo.

Mais uma vez vem a pergun
ta, devemos aumentar de 11 para
19 vereadores em Jaraguá do Sul?
Eu . digo e reafirmo que não. O

que eu quero e o povo de Iaraguá
também, é que quem esta aí faça
a diferença e economizem nosso

dinheiro ou que o gastem para
melhorar nossa cidade. Melho
rem nosso atendimento na saú
de, educação básica e segurança.

De uma vez por todas pro
curem melhorar nosso trânsito
com soluções visado o futuro
e não com data de validade de

quatro anos. Busquem recursos

para fazer um hospital regional
na nossa cidade, .poís os nossos

hospitais perdem muito na qua
lidade do atendimento por ter

que atender Iaraguá, Guarami
rim, Massaranduba, Schroeder e
Corupá. Aumentar o número de

postos de saúde com maior tem-

po de atendimen-

f' to. Porque também"
não criar um novo

pavilhão de eventos
em vez de ficar gas
tando dinheiro em

algo que toda vida

precisa ser "refor
mado"? Onde estão
às áreas de lazer
nos bairros para as

crianças e jovem
possam utilizar para praticar es
portes? E aquela pista de atletis
mo? E o piso da quadra da Arena,
perdemos o time e o mesmo nun

ca apareceu? O que vão fazer com .

a Arena? Porque não melhorar o

plano diretor da cidade? E a ponte
da Figueira, quanto tempo ainda
vai ficar de enfeite? Tem muitos
mais exemplos de problemas para
serem solucionados e melhorias

para serem implantadas, e com

certeza se vocês trabalharem, em

período integral poderão solucio
nar todos sem precisar aumentar
o número de vereadores de hoje.
Economizem esse dinheiro para
investir na cidade e não parame
lhorar a vida de poucos.

,-,

MarcioMaestri,
cronoanalista de processos

EDITORIAL

Salário mínimo

"Em meio a tanta
.

i$.I;U�$�PI: que]"]
áiu ganhando'

com a aprovação
do novo salário

, Ge;rtA�ente,}"ãQ.'fCJ,i ,o
• trabalhador".

A
pós discussões acaloradas, o Senado
aprovou, na noite de quarta-feira,
o salário mínimo de R$ 545. O novo

valor vai vigorar a partir de março, já
que a presidente Dilma Rousseff deve sancionar
o projeto ainda este mês. No
entanto, a novela envolvendo
a política de reajuste prome
te não terminar tão cedo. Isso

porque os senadores manti
veram no projeto a permissão
para que os reajustes até o ano

de 2015 sejam definidos por de
creto presidencial, e não mais
através de aprovação do Con

gresso. A oposição já anunciou

que pretende questionar essa permissão no STF

(Supremo Tribunal Federal).
Em meio a tanta discussão, quem saiu ga

nhando com a aprovação do novo salário cer

tamente não foi o trabalhador. Não é preciso
nem fazer as contas para saber que os R$ 35
a mais serão facilmente pulverizados em meio
ao aumento da comida, do combustível, da

mensalidade da escola, do aluguel e vários
outros gastos. Por outro lado, foi uma grande
vitória para o governo, que conseguiu derru
bar os valores de R$ 560 e R$ 600, alegando o

excessivo impacto que estes salários teriam
nas contas públicas. A pro
posta de R$ 600, por exem

plo, representaria uma des

pesa extra de R$ 3,4 bilhões
aos municípios.

Se um aumento maior no

salário do trabalhador foi con
siderado um problema aos co

fres públicos, o que dizer então
da aprovação de 62% para de-

putados federais e senadores,
que aumentaram os próprios salários em vota

ção relâmpago em dezembro do ano passado?
Enquanto o trabalhador é obrigado a sobrevi
ver com R$ 545 por mês, por que os legislado- ,

res podem receber salário de R$ 26,7 mil, além
de verbas de gabinete, passagens aéreas, mora
dia, plano de saúde e gastos administrativos pa
gos pelo Congresso?

Devemos aumentar de 11 para
19.vereadores - Parte 2

Quando falo disso gosto de lembrar o ano de
2005 quando os trabalhadores da então Seara/

Cargill fizeram uma greve. Lembro que muitas

poucas lideranças compareceram ao ato. Lem
bro da participação de um número muito restri
to de vereadores de nossa região e não contava
com o apoio das câmaras de vereadores. Lembro

das críticas recebidas pelo então

deputado estadual DioneiWalter
da Silva por comparecer ao ato.

Lembro também, da segurança
pública, fortemente armada de
fendendo o 'patrimônio' da em

presamultinacional.
As posturas sempre foram as

mesmas. Mas quem sabe os tem

pos estão mudando. Quem sabe
se os trabalhadores da empresa de
transporte coletivo da cidade fize
rem uma nova greve, a segurança
pública vai estar lá para garantir
a segurança dos trabalhadores e

não para 'preservar a empresa'.
Quem sabe se os professores fize
rem uma nova greve por melho-

,
res condições salariais, por mais

professores nas escolas, por melhores condições
de trabalho e muito mais as câmaras de vereado
res apóiem este movimento e as nossas lideranças
declararem seu apoio à causa justa. Mas enquanto
isso não acontecer quero protestar pelos privilé
gios de algunsmovimentos reivindicatórios.

DOLErrOR'

Eu também quero protestar!

Quem sabe se os.

professores fizerem uma

nova greve por melhores

condições salariais, por
mais professores nas
escolas, pormelhores
condições de trabalho e

muitomais as câmaras de
vereadores apóiem este

movimento e as nossas

lideranças declararem
seu apoio à causa justa.

estes anos de vida tive o prazer de par
ticipar de vários protestos, manifesta
ções e reivindicações. Manifestações
que começaram aos 15 anos quando

participei do movimento "caras pintadas". Com
o passar dos anos vieram muitos outros. E em

sua màioria era sempre a mesma: pouco espa
ço nos meios de comunicação, a
iniciativa pública contra ou fa
zendo vistas grossas e a polícia
defendendo a iniciativa privada
e não o cidadão. A semana que
passou vi o oposto de tudo isso e

me surpreendi.
A semana que passou foi feito

um movimento reivindicatório
dos rizicultores em Massaran
duba. Ato este, diga-se de pas
sagem, muito justo e as causas

que os agricultores defendem

que tem todo o meu apoio. Mas
o que me deixa intrigado é o po
sicionamento de alguns setores

da sociedade. O que me causou

espanto foi "a participação de
muitas autoridades, da seguran
ça pública, o apoio de câmara de vereadores e do

acompanhamento da imprensa. É este mesmo o

papel dos nossos representantes, da imprensa e

da nossa segurança.
O que me revolta é a forma em que são tra

tados os movimentos. Quando os trabalhadores
fazem suas reivindicações por salário a seguran
ça pública atua em defesa da iniciativa privada.

"

Porque não vejo
nossos vereadores
no dia a dia na rua?
Porque só aparecem
em festas ou grandes
eventos ou em ano

eleitoral?

"

NilsonAntonio Gonçalves de Souza,
estudante de Jornalismo
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Aumenta o combate ao
abandono de animais
Ano passado, Prefeitura recolheu 180 cães e gatos das ruas da cidade

JARAGUÁ DO SUL

O último natal, ao invés da
tradicional comemoração,
acabou sendo um momento
muito doloroso para
Joseane e NoRton Murara.

lliS
dias antes do 25 de dezem

ro, Cuca, a cachorrinha que
stava com o casal há nove

anos, fez uma cirurgia 'para
tentar curar a piometria - uma infec

ção no útero que se desenvolve apenas
em cadelasmaiores do que cinco anos.
A cirurgia correu bem.À noite, o casal a
visitou no veterinário, onde ela perma
neceria por algum tempo para se recu

perar da operação. Na tarde seguinte,
no entanto, a veterinária descobriu

que Cuca estava com diabetes muito
alto - e na manhã do dia 25, o animal
começou oscilar entre a hipotermia e

uma febre altíssima. Após dois ataques
cardíacos, não resistiu.

A tristeza - bastante grande, já que
Cuca era como uma filha para o casal
- só começaria adiminuirnavolta das
viagens de fim de ano, ainda em ja
neiro. O motivo da recuperação? Um
ser pretinho, de pelagem rala e ainda
tão pequeno que cabe tranquilamen
te na palma das duas mãos. Sol, uma
vira-lata dócil e brincalhona, foi en
contradapor Noílton e Joseane quan
do eles voltavam deCuritiba, emuma

verdureira cujo dono costuma reco

lher animais abandonados.
Quando chegou, ela pesava ape

nas 370 gramas. Agora, com dois me
ses de idade, já está com 1,5 kg. Sua
adaptação na nova casa foimais fácil
do que a de Nikita, que hoje a trata

como uma irmãmais nova. Adotada
duas semanas depois de Sol - des
ta vez, de um dos lares temporários
da Ajapra - Nikita tem entre quatro
e cinco anos e um trauma bastante
visível. Antes de ser adotada defini
tivamente' ela passou por um dos
lares que foram destruídos com as

enxurradas de janeiro.
Só o que se sabe de seu passado é

que ela passou por constantes maus

tratos - o que é possível ver claramente
em sua reação a qualquer movimento
brusco. "Ela já estábemmelhor. Quan
do chegou, ela saia correndo, desespe
rada, só por ver o cabo de umavassou
ra", contaNoílton.

PIERO RAGAZZI

Josiane e Noílton nem chegaram a considerar a hipótese de comprar um cachorro
- e afirmam que só não adotam outros por viajarem com muita frequência

• COM�AJUDAR A AJAPRA
• Telefone da Associação: (47) 9123-0657 .,: ,

• É possfv'el'detlitar ª contribuição na conta de água cobrada pela
Sama�. Basta pr�ehcher uma ficha de inscrição com a aut�rizaçãd
de desconto.

' .

'. Depósitos bancários podem ser feitos na Caixa Econômica Federal,
agência 2707: operação 003 e conta corrente 000313-5.

• Mais informações e formulários no site www.ajapra.org.br

• CONTATO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES

ARQUIVO OCP

Abandono de
animais cresce
no município

-principalmente
após o Natal

Burocracia impede repasse
de recursos para Ajapra

Além de Nikita, outros 17 ca

chorros perderam o abrigo por
causa das chuvas. Enquanto isso,
continuam em um dos seis lares

temporários que recebem a ajuda
daAjapra (Associação Jaraguaense
Protetora dosAnimais).

No ano' passado, a Ajapra
poderia ter começado a receber
verba da Prefeitura, já que aAsso

ciação é classificada como uma

entidade de utilidade pública e

a Câmara de Vereadores estava

encaminhando um projeto para
viabilizar o repasse. O processo
burocrático, no entanto, extinguiu
essa possibilidade. uÉ preciso ter

um alvará, e nós nem sede temos",
explica a presidente da entidade,
SirleyTeresinha Rank.

Enquanto isso, as dificulda
des continuam - a pior delas,
segundo Sirley, é que os voluntá-

Geral 7

Animais agredidos
ou doentes no foco

do setor de Zoonoses
Principalmente após o Natal, o

número de cães abandonados au

menta consideravelmente. A maior

parte do trabalho acaba ficando

para Ongs, como a Ajapra, mas há
situações em que o setor Zoonoses
daPrefeitura pode ser acionado.'

Segundo o gerente do órgão,
Walter Clavera, o setor entra em

ação apenas quando a questão en

volve cães ou gatos que foram atro

pelados ou VÍtimas de violência em
vias públicas ou quando esses ani

mais, vivendo nas ruas, estão doen
tes. A Zoonoses pode ser acionada
também quando animais de grande
porte, como o rottweiler, estiver sol
to nas ruas o que caracteriza a situa

ção como segurança pública.
Ano passado, 180 animais foram

recolhidos pelo setor porum desses
motivos. Esse ano, porém, o serviço
sofreu modificações. Além de reco- .

lhidos, os animais recebem trata

mento em uma clínica conveniada
escolhida através de licitação e são

castrados, vacinados contra a raiva
animal e chipados para identifica

ção. Após o processo, os cachorros
ficam disponíveis para doação no

site da Prefeitura por até dez dias.
"Só não fazemos abrigo, porque

o custo é muito caro e as pessoas
acabam se sentindo mais à vonta
de para o abandono. Precisamos

que a comunidade faça sua parte,
agindo de acordo com o decreto lei
24.645/34, que regula a posse res

ponsável de animais", explica. Este
ano, o orçamento previsto para o

setor é de R$ 80mil, o dobro do ano
passado, devido aos novos serviços.

rios recebem mais ligações com
pedidos de ajuda do que podem
atender. "Precísávamos da ajuda
do setor de Zoonoses da Prefei
tura, já que eles recebem verba
e nós não temos de onde tirar o
dinheiro", justifica.

Hoje, a entidade cuida de, em
média, 40 gatos e 50 cães. Anual
mente, são realizadas entre 60 e 70

castrações, além da compra de 250

quilos de ração a cada mês. Nas

próximas semanas, a Ajapra pre
tende lançar uma rifa para ajudar
com os custos de tratamento de
animais abandonados.
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

Alguém sente
saudades de você.

u n ive rsotpm@ocorreiodopovo.com.br

Modelitos estranhos
uando eu descobri o verdadeiro objetivo
os desfiles de moda, senti um tremendo
'via. Não só pelo fato de entender e reco
ecer então a importância dos desfiles,

como também por não precisar usar um troço
daqueles para estar na moda. É que quando eu

eramais nova, não entendia os desfiles de moda

,.
"

I

É A TREV
Querer imitar celebrida

des dos pés a cabeça. Não tem

nada mais estranho do que ver

alguém incorporando comple
tamente a Lady Gaga por exem
plo. Para, gente. Pode-se usar de
alguns acessórios, um look, ou
mesmo uma mudança no visu
al, mas tudo junto e misturado,
não. Primeiro: ninguém quer
ser a versão paraguaia da versão
original. Segundo: a vida não é
feita de imitações. E terceiro: É a

treva sair pelas ruas sem nenhu
ma originalidade. E se as pesso
as ficam admirando, é bom lem
brar que não é só o bonito que'
chama a atenção...

e aquelas peças estrambóticas e coisa e tal. Acha
va que só gente louca usaria "aquelas coisas".

Obviamente, lendo a respeito e acompanhando
notícias de especialistas emmoda entendi que o

que está em jogo nesses eventos não é o modelo

apresentado, mas os tecidos, as texturas, as cores,
cortes, caimento e combinações...

,., .

DIVA COM SARAH ANGEL FERNANDES

Proprietária da LojaXá de Cereja, no Bairro Ia
raguá Esquerdo. EU SOU: Sonhadora, persistente
e carinhosa. Adoro mimar as pessoas. HOMENS
SÃO: Como vinhos: tem que sentir antes de bebê
los. MULHERES SÃO: como baús de piratas, com
um tesouro escondido, cuja chave não é difícil de
encontrar. SE MEU RELACIONAMENTO FOSSE
UM RITMO SERIA: Às vezes calmo e às vezes agi
tado. DESÇO DO SALTO QUANDO: Quando sei

que estou certa em algo e alguém discorda. PARA
MEGANHARBASTA:Doar-se, sorrircomosolhos,
ser engraçado e divertido. Como meu namorado

que me ganhou e me tirou dos "sorteios" da vida.
SE EU FOSSE CELEBRIDADE SERIA: Angelina
Iolie, pelo seu talento e seus atos. Maravilhosa.
ROUBARIA O CLOSET DE: Lady Gaga, autêntica
e totalmente diferente a opinião alheia. MEU CORAÇÃO BATEMAIS FORTEQUAN
DO: Em dias de felicidade, de saudade, de conquista. Como quando alguémmuito

querida me convida para participar da coluna. Acelera o coração! EU SOU ÓTIMA
EM: Artesanato e culinária. Em falar, ser curiosa e escrever. EU SOU PÉSSIMA EM:

Mentir, cantar, em ser organizáda (mas eu tento), em disfarçar ciúmes. UMA NOI
TE PERFEITAPEDE: Amigos, namorado, ótimamúsica, lugar diferente e boa comi
da. UM CASAL APAIXONADO PRECISA: ter respeito e fidelidade, querer sonhar e
crescer juntos, nos melhores e piores momentos, e reinventar o amor todos os dias.
COM 50 REAIS EU: não troco para não gastar. COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: Faria

viagens incríveis, melhorias na minha loja, teria uma casa perfeita, ajudaria quem
eu amo: Mas terei tudo isso "fazendo" 1 milhão e não "ganhando".

Ter aquela conversa madura com o filho adolescente.
Ele fazer perguntas sobre as profissões e você poder explicar
de que se trata cada uma. Ele perguntar sobre sexo e você, com
o rosto impassível, mas os nervos pinicando, responder todas
as dúvidas sobre cuidados, carinho e coisa e tal. Depois ele per
guntar sobre amizades e você falar sobre amigos leais e amigos
fura-olho.Ah, é o flashver seumenino virando homem!Amo!

Faça revisões em seu veículo regularmente. MORETTI Jaraguádo Sul-'(47) 3274.2800 Ford Empresas: (11) 4174.3929

R23.9�2
/
/

Feirâo da.Pronta Entrega dos Distribuidores Ford !válid? até 26/02/2011). Ford Ka 1.01201 0!2011Ica� KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista. F�rd Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat FBC1) a partir de R$ 32.500,00 à vista. Com mais R$ 399,00 na compra
do Ford liesta RoCam H,atch 1.01201.1 (�at �BC1 l, o cliente compra � ano. de seguro. Seguro promocional d�programa Seguros F�rd, se� perfil do condutor, com prazo de validade de 01 ano, e custo parcialmente pago pelo cliente, no valor de R$ 399,00.
O resta�te do valor sera pago pelo dl�tnbUl?�r Ford. Seguro operaclo�al:za�o pela M�pfre Se�uros, Cotaçao de Seguro Autof!lals On·llne Promoção-215 com coberturas de casco, incêndio, roubo e furto IRCF - Danos materiais R$ 30.000,00 I Danos
corporais R$ 50.000,00 { Danos mereis-estéâcos � R$ 5.000,00). Ass.lst�nc.la Auto��IS �ratUlta. �arro res;rya Iep Plus 1 O dla�. Fra.nquia normal. Custos de apólice e I.O.F. não inclusos. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de

desp�c.hante, �an�ençao ou qua!qu�r �utro serviço prestado pelo Dlstnbuldor. SUjeito a aprovaçao �e credito. ,qontratos de FinanCiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras

condições �� flnan�lamento nos dlstnbuldores Ford. As ofertas aprese�ta�as cor�espondem somente a� cores solidas,de�ses ve�culos. V�lore.s para cores metálicas CARTÃO FORD UNICARD SOLICITE JÁO SEU
ejou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente para fins Ilustrativos. As ofertas anunCiadas neste enncn substituem e invalidam todas as .11

.

• •

publicações anteriores.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regiões melropolitanas:4004-1960 I Demais localidades: 0800 728 1960. VIVA O NOVO
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Inscrições até o dia 19 de abril

Geral 9

Processo seletivo para contratação temporária de médicos continua com vagas abertas

A Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul precisa
contratar médicos em

caráter temporário, devido
ao aumento no número de
pacientes em consequência
das enxurradas.

s vagas abriram no iní
cio do mês e as inscri

ções prosseguem até

dia 19 de abril. Até o

momento, porém, apenas um

candidato se apresentou para
assumir a função, de acordo com
a gerente de RH da Prefeitura, Ia
nete Planinscheck.

Segundo Ianete, o fato de
haver um concurso público em

andamento para o setor, com

inscrições abertas até a próxima
segunda - feira, pode ter dificulta
do as contratações temporárias.
No processo seletivo há cinco

vagas para clínico geral, com

salário de R$ 3.012,62 para 20

horas e R$ 6.025,24 para 40 ho

ras, mais auxílio-alimentação.
O edital tem vigência de 90 dias e

pode ser prorrogado até comple
tar um máximo de 180 dias.

Interessados em concorrer às

contratações temporárias devem
se apresentar na Secretaria de Saú
de, situada na Rua Isidoro Pedri,
120 - Barra do Rio Molha, de se

gunda a sexta-feira, das 8h às llh e

das 13h às 16h. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone
2106-8400 e 2106-8406. ou no site

www.jãraguadosul.com.br.

CONCURSO PÚELICO

Até a próxima segunda-feira,
28, a Prefeitura' está com inscri

ções abertas para contratar 103

profissionais da área da saúde.
São 29 vagas para médicos espe
cialistas, 12 vagas para médicos
clínicos gerais e 62 vagas para

agentes comunitários de saú

de, com salários que vão de R$
3.012,62 a R$ 6.025,24, depen
dendo da especialidade e carga
horária. Para se inscrever é preci
so acessar o site da Sociesc, www.

sociesc.org.br /concursos.

Edital para contratação
temporária tem vigência de

90 dias e pode ser prorrogado
por igual período

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

Araquari, fevereiro de 2011.
A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais)

Reapresentação Transição
31/12/10 31/12/09 01/01/09

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Aplicações financeiras

Clientes

Estoques
Impostos a recuperar

Dividendos e juros sobre

capital próprio a receber

Outros ativos circulantes

880 435 504

132.644 47.471 11.762

2.928 56.033 26.457

96 25.361 36.777

1.505 7.097 2.219

73

379 1.080 4.854

138.505 137.477 82.573

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Depósitos judiciais
Partes relacionadas

Impostos diferidos

Impostos a recuperar
Outros ativos não circulantes

Investimentos

Ati\\:) imobilizado

Ati\\:) intangfvel

Reapresentação Transição
31/12/10 31/12/09 01/01/09

11B'&.&.IiJl_III1ff;!_$fffll��/••gl[ft'!l'ilr.U$!I�lIIIfllúlfDUI'l!ffIIfJll
Passivo circulante
Fomecedores 395 12.823 15.8�8
Financiamentos e empréstimos 236 919 1.196

Obrigações sociais e tributárias 933 5.165 4.547

Imposto de renda e contribuição social 231

Dh';dendos e juros sobre
capital próprio a pagar 2.183 1.493 2.733

I'diantam entos de clientes 13.495 \
335 369

Participação nos lucros 136 1.933 1.548

Outros passtsos circulantes 366 2.425 2.205

17.975 25.093 28.486

Passivo não circulante

Financiamentos e empréstimos 2.625 18.911 15.018

Obrigações tributárias 9.695 10.036 1.187

Partes relacionadas 2.773 24.338 17.224

Provisões para contingências 22.697 24.976 37.370

Impostos diferidos 64.021 78.743 79.829

Outros passtvos não circulantes 137 643

101.948 157.647 150.628

Patrimônio liquido
Capital social 56.359 67.044 67.044

Reservas de lucros 55.186 58.543 46.229

/>.juste de avaliação patrimonial 123.494 152.828 157.026

Dividendos adicionais propostos 12.817

DIRETORIA

Siegfried Kreutzfeld - Diretor Presidente I Ronaldo Klitzke - Diretor Vice-presidente
CONTADOR

Wilson José Watzko - TC-CRC/SC 16555/0-4 - CPF 352.366.129-34

12.535 25.255 28.897

555 3.490 45.059

4.312 15.807 7.590

65 840 1.373

510

2.038 2.456 2.151

209.766 274.293 277.962

3 1.537 3.298

229.274 323.678 366.840

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

_____ Reapresentação
31/12/0931/12/10

�fUBffilff''l!iillllff!.II!!i{/'lll!llml.i_li.Ullml.'''·-I/;WlifllJ/!f.1I71!!iI.llHi�1JIfIfI!�II'lifJi!!tJ'I!·� ,7Ifff!,1'IIIIW�I_jl'lq/ffillmllllllllmllal'IHlwml·1'I�JI,Im!�./UUllIIPJI!I!JJi/Uff,imlmm.!f1II/'I/I!llmlm III IfIiJI/'lj 1IUIII/gl�MJJfIU&jIJIWI/l/�/,qJ�,,, IIJ11M }I�//I�� 1/1///&/11 ,

Venda mercado interno

Venda mercado extemo

Receita operacional líquida

Custo dos produtos e serviços vendidos

Lucro bruto

Honorários dos administradores

Despesas com vendas e distribuição

Despesas administrativas

Outras despesas operacionais

Eql:o,valência patrimonial

Lucro antes do resultado financeiro

Receitas financeiras

Despesas financeiras

Lucro antes dos impostos

Participação dos administradores

184.912 210.217

4.176 5.718

189.088 215.935

(142.001 ) (167.610)
47.087 48.325

(642) (714)

(14.443) (18.716)

(2.431) (8.951)

(2.600) (17.089)

307

27278 2.855

19.306 30.001

(3.879) (31.299)
42.705 1.557

(167) (266)

Lucro por ação atribl!ível a acionistas da

Companhia - básico e diluido (em R$)

___�0�.1�5 �O=.0�8
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Para apaixonados pelo universo
Evento de astronomia reunirá professores e estudantes entre 10 e 12 de março, no IF-Se

I
: �

JARAGUÁ DO SUL

Quem tem verdadeira
paixão em desvendar os
mistérios das estrelas e

planetas tem compromisso
agendado entre os

próximos dias 10 e 12.
/

Eque
Jaraguá do Sul será

sede do Erea (Encontro
Regional de Ensino de As

tronomia), uma iniciativa
da Secretaria da Educação e do
IF-SC (Instituto Federal de Santa

IX
1\
,

•

I�

;� 1
- "

.

,

'r .'

Fundo Cultural
ainda recebe
inscricões

� -

\

Seguem abertas até o próximo
dia 3, as inscrições de projetos para
o segundo edital de 2010 do Fundo

Municipal de Cultura. No total, se
rão investidos R$ 679mil a financia
mentos de ações desenvolvidas em
oito áreas: música, manifestações
culturais, teatro, dança, audiovisual,
literatura, artes visuais e patrimônio
histórico cultural.

Podem concorrer pessoas jurí
dicas sem fins lucrativos, com do
micilio ou sede em Iaraguá do Sul, e
pessoas físicas nascidas ou residen
tes nomunicípio jaraguaense, onde,
em ambos os casos, os interessados
devem estar radicados há pelo me

nos três anos. A ficha de inscrição e

o edital completo estão disponíveis
no site http://cultura.jaraguadosul.
com.br. Os interessados devem se

inscrever de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, no setor de Protocolo
da Prefeitura de Iaraguá do Sul. Ou
tras informações no (47) 2106-8719.

Catarina). O objetivo do evento

é oferecer educação continuada
nesta área aos profissionais das re
des de ensino municipal, estadual
e particular, especialmente aos

professores de ciências, geografia
e física. Mas qualquer pessoa que
se interesse pelo temapode fazer a
inscrição, que é gratuita, até o dia
3 de março; através do endereço:
http://educacao.jaraguadosul.
com.br. São 150 vagas disponíveis
e o evento acontece no campus do
IF-SC, que fica naAvenida Getúlio
Vargas, no Centro.

"O principal foco é discutir

como ensinar a astronomia em

sala de aula. É um assunto abstra
to, então queremos tomá-lo mais
atraente e dinâmico para os alunos",
explica uma das organizadoras do

evento, Leila da Silva, da secretaria

municipal de Educação.
A programação do encontro

conta com palestras, oficinas e ses

sões de observação astronômica.
Um dos destaques é a palestra As
tronomia Indígena, com o especia
lista no assunto, Germano Afonso,
deManaus.

Durante as atividades, inte
grantes da comissão or-

Peça tem como

tema uma festa
surpresa para o

Chaves

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

� Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (0**47) 375-6500
89.278-000 - Corupá - SC www.corupa.sc.gov.br

email: administra@corupa.sc.gov.br

Estado de Santa Catarina - Município de Corupá.
Edital de Concurso Público N° 001/2010

RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO
Homologação Final

O Prefeito de Corupá, torna público que a lista completa de candidatos e respectivas notas refe
rente ao Edital de Concurso Público N° 001/2010, foram HOMOLOGADAS, A lista completa de
candidatos e respectivas notas estão afixada no mural de publicações da Prefeitura Municipal e
nos sites www.lutzconcursos.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Corupá, em 23 de fevereiro de 2011.

Luiz Carlos Tamanini - Prefeito Municipal

Lá vem o Chaves para
divertir eríancas e adultos

�

dutoras, Monique Persike.
A peça é encenada pelos inte

grantes da Cia.TeatralAmor&Arte,
do Rio de Janeiro, com mais de 15
anos de formação profissional. O
espetáculo estreou em outubro de
2009 e já passou por várias cidades
brasileiras. Esta á a primeira apre
sentação do grupo em solo catari

nense, e depois de Jaraguá do Sul,
o grupo fará espetáculos ainda em
Joinville e Itajaí.

. Ingressos com cobrança a par
tir de três anos de idade podem ser

adquiridos no valor de R$ 30 (in
teira) e R$ 15 (meia) na secretaria
da Scar. Informações pelo telefone
(47) 3275-2477 e (47) 9915-5884.

ganizadora da Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica doa
rão uma luneta "Galíleoscópio" para
cada unidade escolar participante.
Através do Erea, os organizadores
pretendem ainda atrair omaior nú
mero possível de participantes para
a competição.

A primeira edição do Erea foi
realizada no ano de 2009, em
Foz do Iguaçu (PR),
por ocasião do
Ano In-

Um menino pobre, atrapa
lhado, mas muito divertido que
sonhava em ganhar um sandu
íche de presunto e não cansava

de repetir o jargão: ninguém tem

paciência comigo. O Chaves, es
trela do sedado mexicano criado
nos anos 70, segue adorado por
crianças e adultos.

Para relembrar as histórias
deste personagem tão querido
pelo público, a Scar será palco
hoje, a partir das 16h, da comé
dia teatral infantil"O Aniversário
do Chaves". No espetáculo, Qui
co e Chiquinha organizam uma,
festa surpresa para Chaves no dia
do seu aniversário, interagindo
com as crianças da plateia, que
ajudam a encher balões com os

personagens. liA faixa etária é li
vre e é para quem gostade comé
dia. Os adultos adoram porque
relembram a infância e as crian

ças se divertem muito. O Chaves
é eterno", comenta uma das pro-

ternacional daAstronomia, e con
tou com o apoio do Ministério da
Ciência eTecnologia.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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Recursospara uma
novaambulância
Veículo para emergências está orçado em R$ 110mil
GUARAMIRIM

Através de uma campanha
iniciada no ano passado, os
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim já arrecadaram
RS 15 mil para comprar
uma nova ambulância.

-�esde o final de 201.0, a enti
dade tem apenas uma am
bulância em uso porque

.._� o outro veículo, utilizado
nas emergências desde 2005, está
com problemas mecânicos. Por

isso, quando acontece mais de
uma ocorrência aomesmo tempo,
a equipe precisa pedir apoio aos

municípios vizinhos.
O comandante Laury Carlos

Leite comenta que a nova am

bulância está orçada em R$ llO

mil. Segundo ele, a corporação
está visitando empresas da região
diariamente para arrecadar os re
cursos necessários para adquirir
o veículo. Laury comenta que as

visitas envolvem desde pequenos
empreendimentos a corporações

de grande porte, já que toda ajuda
é bem-vinda.

"A campanha está indo muito
bem. Alguns empresários já con

tribuíram com a nossa causa e es

tamos aguardando a resposta de

outros", destacou o comandante.
A expectativa dos bombeiros é que
a nova ambulância seja comprada
o quanto antes para começar a ser
usada no mês de maio.

. Quem quiser ajudar pode se

dirigir à sede dos Bombeiros Vo

luntários, na rua 28 de Agosto,
2.700, no Centro de Guararni

rim, para fazer a doação. Outras
informações podem ser obtidas

Desde final
de 2010,

corporação
tem apenas

uma

ambulância
em uso. Até

agora, equipe
já arrecadou

R$15 mil

através do telefone (47) 3373-0100.

NOVO COMANDO

Nesta semana, os Bombeiros
Voluntários anunciaram mudan

ças no comando. O bombeiro

LauryCarlos Leite assumiu o cargo
no lugar de lldemar Alves Lisboa,
que agora passa a ser subcoman
dante. 'Ainda estou em fase de

adaptação e, por isso vou dividir a

função com Ildemar até a próxima
segunda-feira, quando assumo

o cargo oficialmente", comentou
Laury, que afirma estar bastante
motivado com o novo desafio.

PIERO RAGAZZI

_
EDIIALDEINTIMAÇÃO

REPUBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Iaragua do Sul

- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca n° 1589

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

EDIIALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/Sc. para a devida ciência ao responsável, segue a relação de tí
tulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta

ção judicial de protesto e ou ofereçer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 171098/2011 Sacado: ALESSANDRA PANASSOLO PASTORlO Endereço: R
FREDOUNO MARTINS 38 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ALESSANDRA CARIA
MALSCHITZKY Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2022 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 375,15 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170837/2011 Sacado: AUTOMECANICADORNELES lIDAME Endereço: RUA
ROBERTOZlEMANN 939 - AMIZADE - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: DELLI
FRIOSCOMÉRCIO EDISTRlBUIDORADEAUMENTOSlIDA Portador: - Espécie:CH - N°TItu
lo: 500080-7 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 390,00 - Vencimento: 01/12/2010

Apontamento: 171108/2011 Sacado: CRlSTlANOVEllOZO RODRIGUES. Endereço: SILVI
NO STHINGHEN 147 ex 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: ALESSANDRA CARIA
MALSCHITZKY Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2043 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 375,15 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 171085/2011 Sacado: EDIMARA FERNANDES DE PAUlA Endereço: RUA
FRANCISCO JACOMlNl PROXMERCADO CRECENCIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Cre
dor: TECHNOCENTER TREINAMENTO E IDIOMAS l1DA. Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0001004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$154,40 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170836/2011 Sacado: EliSA REGINA DE LUCCA Endereço: RUA JORGE
CZERNIEVIWSCZ N° 1123 - CZERNIEVIWSCZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:DEIll
FRIOS COMÉRCIO EDISTRIBUIDORADEAUMENTOS aDA Portador: - Espécie: CH - N°
Titulo: 850012-6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Vencimento: 24/12/2010

Apontamento: 171100/2011 Sacado: ELLEN NAYARA DE ANDRADE Endereço: R BARAO
DO RIO BRANCO 353 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ALESSANDRA CARIAMALS
CHITZKY Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 2071- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
375,15 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 171064/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES lIDA ME Endereço: RUA
JOSETHEODORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTIL FAR
BE LIDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 1021293D - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.303,42 - Vencimento: 12/02/2011

Apontamento: 171089/2011 Sacado: FABIO JEFERSON N CHAGAS Endereço: RUA JOSE
EMMEODOERFER 159 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: CENTRO FORM
COND LES aDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 24036 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$163,25 - Vencimento: 15/01/2011

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 171149/2011 Sacado: FARMASCHOPINGUDA Endereço: AV.GETUUOVAR
GAS 268 SAlA 132 1 PISO - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DIS
TRIBUIDORA F PANAREllOa Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 930375001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.176,74 - Vencimento: 11/02/2011

Apontamento: 170865/2011 Sacado: lLSAWENDORFFMATHlAS Endereço:TIFAMATHlAS
n - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPE
CUARIA VALE DO I11\JAI Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00207202 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 692,75 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 171077/2011 Sacado: JAlRTO CARLOS BELO Endereço: RUA ALBERTO FA
GUNDES LENZI 486 - AGUAVERDE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-460 Credor: VALDO
CIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 26933-1 - Motivo: falta de pagam�nto

Valor: R$ 432,00 - Vencimento: 13/02/2011

Apontamento: 170069/2011 Sacado: KIRCHNER REFElCOES lIDA ME Endereço: RUA
JOAO PlANINCHECK, 220 - NOVA BRASILlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ADIR
HINGHAUS E CIA lTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: X001333 A - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 231,49 - Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 170850/2011 Sacado:MARCIAAPARECIDAB: DOS SANTOS Endereço: RUA
13DEMAlO 590 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CASASDAAGUAMATE
RlAlS PARA CONSTRUCAO aDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: CI04367/2 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 229,55 - Vencirhento: 06/02/2011

Apontamento: 170851/2011 Sacado: MARCIAAPARECIDAB. DOS SANTOS Endereço: RUA
13 DEMAla 590 - AMIZADE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CASAS DAAGUAMATE
RlAlS PARA CONS1RUCAO lTDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: C33650/1- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 228,16 - Vencimento: 16/01/2011

Apontamento: 170783/2011 Sacado: MAURl CHAVES FERNANDES ME Endereço: BER
NARDO DORBUCH 2081 - VILA IAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor:
ROCHAMONTREVENDAPRODCONSTASECO lTD Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo:
00173 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 3.911,60 - Vencimento: 06/02/2011

Apontamento: 170727/2011 Sacado: PERIA PATRICIA BORNHOLDT Endereço: RUA
RIO DE JANEIRO 000167 CASA - CZERNIEWCZ - Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-350 Cre
dor: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO MUITIPLO Portador: - Espécie: CBI - W Titulo:
40360260470 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 20.250,54 - Vencimento: 23/ll/2oo9

Apontamento: 171131/2011 Sacado: SANDRAKLEIN TERRESDA SILVA Endereço: ADOLO
RATA DALRI PRADI 187 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:
POSTO PEROLA DO VALE lTDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 14600 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 255,02 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 170841/2011 Sacado: SINARA TOME Endereço: 1289 LORENO ANTONIO
MARCATIO 522 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPA
MENTOS EIEIRO-ElETRONI Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 330/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 350,00 - Vencimento: 12/02/2011

Apontamento: 171043/2011 Sacado:SUPElThJERCADOOlAMARlTDA Endereço: RUA AN
TONIO CARLOS FERREIRA 1815 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-101 Credor: DRIAL
DISTRIBUIDORA aDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 68128-1 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 649,07 - Vencimento: 14/02/2011

Apontamento: 170725/2011 Sacado: UAliAS LOPES FOLGADO Endereço: RUA FRlEDERI
CHW SOMMlNG HALL N° 400 AP 102 - VIlA IAlAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000
Credor: BANCO FINASA BMC SA Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 4241261801- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 24.396,76 - Vencimento: 01/02/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 25/02/2011. Jaraguá do Sul (SC), 25 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Manoel Gustavo Griesbach

ESTADO DE SANTACATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000
SCHROEDER - SC - Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br- site: http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETiÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARAOBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°.

0212011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 17/2011-PMS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados através da Comissão de Licitações, informa
que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes e abertura
da licitação, realizada em 24 de fevereiro de 2011, na Prefeitura Municipal
de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova

Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco n".

3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às
08h45mim eAbertura do processo: às 09h, para contratação de empresa espe
cializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equi
pamentos necessários) de caixa de captação pluvial sifonadas localizados aos
bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do Município
de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha de

quantitativos e cronograma físico-financeiro em anexos, parte integrante no

instrumento convocatório, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram
interessados à presente licitação.
O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão de Aber
tura da Tomada de Preço n", 02/2011-PMS, realizar-se-á em 14 de março de

2011, na Pr.efeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, local
izado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua
Marechal Castelo Branco, nO. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e

entrega dos envelopes até: às 14h e Abertura do processo: ás 14h 15min.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser

obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: Iicitacao@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 25 de fevereiro de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADODE SANTA CA11\RINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - ChristaIngeHilleWagner, Interventora

.

Rua 28 deAgosto n° 1918, Ed.NexusTelefone: (47) 3373-0404Horário deFuncionamento: 08:30h às 12h e 13:30h às 18h

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

Protocolo: 13128 Sacado: BPJJ\RELLI CONSTRUÇOES aDA ME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Cedente: RUDNICK & CIA
LTDA CNPJ: 84.704.410/0003-75 Número do Título: 162344 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 10/02/2011 Valor: 90,51 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 13173 Cedente: RENOVADORA E
DISTRIBUIDORA DE PNEUS lTUPORANGAaDA EPP CNPJ: 04.360.865/0001-10 Número do Título: 0002763-02 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVenci
mento: 16/02/2011 Valor: 1.218,76 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00 Protocolo: 13190 Cedente:MENEGOTTI INDUSTRIASMEIALURGICASlTDACNPJ: 84.431.154/0001-28Número
do Título: 020660C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO
MUITIPLO DataVencimento: 12/02/2011 Valor: 898,58 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13105 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA aDAME CNPJ: 08.882.131/0001-51 Cedente:
ARMAÇÃOTREUCADA PUMA lIDA CNPJ: 48.747.174/0001-49 Número do Título: 11681/01 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indícaçâo Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 04/02/2011 Valor: 1.016,91 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12787 Sacado: GLOBALADMlNlSTRADORADE BENS aDA CNPJ: 02.580.422/0001-09 Cedente: ESCRlTORlO
CONTABILMARLIAN l1DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 4792 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/01/2011 Valor: 132,75 liquidação após a

intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12870 Sacado: GUARA NAlITICA COMERCIO lTDA CNPJ: 10.842.348/0001-80 Cedente: SULPESCA MACRO
ATACADO lTDA CNPJ: 01.698.697/0001-89 Número do Título: 810 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 29/01/2011 Valor: 475,12 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13150 Sacado:HILARlO BAGATOU CPF: 103.951.139-20 Cedente: FM PNEUS lTDACNPJ: 81.374.845/0001-49
Número doTítulo: NCI9433/6/ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA
- AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 12/02/2011 Valor: 354,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13180 Sacado: JOÃO CARLOS FERNANDES DE OUVEIRA CPF: 008.890.419-97 Cedente: RM COMERCIO E

SERVIÇOS AUTO ELETRlCOS lIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 0904001 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 07/02/2011 Valor: 166,00 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12883 Sacado: ]UUANAINES JUCHUMCPF: 074.980.909-45 Cedente: FMPNEUS lIDACNPJ: 81.374.845/0001-
49 Número doTítulo: NPI5081/6/ Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 30/01/2011 Valor: 220,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13130 Sacado: PATRICIA KELEN CffiQUEIRADE BARBOSA CPF: 652.359.243-04 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001·84Número doTítulo: 20104*005 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 10/02/2011 Valor: 1.311,39 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13154 Sacado: ROSEUTE MElANIA ROMAGNANl CPF: 692.441.979-87 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 311189*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 12/02/2011 Valor: 562,52 liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13075 Sacado: RUfA lOOTRANSPORTES aDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Cedente: UNK COMERCIAL lMI'OR
TADORA E EXPORTADORA lTDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 29334-4/4 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 28/01/2011
Valor: 2.610,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13082 Sacado: VAIDECIR APARECIDO DE SA CPF: 577.319.509-72 Cedente: VAIDOCIR HAAS ME CNPJ:
03.986.145/0001-00 Número do Título: 26610-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 06/02/2011 Valor: 108,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12263 Sacado: VALNEl DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15 Cedente: RAÇOES CATARl
NENSE lJ'DACNPJ: 08.761.945/0001-38 Número doTítulo: 2017251u Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALData Vencimento: 06/01/2011 Valor: 593,64 liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12882 Cedente: SUL MINEIRA ALIMENTOS
aDA CNPJ: 07.489.678/0011-09 Número do Título: 000002677003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 27/01/2011 Valor: 407,44 Liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 13010 Cedente: SULMINEl
RAAUMENTOS LIDA CNPJ: 07.489.678/0011-09 Número doTítulo: 000002677004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 03/02/2011 Valor: 407,43
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

.

Guaramirim, 25 de fevereiro de 2011.
Christa IngeHilleWagner, Interventora
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Collor comandará outra comissão
Na "Relações Exteriores", ex-presidente deverá avaliar ações do Brasil no cenário internacional
o senador e ex-presidente
Fernando Collor foi eleito
nesta quarta-feira para
comandar a Comissão de
.Relações Exteriores do
Senado.

Ofuscado pelo poder do pre
sidente José Sarney (PMDB-AP)
e pelo oposicionismo de Ita
mar Franco (PPS-MG), também
ex-presidentes, Collor ganhou

. agora um palco particular para
se projetar, com o comando da

comissão, que avalia as ações do
Brasil no cenário internacional.
Nos últimos dois anos, Collor
chefiou a Comissão de Infraes

trutura, que fiscaliza as obras do
PAC (Programa de Aceleração' do

Crescimento. Como aliado, não
causou problemas ao Planalto,
concentrando-se em audiências

públicas técnicas.
Ao ser confirmado no coman

do da Comissão, Collor prometeu
realizar, ao longo do ano, uma sé
rie de audiências públicas sobre
a situação geopolítica mundial.
Garantiu, também, que tratará
do disciplinamento de regras no
vas no processo de aprovação de
autoridades. A CRE trata, entre
outras questões, da aprovação
dos acordos internacionais fir
mados pelo Brasil.

Em 2007, 15 anos depois de
ser afastado da presidência acu

sado de corrupção, Collor voltou
ao Senado, eleito na ocasião pelo
PTB. No discurso de estreia, en
tre choro e emoção, disse 'que foi

vítima de vingança política e de
desforra. Mas numa espécie de

mea-culpa, disse que um de seus

grandes erros foi não ter tido

relação adequada com o Con

gresso. Primeiro presidente elei
to pelo voto popular depois de
25 anos de ditadura militar, em
1990, deixou o Palácio por causa
de um impeachment, em 1992.

Collor prometeu realizar
uma série de audiêndas

sobre a situação
geopolítica mundial.

Nos últimos dois anos,
senador chefiou a Comissão

de Infraestrutura, que
fiscaliza as obras do PAC

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

LICENÇAAMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (L.A. I)
Protenge Urbanismo Ltda., Pessoa jurídica, portadora do CNPJ 01.524.136/0001-

63, torna público que requereu á Fundação do Meio Ambiente (FATMA), a Licença
Ambiental De INSTALAÇÃO (L.A.I.), para a atividade de Loteamento Exclusiva
ou Predominantemente Residencial, do Loteamento Residencial, do Bela Vista

locallzado na Rua 47- Izidoro Carlos Peixer, Bairro Ilha da Figueira em Guararnirirn
- SC. Foi determinado o Estudo Ambiental Simplificado.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.3()O - Jaraguá do Sul - se

RELATÓRIO DA ADMINISTRA.ÇÃO
Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

Jaraguá do Sul, fevereiro de 2011.
AAdministração.

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo CirculantE!
Caixa e equivalentes de caixa

Aplicações financeiras

Clientes

Estoques

Impostos a recuperar

Dividendos e juros sobre

capital próprio a receber

Outros auvos circulantes

28.130 2.952 7.444

1.591.140 1.871.363 1.418.733

717.296 702.833 675.258

560.623 481.357 548.480

49.725 51.515 54.884

3.705 922

74.323 21.108 101.461

3.024.942 3.132.050 2.806.260

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Depósitos judiciais
Partes relacionadas

Im postos diferidos

Impostos a recuperar
Outros afívos não circulantes

Investimentos

Atiw imobilizado

Atiw intangível

7.897 5.050 2.252

19.578 3.114 85.153

57.190 74.790 34.916

25.676 43.523 43.260

1.811 11.603 1.667

704.933 514.625 340.547

1.647.592 1.684.506 1.534.866

106.969 122.271 110.Q12

.2.571.646 2.459.482 2.152.673

Fornecedores 139.350 149.705 182.494
Financiamentos e empréstimos 752.564 723.560 996.119

Obrigações sociais e tributárias 132.646 85.828 63.380 Venda mercado interno
Imposto de renda e contribuição social 36.410 46.818 15.247
Dividendos e juros sobre Venda mercado externo

capital próprio a pagar 51.500 51.076 33.694
Receita operacional líquidaAdiantamentos de clientes 195.210 215.901 325.047

Participação nos lucros 14.671 47.624 32.605 Custo dos produtos e serviços vendidos
Outros passivos circulantes 60.892 66.374 25.965

1.383.243 1.386.886 1.674.551 Lucro bruto

Passivo não circulante
Honorários dos administradores

Financiamentos e empréstimos 1.271.087 870.213 665.628 Despesas com vendas e distribuição
Obrigações tributárias 47.319 44.072 25.999
Partes relacionadas 417 23 53.955 Despesas administrativas
Provisões para contingências 90.784 68.703 39.145 Outras despesas operacionais
Impostos diferidos 317.249 314.163 310.899
Outros passivos não circulantes 12.998 14.402 10.620 Equivalência patrimonial

1.739.854 1.311.576 1.106.246
Lucro antes do resultado financeiro

Receitas financeiras
'-,

Patrimônio líquido Despssas financeiras
Capital social 1.268.780 1.268.780 816.867 Lucro antes dos impostos
Reservas de capital 567 567 567
Reservas de lucros 564.953 804.378 618.435 Participação dos administradores

Ajuste de avaliação patrimonial 539.191 619.345 697.267
Dividenilos adicionais propostos 100.000 200.000 45.000

Lucro por ação atribuivel
a acionistas da companhia- básico e diluído (em R$)

Rea�resenta�ão .

31/12/10 31/12/09

2.350.094 1.837.463

1.113.346 1.155.098

3.463.440 2.992.561

(2.497.441 ) (2.107.323)
965.999 885.238

(10.197) (8.112)

(215.745) (181.359)

(188.026) (121.313)

(77.347) (66.947)
31.203 53.578

505.887 561.085

283.311 309.337

(183.087) (181.338)
606.111 689.084

(3.250) (3.097)

DIRETORIA

Harry Schmelzer Junior - Diretor Presidente Executivo I Sérgio luiz Silva Schwartz - Diretor Vice-Presidente

___0,,-,4_4 0,51

CONTADOR
Wilson José Watzko,- TC-CRC/SC 16555/0-4 - CPF 352.366.129-34
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rede de Jojas"SalfernãQp',5l{a Q.�
. créscer e Jaraguá foi escolhi
da pela empresa para ter mais
duas sedes. Fpi inaugurada na

(manhã de. ontem a Saffet da Ilha"ila Ff-
.

gueira, que fica na Rua JoséTheodoro Ri
beiro, 1.020 e aoutranaBarra doRio Cer
tOrna rua�gelo R�bblj, 1. \ 10 (foto). A
intenção da'rede é dar ruais cohíôàidade
aos clientes nos bairros, pois todos os

serviços que são oferecidos .pelas lojas
d,âGentro agora estarão também nas ou

tras localidades.
As duas novas lojas oferecem toda

a linha já vendida pelos demais pontos
da Salfér, inclusive de móveis e cozinhas

planejadas. Cada estrutura tem cerca de
450metros quadrados e estacionamento
próprio. Com as duas inaugurações de

Jaraguá, a Salfer conta com 204 lojas no
Paraná e em Santa Catarina. A empresa
também está há .53 anos no mercado.

Gastança
Há vários meses os brasileiros fazem a

festa no exteriormas em janeiro, foram bati
dos todos os recordes com gastos oficiais de
US$ 1,741 bilhão. Na outra mão, os turistas

estrangeiros deixaram no país US$ 595 mi
lhões no primeiro mês do ano.

Weg
Foram divulgados os resultados de

2010, ligeiramente inferiores aos de

2009, o que não surpreendeu o mer

cado, que já esperava pelos mesmos

por causa do impacto do câmbio e da

mudança no mix de vendas. A empre
sa também aproveitou para anunciar

o pagamento de dividendos comple
mentares aos seus acionistas nomês de

março. Também divulgou a decisão da
Assembleia Geral Extraordinária, que
aprovou o Plano de Opção de Compra
de Ações, que tem o objetivo de alinhar
interesses e reter executivos -chave a

longo prazo. Desta forma a empresa se

prepara cada vezmais para enfrentar o
desafio dos próximos anos. ,

.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

.-·"·�·,·",··�-·.e-�""��_·=��."·

CWSC,00$2M -,,'-,"''''''-''''1''ri�",""d"'e""�-""-""-"�PtOIi$�íO"<illsmo \,lUQI ua

Cofl1fi�l;nC1tl
Credibltidade
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Mercado Reg, ional

Lourival Karsten

Desemprego sobe
Números do Seade/Dieese pesquisados

em sete regiões metropolitanas apontam para
um aumento no percentual de desemprega
dos de 10,1% em dezembro para 10,4% em

janeiro. Como se pode observar, embora pe
quena, existe uma reversão das expectativas.

Agora é oficial
Mesmo com crescimento de 3,9%

em 2010, o PIB japonês foi superado
pelo PIB chinês que agora é o segun
do maior do planeta. O PIB chinês foi

para US$ 6 trilhões contra US$ 5,774
trilhões do Japão.

fl('PlI1jf}fj(iii
i!j)JtQl!'@�1i,!j"

W't'IW,gtJITIZ,COI'Ii,br gÚfflz@guI'rIZ,OOm,br

(41)J311-4141 IirnA t'AlCEIfA allf DÁ Miro, Oé§d{ll�18

INDICADORES
Gaivota

Completa hoje 24 anos de atividades a
Gaivota Impressão Digital, contribuindo para

a divulgação das empresas.

Aerodilma
BOVESPA

POUPANÇA

.. 0,06%

0,6235

Economia 13

Porto de Açú
Enquanto os órgãos ambien

tais espantaram os investimentos
de Eike Batista emum estaleiro em
Santa Catarina, o Rio de Janeiro fi
cou com a faca e o queijo e exigiu
R$ 65milhões como compensação
para a aprovação ambiental dos

empreendimentos. Aqui ficamos
sem o investimento, apesar dos

incentivos, e lá o governo aprova e

cobra pelos eventuais danos. Dois

pesos e duas medidas.

LOTERIA
, QUINA

SORTEIO N° 2.531
05 - 28 - 55 - 58 - 78

MEGA SENA
SORTEIO N° 1260

19-23-29-31-41-53

LOTOMANIA
SORTEIO N° '_ 11 '1

10 - 15 - 23 - 35 - 36
40 - 41 - 48 - 55 - 62
66 - 69 - 71 - 80 - 82
87 - 91 - 95 - 96 - 97

24.FEVEREIRO.2D11

24.FEVEREIRO.2D11

A polêmica em torno da aquisição de um Line

age 1000 para atender à presidência da república é
totalmente fora de foco, pois o governo está fazen
do o que deve fazer: prestigiando a indústria na

cional, no caso a Embraer. E, não é nenhum fa-:

vor, pois a empresa brasileira entrou para valer

no mercado de aviação executiva em 2008 e em .

2010 obteve o maior crescimento do mercado,
atingindo inacreditáveis 1-9% do mercado mun

dial contra 23,3% da Cessna e 19,7% da Bombar
dier. A presidência da Argentina, por exemplo,
também é cliente da Embraer.
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CRÔNICA
SÁBAD01

r
:

CarlosHenrique
S€hroed�r, escritor

ElyandriaApare€ida
. Si'va,.escritora

,.

A doença argentina
.._ entado num sofá, nos interiores da Ar

...... gentina, penso em assunto para essa

crônica. Fácil, fácil demais. Vou escre

_.. ver sobre o Boca Iuniors, time que você
brasileiro como eu, odeia. E
sobre a paixão. E sobre seres

humanos.
Escolher um time para

torcer é provavelmente a

primeira decisão realmen
te importante que alguém
toma na vida. E geralmente
influenciada pelo pai, mas
nem sempre. Não se expli-
ca porque o futebol envolve um sentimen
to que não tem a menor lógica: é um amor

puro, incondicional, arrebatador.
Canal de televisão na Argentina, meta

de deles a qualquer momento, tem futebol.
E metade desse tempo com futebol estão

mostrando ou falando do Boca. Vejo torce

dores declarando seu amor pelo time, de
poimentos emocionantes que inundam a

TV. É interessante essa identificação com

uma entidade a parte, uma
organização que não é na

ção, não tem ideologia nem
é política. É o amor por um
time de futebol - e só. Mas
como pode esse "só" ser

algo tão gigantesco?
Torcedores de times bra

sileiros vão me criticar, mas
noto que o Boca tem algo que

nunca vi. O Boca Iuníors produz uma energia
que mistura sofrimento e redenção, fracasso e

sucesso, derrota e superação. É o puro retrato

de Maradona, o filho maior do Boca. Sua vida
é a clássica história do herói, ascensão, queda,
retorno, triunfo.

LANÇAMENTOS
r

CLIC DO LEITOR

Esse é o Pikachu, aproveitando o sol aberto pra descansar um
pouco no terraço da casa da dona, Ivaline Cercelin.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Justin Bieber - Never say Never (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- todos os dias)

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

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Besouro Verde (Leg) (14h, 16h40 -

todos os dias)
• Além da Vida (Leg) (19h, 21h30 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

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

• Besouro Verde (Leg- 3d) (19h30, 22h -

todos os dias)

• Cine Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h40, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub) (15h30, 17h30 - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg) (19h-30, 22h

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Desconhecido (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Garten 4
• O Ritual (Leg) (14h20, 16h50, 19h20,
21h50 - todos os dias).

• Cine Garten 5
• Bravura Indomita (Leg) (13h45, 18h40 -

todos os dias)
• Cisne Negro (Leg) (16hl0, 21h15 -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(14hl0, 19h10 - todos os dias)

• Besouro Verde (Leg) (16h40, 21h40 -

Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Querêncio não entende como caiu diante do

representante da Presidência. Sancha o adverte
a largar a bebida. Ari recebe as fotos de Querên
cio bêbado no chão e mostra em seu programa a

foto que recebeu anonimamente. Querêncio fica

indignado com que vê e ameaça acabar com Ari.
Marisa pede para Querêncio parar de beber e ele
fica angustiado com o pedido. Guilherme conta
a Newton e Carmem que sonhou que o assas
sino de seu pai tinha sido preso. Iara conversa

com Virgílio sobre o plano de extorsão. Newton,
Guilherme, Carmem e Patrícia recebem a notícia
que Ellen saiu do coma.

ARAGUAIA
Estela confirma sua gravidez para Solano.

Nancy avisa a Pimpinela que Salatiel está próxi
mo do Araguaia. Solano conta para Manuela que

, Estela está grávida e a veterinária pede para ficar
sozinha. Mariquita avisa a Padre Emílio que So
lano encontrou Gabriel. Yvete convence Gabriel a
sair de Belo Horizonte. Nancy liga para Glorinha e

avisa que Salatiel chegou. Padre Emílio fica atô
nito ao saber que Estela está esperando um filho.

Aspásia' tenta levar Genão ao encontro de Lurdi
nha, Padre Emílio conversa com Solano. Manue
la diz a Terê que vai abandonar solene por causa
da gravidez de Estela.

'

TI-TI-TI
Chico aconselha Ariclenes a perguntar para

Cecília se o nome de seu filho é André. Cecília
se lembra da irmã e faz uma cópia do vestido

que lhe deu quando eram jovens. Desirée e Ar
mandinho são resgatados. Jorgíto visita Camila
no hospital e descobre que Desirée foi resgata
da. Camila pede ajuda a Jorglto para se afastar
de luti. Edgar diz a Bruna que não sabe se ama

essa nova Marcela. Jacques diz a Clotilde que Ja

queline lhe propôs um romance secreto. Julinho
fica magoado com a indiferença de Thales. Dona
Mocinha reconhece Cecflia na foto e confirma

que ela tinha um filho chamado André.

INSENSATO CORAÇÃO
Marina se aproxima de Pedro e eles conver

sam. Haidê suspeita de que Carol esteja grávi
da, mas Alice garante que a irmã não pode ter

filhos. Douglas e Bibi se beijam. Ismael reclama
de Isidoro para Zuleica. Roni explica para Natalie
como ela pode voltar a fazer sucesso. Paula ouve

Rafa dizer a Clarice que quer deixar a faculdade
de Economia e conta para o pai. Pedro é conde
nado e levado para uma casa de custódia. Roni
apresenta Natalie para Vicente e eles esperam a

chegada do fotógrafo. Marlene se insinua para
Oscar e Bibi e Gilda percebem. Sônia diz que Ca
rol está grávida.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
Trabalhos especializados e que

dependam de concentração fa-
vorecidos. Na convivência com sua

cara-metade, é hora de sair da rotina. Se

quer atrair alguém, mostre jogo de cintura.

Confie em sua capacidade de observação.

Hoje, você vai se envolver ainda

mais com suas atribuições no

trabalho. No romance, a afinida
de será total. Se está sozinho(a), tenha
cautela com gente comprometida. O dia

será proveitoso para resolver pendências.

I�,'" ,I �i Dia iluminado na vida profissio-
li" 'k�1 nal. Disposição, raciocínio ágil e

competência vão contar pontos a

seu favor. Boas energias em casa e me

lhores ainda com a pessoa amada. Bata
lhe por suas ambições com confiança.

o trabalho estará entre os as

suntos prioritários e tudo indica

que suas iniciativas vão dar retor
no. No lar, seu jeito estará mais prestativo
e generoso. Planos de viagem favoreci
dos. Concentre suas energias nas ativida
des rotineiras.

LEÃO
Alegrias com irmãos, primos
e gente próxima. No trabalho,
explore seus talentos e brilhará.

Vida a dois animada. Mais prazer com sua

cara-metade. Na paquera, não descarte
desencontros. Aproveite o que a vida tem

de melhor.

Cooperação e integração no

,/ serviço. Vai se dedicar mais às

pessoas que estima! Conquista
amorosa pode evoluir para algo mais sé
rio. Convívio com parentes vai encher seu

coração de alegria.

Terá energia de· sobre! para dar
\'""""":�""""I um show no trabalho. Atritos em

casa podem afetar a sintonia

com o par, cuidado! Use sua diplomacia
para contornar divergências. Tente melho
rar o astral em família.

'ESCORPIÃO
Seus interesses materiais po
dem se concretizar. No trabalho,
mostre seu tino empreendedor e

ouse mais em suas iniciativas. Nas

coisas do coração, a conquista está prote
gida. Aposte em suas ideias profissionais!

SAGITÁRIO '

Estará com tudo para brilhar pro
fissionalmente e engordar suas

,

economias. Se está só, nem pen-
se em pressionar quem paquera ou pode

.

queimar-seu filme. Clima de compreensão
e harmonia com os parentes e o par.

CAPRICÓRNIO
Curtir a paz do seu lar ajudará a

revigorar suas energias. Conte

com o apoio dos parentes próxi
mos. Conversas a dois vão melhorar seu

astral. Paquera desmotivada. O dia pede re

flexão sobre o que faz você feliz. Tons claros.

No trabalho, estimule a parti
cipação de outras pessoas em

seus projetos. Fofoca ou revela-

ção de segredo pode atrapalhar a

paixão. É hora de centrar forças nos seus

objetivos profissionais.

No trabalho, seus atos e suas

palavras terão uma repercussão
maior e vão pesar a favor da sua

imagem. Momentos inesquecíveis
com amigos. Nos assuntos do coração,
controle seu ciúme. Lute pelo o que am

biciona!
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Bieber quer conhecer
mansão da "Playboy"
Segundo o site "Aceshowbiz", o adolescente re

solveu perguntar ao anfitrião da mansão da "Play
boy", Hugh Hefner, que levou a noiva, Crystal Har
ris, para ver o filme de Bieber, se ele pode visitar a

propriedade e conhecer umas coelhinhas."Hoje nós
ficamos sabendo que Justin Bieber e seu pai que
rem visitar nossa mansão", disse Hugh Hefner ao

apresentador Piers Morgan, do canal CNN.

Fãs roubam anel
de Cindy láuper

A cantora Cindy-Lauper teve um anel rou
bado após cantar uma música de mãos dadas
com fãs, no shaw em São Paulo, diz o "Esta
dão". Bem humorada, avisou que só não pode
ria perder a aliança de casamento. Ainda se

gun-do o jornal, Cindy quis comer uma feijoada
com todas as carnes a que tinha direito, e disse
querer levar com ela a percussionista Lan Lan,
com quem fez um dueto. em "True Colors", "Ela
tocará comigo para sempre", .disse a cantora.

Kate Moss tieta
Pelé e diz "Ves!"

Kate Moss tietou bastante o ex-jogador de futebol
Edson Arantes do Nascimentos, o Pelé, durante o en

saio fotográfico que fizeram juntos em sua passagem
pelo Brasil, segundo a coluna "Gente Boa", publicada no

jornal "O Globo", a top pediu meia dúzia de autógrafos
para Pelé. Empolgada, Kate soltou um "Yes!" quando o

ídolo assinou algumas camisas da seleção brasileira.

DIVIRTA-SE

O choro do velhinho
Um senhor de 98 anos está sentado num banco _

de praça, chorando sem parar. Um passante fica

intrigado com a situação e pergunta:
- Por que o senhor está chorando?
Ao que o velhinho responde:
- Porque no auge dos meus 98 anos, meu pai me
b 'B����ateu. uaaaa ...

O cara fica ainda mais intrigado. Aos 98 anos, apa
nhar do pai? Então ele pergunta:
- Mas por que o seu pai te bateu, senhor?
E o velhinho diz, soluçando:
- Foi porque eu respondi maio meu avô! Buáááá!

Bolo de Paris Hilton
'

é roubado
Paris Hilton teve seu bolo de aniversário,

que custou três mil dólares, roubado. Logo
após a socialite apagar as velas, alguém pas
sou a mão grande na torta. Uma pessoa identi
ficada apenas como Paz, postou em seú Face
book fotos do doce sendo cortado e distribuído

para pessoas sem-teto. "Eu acordei e o bolo
de Paris Hilton estava aqui. O que eu faço com

ele?", escreveu Paz em uma das fotos.

Eliana está
grávida diz
Pascowitch
Eliana está grávida, diz a

colunista Joyce Pascowitch, da
revista "Joyce Pascowitch" e do
site Glarnurama. A apresenta
dora está esperando o primeiro
filho com o namorado João Mar

cello Bôscoli. Segundo a colunis

ta, Eliana, de 37 anos, gravou um

depoimento nesta quarta-feira,
23, contando a novidade. A de

claração vai ao ar no programa
da Eliana no próximo domingo.

Grazi Massa{era é
intimada a depor

Conforme a coluna de Ancelmo Góes, do jornal
"O Globo", Grazi Massafera será intimada pela 16a
DP a depor sobre um acidente de trânsito em que
se envolveu em outubro do ano passado. A vítima,
José Manuel, de 70 anos, que estava no outro carro,
teve fratura no pescoço. A assessoria da atriz afir

mOL1 que quem estava ao volante era o motorista da
atriz. Mas, a delegacia estaria convencida de quem
dirigia era ela, que não tinha carteira de habilitação.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col-

,

una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Gelson Nunes

Ivo Rangh�tti Jr
Jainnir E� Sipriani
�uciana Linder .

Valdir Lebrão
, Walmir R. Wend()rff

Wanderlei Wischral

WelHngton Under
�I
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Por Débora Kellner, interina moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Pearl Jam de
volta ao Brasil

os
fãs do Pearl Iam já podem comemorar! A banda volta a

tocar no Brasil em novembro. A última vez que eles estive
ram aqui foi em 2005. Segundo o jornal Destak, não há da
tas, nem locais definidos ainda, mas a presença da banda

no país é certa. Os organizadores do SWU tentam levar a banda

para tocar no festival de Itu, mas os empresários cogitam também
a possibilidade de fazer shows sozinhos. A banda está completan
do 20 anos de carreira e no meio do ano, sai o documentário Pearl
Iam Twenty, com direção de Cameron Crowe.

Hoje, a jovem
Eduarda

Schollemberg
comemora

12 aninhos f

rodeada
pelos pais

I

r
,I

Dica de hoje
Curtir a festa House Deluxe

na Zum Schlauch. A balada será
comandada pelo DI Igor Lima e

promete ser um sucesso. E aten

ção mulherada: a cada grupo de
cinco amigas que chegarem jun
tas, elas ganham uma garrafa de

espumante, quem vai perder?

•.

Folga no Carnaval
E diz aí quem é que não gostaria de '.

pegar aquela folguinha no Carnavalt.: .:'

Dar um pulinho até a praia, curtir-um"
samba, ir atrás do trio elétrico ...

·

mas,
em Iaraguá do Sul, cidade trabalhado
ra, todo mundo vai ter que acordar ce
dinho e seguir pra labuta. Aliás, quase
todo mundo: a prefeita Cecília Konell
decretou ponto facultativo nos órgãos
públicos municipais nos dias 7 e 8 de

março e na manhã do dia 9. Que tal a

gente estender esse decreto para um

feriado municipal?

Gente louca
Tem gente que não aprende mes-

.mo. Lembram da modelo brasileira

Sheyla Hershey que colocou as maio
res próteses de silicone do mundo e

.

quase morreu por uma infecção? Pois
é, depois de altos e baixos a garota ten
tou até se matar e ficou em coma. Nes
sa semana, ela acordou e a primeira
coisa que falou foi: "quero recolocar as
próteses de silicone". Segundo ela, está
em depressão e essa é a única maneira
de se curar. Não há médico que consi

ga convencer amulher de que ela pode
morrer se fizer isso. Em nome da vai

dade' ela já gastou cerca de US$ 97 mil
nos últimos dez anos e obrigou omari
do a até hipotecar a casa em que vivem

para pagar por suas intervenções. Isso
sim que é obsessão por seios grandes!

"
Os homens distinguem-se pelo que fazem, as
mulheres peloque levam os homens a fazer.

CARLOS DUMOND DE ANDRADE

"

Obrigada, Steve Jobs!
Ontem Steve Iobs fez 56 anos. Resolvi dedicarum espaço aqui

na coluna para esse homem que mudou muita coisa no mundo
da informática. Em 1976, ele fundou a Apple e revolucionou o

conceito de computador. Recentemente, lançou o iPhone e agora
o iPad, sacudindo outra vez conceitos de comunicação estabele
cidos. E claro que só temos a agradecer, pois Steve é responsável
por várias criações que muitas pessoas não vivem sem! Infeliz
mente, ele briga novamente com um câncer e está de licença das
suas atividades. Vamos torcer pra ele melhorar. O homem ainda
temmuito a contribuir para o mundo virtual.
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Na área

Henrique
Porto

Torneio de Verão
ogo mais a bola rola na

abertura do 18° Torneio
de Verão Aberto de Fut

.....sal de Schroeder. E de
cara urn grande clássico do sa

lonismo amador regional: Posto
Cidade/Ibratin Tintas x Noite
Afora (19h15, Chave C). O Pos

to Cidade foi campeão em 2009

e finalista em 2010, enquanto o

Noite Afóra é o atual campeão
em Jaraguá do Sul. Em tempo,
algumas equipes estão preocu
padas com a falta de competi
ções para disputar (Massaran
duba e Corupá cancelaram seus

campeonatos) e podem ate se

unir para criar um torneio.

Seniores
O 25° Campeonato Iaragua

ense de Futebol Sênior (Troféu
Geraldo José) terá nove equipes:
Amigos Galácticos, Dutra Água,
Galácticos, Grêmio Garibaldi,
Guarany; Noite Afora, Roma, Vila
Lenzi/JJ Bordados eVitória. E por
falar no Vitória, o auriverde uti-

lizará novamente com diversos
ex-atletas do Iuventus, A novida
de neste ano é o lateral esquer
do Ioel Senê (autor do gol mais
bonito que vi no João Marcatto).
A competição inicia no próximo
sábado, 5, seguindo o mesmo re

gulamento do ano passado.

Sesi Verão
Estão abertas as inscrições para a fase estadual do Sesi Verão.

O evento acontece nos dias 12 e 13-de março, na praia da Ensea
da, em São Francisco do Sul. Serão disputadas asmodalidades de
vôlei de areia (masculino e feminino), beach soccer (masculino e

feminino) e futevôlei. As inscrições encerram no dia 3.

CMD
O Conselho Municipal de

Desportos se reuniu na quar
ta-feira, para a formação das
comissões e a aprovação de re

gimento interno. Na reunião tam
bém surgiu a interessante ideia de
exigir exames médicos de todos
os atletas que disputarem com

petições no município ou por
ele. Sou favorável. E você, leitor?

FA
Desnecessária a rixa que está

se criando entre as equipes de
futebol americano da região: Ia
raguá Breakers e Corupá Buffalos.
É verdade que uma rivalidade
deve existir, porém deve ser sadia
e mantida dentro do campo de

jogo. O esporte ainda engatinha
no Brasil e dividir forças definiti
vamente não é o caminlio.

Amistosos
Em preparação para a Copa Norte, o Botafogo recebe amis

tosamente o Cruz de Malta neste sábado, às 16h. Na preliminar,
os veteranos das duas equipes se enfrentam, às 15h. O amistoso
entre Vitória e Barrabaxo foi cancelado. Já a Copa Galáctica terá
rodada normal, com jogos no Molha e no Garibaldi.

Do leitor
Pertinentes os .comentáríos do leitor Claudinei Vieira, por e

mail, sobre o nome do novo time de futebol da cidade. "Parece

que falta alma, além de não se encaixar com cantos de apoio das

arquibancadas", comentou. Ele defende uma votação aberta ao

público, para popularizar o projeto junto à comunidade.

Esporte 17

DECISAo

Prontos para serem
reis emBarraVelha
Time de Iaraguá tenta desbancar favorito neste sábado
BARRA VELHA

A equipe Dinâmica Pneus/
Outra Águas decide
amanhã, às 21h, quem
será "o rei da praia" de
Barra Velha.

_... s jaraguaenses vão enfren
tar o forte time do Ma

gazine Santos, na arena

.....montada na Praia Central

(próximo às canoas) na final do

Campeonato de Beach Soccer. O

grupo comandado por Adilson
Dutra se classificou' para a deci
são do certame com muito suor.

Segundo o treinador e jogador, o
objetivo era chegar entre os qua
tro, mas, agora que estão na final,
darão o sangue para bater os do
nos da casa.

"Jogaremos contra três adver
sários: o árbitro, que sempre fa
vorece os mandantes, a torcida,
que vai estar totalmente contra,
e o time, que é um dos melhores
damodalidade", alfinetou.

A equipe chega invicta à final.
Foram cinco vitórias e uma por
Wo. Na semifinal conseguiram
bater os também anfitriões Ami

gos da Bola, por 4x3. "Foi um jogo
difícil. Mas que nos deu mais mo

tivação para ganhar a final tam
bém. Vamos lutar pelo título até o

últimominuto", revelouAdilson.
Segundo o treinador, diferen

te das equipes do Litoral, a Dinâ
mica Pneus/Dutra Águas teve di
ficuldade em jogar na areia e esse

é mais ummotivo para comemo
rar o fato de estar decidindo o tí-

,tulo. Em 2010, a equipe encerrou
o torneio de futebol de areia de
BarraVelha na quarta colocação.

Além do troféu do Beach Soe

cer, eles poderão ter o artilheiro da
competição. Claudinei Rodrigues
da Silva tem dez gols, urn amenos

que Silvano da Maia, do já elimi
nado LeneModas/Pedra Branca.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Guamminm (47) 331H'l11
� tlQ S!Jj (47) aif7fHi173

Equipe de Jaraguá do Sul chega invicta para a decisão do torneio. Em 2010, grupo caiu na semifinal

TORNEIRO DE VERÃO INltlA HOJE COM 16 EQUIPES

Posto Cidade abre a primeira rodada
O Aberto de Futsal de Schroe

der, urnas das principais competi
ções do futsal amador da região,
tem sua primeira rodada na noi
te de hoje. Para abrir a disputa o

Posto Cidade/ Ibratin Tintas en

frenta o Noite a Fora, a partir das
19h15, no ginásio Alfredo Pasold.
O atual campeão Loes/Tashibra

Guaramirim
Começa nesta sábado o Campeonato Guaramirense de Bo

cha de Casais. E a quantidade de inscrições surpreendeu o pes
soal da Secretaria de Esportes, que precisou até abrir uma lista
de espera. J� o início doVarzeano foi,atrasado em uma semana, '

; lq.. i

paramelhor recuperação dos campos, que andam encharcados.
"

mede forças com os Galácticos,
'às 20h15, e a Kiferro pega o Uni
dos daVila na partida que encer

ra a noite, às 21h15. A segunda
rodada será na terça-feira, 1°,
com os horários de costume.

Nessa primeira fase as equipes
foram divididas em quatro grupos
de quatro e jogam todos contra

todos dentro dos grupos. Classifi
cam-se os dois melhores de cada
urn e fazem mais dois grupos de

quatro. Mais urna vez jogam em

si dentro das chaves e os dois me
lhores passam para as semifinais,
previstas para acontecerno dia 1°

de abril. A decisão está marcada

para o dia 8 do mesmo mês.
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GrandesdoRio vão

negociar sozinhos
Clubes buscam a valorização proporcional à audiência
DA REDAÇÃO

Os quatro principais
clubes do Rio de Janeiro,
Flamengo, Fluminense,
Vasco e Botafogo,
anunciaram que seguem
filiadas ao Clube dos 13.

orém, romperam na ques
tão dos direitos de transmis

.....
são dos jogos pela televisão.
Agora, os quatro times vão

negociar conjuntamente, mas sem

aparticipação da entidade.
No discurso oficial, os clubes

cariocas afirmam que a decisão

de romper com o Clube dos 13

tomada na última quarta foi ape
nas comercial e não política. "As
conversas continuam. Particular
mente a minha ideia sempre foi a
união, com os clubes defendendo

seus interesses e não a reboque de
uma situação financeira. Nossa in
tenção não é se desfiliar, pois nós
somos a essência dele", afirmou
Patrícia Amorim, presidente do

Flamengo.
O presidente do Botafogo, Mau

ricio Assumpção, explicou a ques
tão que envolve os quatro grandes
do Rio. "Nossa ação não é política.
Defendemos os interesses dos qua
tro grandes de uma forma inédita

ou, se não, há muito não vista. São

pensamentos, atitudes e ações em

comum. Conversamos entre nós e

verificamos que as dúvidas eram as

mesmas, assim como as preocupa
ções eram iguais. Por ideia do Peter
Siemsen (presidente do fluminen

se), decidimos que não iríamos
mais ficar àmargem, e sim teríamos
uma ação coordenada e conjunta
em relação à negociação das trans
missões dos jogos a partir do ano

que vem", esclareceu.

Peter Siemsen, por sua vez,

destacou o objetivo da união dos
clubes é valorizar os times cariocas.

"Queremos que essa valorização do
Rio, que receberá jogos de Copa do
Mundo e uma Olimpíada nos pró
ximos anos, seja transportada para
os clubes", enfatizou. Roberto Dina
mite, presidente do Vasco, também
ressaltou que a melhora do futebol
carioca e dos seus clubes é o princi
pal objetivo dessa união inédita dos

quatro times do Rio, que "pegam ca

rona" no fato de o Rio estarpróximo
de receber jogos de Copa doMundo
e umaOlimpíada.

Os clubes cariocas só não se

desfiliaram do Clube dos 13 porque
têmdívidas com aentidade. 0,8 qua
tro devem, juntos, R$ 60 milhões e

precisariam pagar o montante para
deixar o grupo. Até setembro de

2011, eles não têm nada a receber
de cota de1Vporque ganharaman

tecipação, dada pelo Clube dós 13.

DIVULGAÇÃO/ALEXANDRE VIDAL/FOTOBR

Presidente do Vasco, Dinamite, do Botafogo, Assunção, do Flamengo, Patricia e do Fluminense, Siemsen

CORINTHIANS f91 ALÉM E ANUNCIOU A DESflLlAÇÃO

..Mais equipes podem sair
Além dos quatro do Rio, do Co

rinthians, que anunciou a desfilia

ção na quarta-feira e QO Coritiba,
que também está fora, Santos, Pal
meiras, Vitória, Goiás, Bahia e Grê
mio devem anunciar que também
não participammais danegociação.
Até o fechamento desta edição, ne
nhuma informação oficial desses

clubes havia sido divulgadae.,Assim,
serão 12 equipes no total de 20 que
se afastam da entidade. Atlético-PR,
Cruzeiro, Guanrani e Sport estão em
cima do muro, mas tudo indica que
também vão seguir amaioria. Con
tinuariam no Clube dos 13:Atlético

MG, Portuguesa, São Paulo e Inter.
O presidente do Clube dos l3,

. Fábio Koff, não acredita que haverá
uma debandada da entidade. "Não
acredito em debandada. O que po
demos fazer é uma assembleia com
os insatisfeitos e conversar para
chegarmos a um acordo", disse. O
grupo foi criado em 1987 e desde
então representa os principais clu
bes do Brasil.

Apolêmica que provocou o racha tem aver com a negociação dos direi
tos de transmissão dos jogos do Brasileiro entre2012 e 2014. Aentidade quer
R$ 500milhões a serempagos apenas para a transmissão em1Vaberta. Três
emissoras estão na briga. O Clube dos 13 colocou uma exigência: a1V que
substituirá a emissora atual teria que pagar 10% a mais. Os clubes consi
deram que esse percentual seria necessário para compensar o retomo de

publicidade que não teriam em outra emissora que não a atual. Isso pode
acabar fazendo com que o torcedor não veja alguns jogos, já que se um clu
be que negociou com uma emissora for enfrentar outro que tem contrato

com outra, seria preciso que os dois times autorizassem a transmissão.

PEDIDO DA LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO

A GALVANIZAÇÃO BATISTI LTDA, torna público que requereu a

Fundação do Meio Ambiente - FATMA, a Renovação da Licença
de Operação (LAO) para atividade de Têmpera, cementação e tra

tamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e

solda, localizada na Rua Willy Guinther, N° 500, Rio Cerro I, nó
município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina.

WEGS_A.
·"'te,GEl
NOVO

IIIIP;('..AD(I
AVISO AOS ACIONISTAS - ERRATA ,., ,,," ,.� "/II",,

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Aviso aos Acionistas
emitido em 22 de fevereiro de 2011 incorretamente menciona os valores dos "Eventos já Declarados (item 3). A redação
correta é apresentada abaixo: '3) EVENTOS JÁ DELIBERADOS Além dos dividendos mencionados acima, a Companhia
aprovou os seguintes eventos:

COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

Juros s/Capital Próprio RCA de 21/12/2010 16/03/2011 R$ 0,058823530 R$ 0,050000000

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.
JARAGUÁ DO SUL (SC), 24 de fevereiro de 2011. A ADMINISTRA ÃO

----------------------------------------------------�.

SâMâE:.
..,

-JARAGUÁ DO SUL

AVISO
Ref. Licitação 24/2011 - Modalidade: Tomada de Preços

Objeto: Obra Civil para execução de cobertura de cobertura da ETA Sul

O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Maser, tendo em vista a primeira
alteração efetuada ao Edital de licitação em epígrafe, COMUNICA que a

data da abertura dos envelopes fica prorrogada para o dia 17/03/2011 às

14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 2011.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTq - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 35/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
·MODALlDADE:PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PAPEL A4
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/02/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 15/03/2011 10:00 horas

I

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

047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente - I

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1°Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87 Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaragua do Sul-SC -

E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Karina Müller

Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

,
EDITAL DA CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Cobrança n0036.09:000302-6
Autor- Condomínio Edifício Schiochet
Réu: Célio Cristóvão
Citando (a) (s): Célio Cristóvão, brasileiro (a), natural de Jaraguá do Sul- SC, Casado, Empresário RG

2/R.238.077, CPF 154.169.929-72, Balneário Camboriú-SC.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias.Por intermédio do presente ,a(s) pessoa(a)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo'

de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) á

ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contato do transcurso do prazo deste edital.

ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verda

deiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285, ele art.319 do CPC). E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local

de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 08 de setembro de 2010.
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No Estado, assassinatos dobraram em uma década,mas nomunicípio númeromantém-se estável
JARAGUÁ DO SUL

Dados do Ministério da

Justiça divulgados ontem
apontam que o número
de assassinatos em Santa
Catarina aumentou 97,7%
em uma década.
/

mais segura em comparação a ou

.

trosmunicípios domesmo porte.
Segundo ele, a cidade é muito

voltada para o trabalho e oferece

poucas opções de lazerpara apopu
lação à noite e nos fins de semana.

"Isso, de certa forma, contribui para
que as pessoas não fiquem na rua

até altas horas, aumentando a segu
rança', pondera. Para ele, o trabalho
preventivo da Polícia'Militar tam
bém é de fundamental importância.
''A realização de blitze quase diárias
evita que pessoas saiam armadas .

Elas pensam duas vezes antes de
levar uma arma no carro porque
sabem que podem ser pegas nestas
barreiras de trânsito", finalizou.

No ano passado, pesquisa da

Fundação Oswaldo Cruz realizada

em 356 cidades brasileiras commí

nimo de 100mil habitantes, indicou
Jaraguá do Sul como o município
com menor índice de homicídios.

Os dados são de 2007 e revelam que,
pará cada 100 mil habitantes de Ia
raguá, ocorrem 3,5 assassinatos.

• Elisângela pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Para delegado, trabalho preventivo ajud� a manter a segurança

SEQUESTRO-RE W�PABO

Um suspeito preso
e outro foragido
A Polícia Militar segue procu

rando um dos assaltantes que par
ticipou de um sequestro-relâmpago
na noite de quarta-feira. Um dos
bandidos foi baleado no abdômen
durante troca de tiros com policiais
e permanece no Hospital São José,
porém sem risco demorte.

O sequestro-relâmpago foi pra
ticado por dois homens, um de 22

e outro de ?6 anos. Eles abordaram
um empresário no estacionamento

de uma loja no bairro Baependi e o
levaram juntamente com o auto

móvelAstra até o bairroAmizade.

Perseguidos pela polícia, eles
abandonaram o carro em uma rua

sem saída e em seguida se esconde
ram em ummatagal. O empresário,
que estava no banco do carona, não
se feriu. O suspeito detido estava ar

mado compistola emunições.

PREVISÃO DO TEMPO

segundomaior crescimen
to entre os Estados do Sul do

aís, ficando atrás apenas
......100 Paraná, onde o aumento

chegou a 111,5%. As informações
estão contidas no Mapa da Violên
cia 2011 - Os Jovens do Brasil, e o re
sultado diz respeito ao período en

tre 1998 e 2008. Em Santa Catarina,
a taxa de assassinatos por 100 mil
habitantes subiu de 7,9 casos para
13,0 casos nestes dez anos.

Em Jaraguá do Sul, porém, o ín
dice de homicídios é considerado
baixo pelas autoridades de segu
rança. No ano passado foram regis
trados 11 assassinatos na cidade e

este ano foram dois. Para o delega
doWeydson da Silva, alguns fatores
contribuem para que a cidade seja

'v';: ...

MADRUGADA E
TABBE CHUVOSA
A chuva continua
ocorrendo com frequência
no Estado, espeCialmente
na madrugada e a partir
da tarde, com trovoadas e

temporal isolado, alternando
com aberturas de sol.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 23°C
MÁX: 29°C

SÁBADO
MíN: 22°C
MÁX: 30°C

DOMINGO

MíN: 22°C
MÁX: 29°C

SEGUNDA

MíN: 23°C
MÁX: 28°C

• fnsohwadLI

C�'"�UVA

Gondicõe8
�

favorecem pancadas
e alagamentos

As condições atmosféricas em

Santa Catarina tem favorecido for
tes pancadas de chuva, provocan
do alagamentos localizados em al

guns municípios. Chuvas têm sido

intensas, localizadas, e frequentes.

flal"c,ialm'iJllte
Nublado

/

SEvocEV�PARA...
, ' r

P\NHE\RO
PRElO

" Dia de poucas nuvens,'
.

_
com pancadas d�

chuva durante a,n?lte.
, Temperatura mlmma
.. / .

de 1Boe durante a

madrugada, e máxima
de 30°C à tarde. fUO DO SUL

:y ....
19° 28°

TE��DÊtU]�IA
Instabilidade continua
no fim de semana
Neste final de semana, persis

te a condição de tempo instável,
com nebulosidade variável e chu
va isolada no Estado de SC, com
risco de temporal isolado. Volume
de chuva deve ser significativo. \

MINGUANTE

Chuvoso
.,I

.

"

Tr'óvoada

NOVA" CRESCENTE CHEIA

18/2 24/2
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Promoções válidas até 25/02/2011. 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 VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM. /, �
www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
. A escolha perfeita
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