
Sesc (Serviço Social do Comércio)
promove o evento "Mulheres em
Poco" até o próximo dia 15, com
entrada gratuita para o público

feminino. Aulas de dança, corte de
cabelo, manicure, aula de pilates,
orientações sobre a saúde e vôlei

estão entre as atividades oferecidas..

Página7

Poroito votos a três,
Câmara aprovaaumento .

no número devereadores
.;

Apenas LorivalDemathê (PMDB), JaimeNegherbon (PMDB) eAdemarPossamaí (DEM) foram
contra amudança na LeiOrgânica domunicípio. Segundavotação acontece em dez dias. -

.

Página 5

EDUARDO MONTECINO

NA ESPERA
,

Publicação do edital de duplicação da BR-280 sofreu novo atraso. Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes) alega a necessidade de novas alterações no texto, principalmente no que

:

se refere à planilha orçamentária, e afirma que relançamento deve acontecer ainda este mês. Documento
foi impugnado em dezembro do ano passado e, desde então, processo já sofreu três atrasos. Página 10

rz-

, .

·blush!
A revlata da,mulher Intellgentel

Paciência para
requerer o FGTS

,

_ Mais de quatro mil
moradores procuraram

,

o ginásio Arthur Müller
ontem e segunda-feira.
Para garantir o benefício,
muitas pessoas passaram
mais de dez horas na
fila. Hoje, senhas para
realizar o cadastramento
estfio esgotadas. Mutirão
'acontece até 6 de abril.
Página 11

Ruas ganharão
mais radares
Saiba quais são os
19 pontos de Jaraguá
do Sul que receberão
15 monitores de �

semáforo e 'nove

lombadas eletrônicas.
Hoje, município possui

'

47 controladores de
veloddade. Página 4

,�

Detectados' dois
focos de dengue
Larvas foram encontradas
em armadilhas instaladas '

nos bairros Água Verde
e Centro. Somente este
ano já foram confirmados
quatro focos do mosquito
Aedes Aegypti no
município. Página 11
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A estranha morte
em cena de Moliare

.. ;�

O ator e dramatur

go Jean-Baptiste Po

quelin, mais conhecido

pelo seu nome artístico,
Molíere (1622-1673l, é
considerado por muitos

teatrólogos como
.
um

dos maiores mestres da
comédia na história do
teatro ocidental.

Hostilizado aber�
tamente pelo clero,
Moliere teve várias de
suas peças censuradas,
como "Tartufo ou o hi

pócrita'" que satirizava
o falso moralismo das
elites francesas, e "Don

Juan", cuja exibição foi

proibida.
Embora odiado pela

igreja e pelos moralistas,
Molíere era adorado pela
nobreza e pelo povo pa-

Descoberta água em
satélite de Júpiter
Dados enviados pela sonda espacial Ga

lileo indicam que o satélite joviano Europa
seria composto por uma espessa cama

da de gelo, cobrindo um oceano do que se

presumiu água. A descoberta foi de grande
relevância para a astronomia, pois deu evi
dências concretas' da existência de água em
estado liquido fora daTerra.

A sqnda também indicou indícios de
massas similares nos satélites Ganímede e

Calisto, 'e firmou a teoria de que os satéli
tes de Júpiter seriam dotados de atmosfera.
Desde a descoberta de indícios de água em
órbita de Júpiter, outros corpos celestes do
sistema Solar se revelaram (lotados do liqui
do essencial à vida.

Na Lua e emMarte, sondas encontraram

grandes depósitos de água congelada, es
pecialmente nas regiões polares de Mar

te, e o composto é altamente comum na

forma de gelo" sendo o principal material
na composição de cometas e dos anéis de

Júpiter e Saturno.
As evidências de que exista urn oceano

sob a superfície de Europa levou a sugestões
de que o satélite seria capaz de abrigar vida, e
alguns astrônomos mais esperançosos, como
Carl Sagan, consideraram a hipótese de que o
orbital talvez já tivesse vida sob o gelo.

A presença de água em Europa fez do sa

télite urn dos corpos celestes considerados
, como urna possível instalação permanente'
em urn futuro distante - sustentar a vida seria
mais simples, já que não haveria necessidade
de se transportar água diretamente da Terra.

Porém, o sonho deurnabasepermançnte fora
da Terra continua distante, e cientistas consi
derammais viável o planetaMarte.

Fábrica de,
Computadores
N� edição de 3 de março de 1979, o

jornal O Correio do Povo trazia a notícia
de que a empresa francesa Honeywell
Buli havia firmado parceira com o grupo
Pereira Lopes e a Brasilinvest para fazer
urna fábrica de computadores de médio
porte em Itajubá.

KOMONDOR

risiense. Sem medo de

chocar, e altamente de
dicado ao teatro,Molíêre

pôs Sua saúde em xeque,
sendo forçado a abando
nar os palcos -em 1667,
devido a tuberculose.

Em 1673, Moliere
retorna aos palcos com

uma nova peça .- A mo

léstia imaginária, ou

O hipocondríaco - no

papel principal, do hi

pocondríaco Argan.
No meio da exibição,
Moliere é acometido
de um forte acesso de

tosse, acompanhado
de hemorragia, e des
maia. Embora tenha se

recuperado a ponto de
terminar a peça, falece

pouco tempo após o

encerramento.

Transmissão do Oscar

DIVULGAÇÃO

Moliere faleceu pouco tempo após terminara única apresentação de sua
peça "O hipocondriáco". Devido amorte doator, surgiu a superstição de
que a corverde, que trajava na peça, traria 'má sorte para atores.

PELO MUNDO

Poste automático Vôo ao redor do mundo
A rede NBC de televisão faz a pri

meira transmissão dos prêmios da Aca- .

demiaAmericana de Cinema, os Oscars,
exibindo a 25a edição da premiação. A
NBC manteve os direitos de exibição
do prêmio até 1960, quando passou a

ser transmitido pelaABC, que detém os

direitos até 2020. Hoje, o evento é trans
mitido ao vivo em vários países.

O primeiro' poste de iluminação
automatizado é instalado na cidade de
New Millford, no estado norte-ameri
cano de Connecticut. Anteriormente,
os postes tinham de ser ligados e des

ligados na central, o que implicava em
atrasos e consumo excessivo de ener

gia. Hoje, postes automatizados são o

padrão em vários países.

O capitão James Gallagher, da força
aérea americana, completa o primeiro
vôo ao redor do mundo sem paradas,
de 94 horas, ao pousar o avião B-50 "Su
perfortress" Lady Luck II na base área

de FortWorth, no Texas, de onde havia
decolado no dia 26 de fevereiro. Outro
avião B-50 tentou opercurso no dia an

terior,mas falhou devido aum incêndio.

"

HMS Trinidad
O Crusador britânico HMS Trinidad teve um fim bastante
incomum - em março de 1942, enquanto escoltava uma
frota mercante, o Trinídad foi alvejado por um de seus

próprios torpedos. Ainda danificado, foi destruído por um
ataque aéreo no mês seguinte.

WIKIMEDIA COMMONS

Um dos I/tesouros 'nacíonaís" daHungria, o Komondor é uma antiga raça de cães <te
. pástoreio.regístradapela primeira vez em 1544, e criado pelos pastores húngaros desde o
século 12. Hoje é urn cãomuito comum na Hungria, servindo não apenas para pastoreio,

.

mas também com cão de guarda. Com pelo longo e espesso, parecendo um "esfregão", .

'0 Komondor tem uma aparência bastante distinta da de outros cães, e oferece ao cão
grande proteção contra o ataque de outros anímaís � importante para um cão pastor.
Leal e protetor,muitos komondors foram abatidos na segunda guerramundial, pois não
permitiam aentradados soldados éllemães. Como tesouro nacional daHungria, o padrão
doKomondor deve ser preservado contra alterações emiscigenação.

.
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PONTO DE VISTA

QUIKITA.-FtiM ' SOOA�FEIRA;t' SABADo "�RÇA-FEIRA
CristianoMahfudWacZkoJ ....

'.,

". QurvalMarcatfol .

'

RomeoPiazera. <+,: ..... VictorDanich" •

estu���tedeDire��:;.. '

.: ,,'. pres;dentedaAc��:·;;..
'.

Jún;or,advogado
.

'sociólogo""

Janelas

A cada dia
mais gente se

sente insegura.
Realmente é uma
sensação pessoal,

. ,

mas que ja passou
a ser coletiva, de
muitas pessoas ..

-

Há
poucomenos de dois anos escrevi sobre uma

imagem que vi na televisão; em manchete de

\
um determinado jornal escrito: estampada na
matéria estava a fotografia de uma janela com

.

uma parede pelo lado de dentro. Pareceu-me, naquele
, momento, muito mais um muro. Foi a defesa que a fa
mília daquele apartamento encontrou contra os riscos

de uma bala perdida de, talvez, endereço certo.
Naquela época já fiquei pensando aquilo que todos

(ou quase) costumamos pensar nessas horas: em que
mundo estamos? O cidadão compra um apartamento
com janela justamente para não se sentir completamente
trancado, completamente privado davida
do lado de fora. Para poder apreciar algu
ma coisana ruaou no céudevez em quan-

- do. Dar uma respirada, ou simplesmente
ficar lá, com ou sem olhar fixo. Uma fuga
dos pensamentos ou de si mesmo. Não
interessa omotivo; o que interessa é que
a janela está lá para is�o.

Ou estava.
.

Não s<?u morador de cidade grande.
Conhecemos, todos que moramos por
aqui, as diversas limitações que, em re

alidade, não nos impedem de viver, ape
sar da criminalidade crescente, de um

presídio superlotado em constante ebu

lição justamente por contada superlota
ção, de um efetivo de PolíciaCivil eMilitarmulto aquém
do desejável e de um Poder Judiciário assoberbado.

Naquela época, por volta de meados de 2009, ouvi
o Secretário de .Segurança Pública de Santa Catarina
falar que segurança é uma questão de sensação. Sen
timo-nos ou não sentimo-nos seguros. Tem gente que
se sente segura em São Paulo ou no Rio de Janeiro e

tem gente que se sente insegura em Jaraguá do Sul ou
·Pomerode. Concordo com o 'Secretário que esse pode
ser um fatorpessoal.. •

Mas não podemos esquecer que essa tal sensação
de insegurança está aumentando progressivamente. A
cada diamais gente se sente insegura. Realmente é uma

sensação pessoal, mas que já passou a ser coletiva, de
muitas pessoas.

Condomínios fechados e com altas grades. Interfo
nes, câmeras, alarmes. Celulares para acompanhar passo

a passo ou minuto a minuto por onde os filhos andam.

Preocupações cada vez mais sérias com horários notur
nos. Não dá sequer para imaginar namorar em um carro

como se fazia não muito antigamente. Nem no Rio de Ja
neiro nem em Iaraguá do SUl. E agora, o cúmulo do medo:
janelasmuradas.

Volto ao assunto agora porque nesta última segun
da-feira assisti, na plenária da Associação Comercial de

Jaraguá do Sul, a uma apresentação do comandante do
GRAER - Grupo de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia

.

Militar_de SantaCatarina, de Joinville.
O Grupo é eficiente, atendendo a diversas situações,

desde resgates até acompanhamento em

perseguição de bandidos. Infelizmente

para toda a região norte e nordeste de
SantaCatarina, englobando 45 cidades, há
apenas um helicóptero. ,

Segundo o comandante, no primeiro- -

ano de operações do GRAER em Ioínvil
le, no ano de 2001, os furtos a veículos
durante o dia reduziram 100%. Isso é
fantástico e todos na plenária se anima
ram. Ocorre que o próprio comandante
concluiu que boa parte desses furtos
mudaram de turno: foram para a noite.

. Não acho isso engraçado e nem es

timulante. Tal situação apenas aumenta

meu ceticismo quanto às questões de

segurança, por conta de frequentes promessas e poucos
resultados. Quantos secretários já passaram por Jaraguá
do SUl prometendo mundos e fundos? Há, claro, muita
expectativa com o novo Secretário de Segurança, ao qual
devemos dar um voto de confiança, pois está há pouco
tempo no cargo.

O problema é que falta de soluções cansa.
E aí me pergunto: afinal, para quê janela? Para ver

pássaros voando? Nuvens formando caricaturas no céu
azul? Folhas verdes balançando aovento nas árvores?

Crianças jogando bola e correndo na nia?A vízínhades
cuidada do prédio da frente? Os aposentados jogando
dominó napraça? Para respirarumpoucode peito aber-·
to depois de um dia estafante de trabalho? Para expirar
para fora a fumaça do cigarro fumado? Para simples
mente tomar um ar? Para quê janela?

Daquiapoucovamosmorarencaixotados embunkers,

"

"

SERViÇO

Inscrições pera
concurso do Issem

Empreendedor frua \ � Exposição de fotos
, sobre tr&jetória 'no Museu Weg'

O Issem (Instituto de Seguri- O empresário Ronaldo Benken- O fotógrafo Flávio Ueta co-

dade dos Servidores Municipais)
, dorf, diretor da empresa Orbenk e memora o sucesso de mais um

está com inscrições abertas para vice-presidente do Conselho Es- curso de extensão realizado em

concurso público destinado a cin- tadual de Jovens Empreendedores parceria com a Unerj, realizan
co vagas para cargos do quadro de Santa Catarina fala sobre sua do a exposição "Um olhar sobre,
de pessoal do instituto e também trajetória como executivo hoje em o Vale do Itapocu" À mostra está

para formação de cadastro de Jaraguá do Sul. Ele. é o convidado aberta até o dia 9 de março, no
. reserva. As inscrições devem ser da reunião do Núcleo, _de Jovens - Museu Weg (Avenida Getúlio
feitas até as 16h do dia 3 de mar- Empreendedores da Acíjs-Apeví Vargas, 667, Centro). A exposição

+ ço através do site da Sociesc, www. que ocorre no Centro Empresarial,
'

apresenta cerca de 50 trabalhos

sociesc.org.br/concursos,- onde às 19h. A 'participação é gratuita, de 18 participantes do curso de
também está disponível o edital e confirmações e. informações pelo fotografia realizado entre os dias
os anexos do concurso. telefone (47) 3275-702a_ 10 e 5 de fevereiro.
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COMUNICADOAOASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2lO61936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

ADireção

NOTA DE· ESCLARECIMENTO
I •

Informamos aos nossos assinantes, leitores
e clientes' anunciantes que, devido à

implantação de sistema full colar em nossa

rotativa, atrasamos a entrega do jornal no"
dia de ontem. Pedimos a compreensão,"
pois trata-se de um investimento importante
para a qeração de um jornal com Visual

mais bonito e moderno.

A Direção

IMAGEM DO DIA

.
Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. -

t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma dos artigos 17, 18 do Estatuto Social, de acordo com

deliberação da Diretoria em reunião no dia'20/01/2010 ficam con

vocados os sócios da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16/03/2011, com ini
cio ás 18:30 horas, em primeira convocação e as 19:00 horas,
em segunda e ultima convocação, na sede social,situada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa n�90, nesta cidade de Jaraguá do Sul
- SC, com a sequínte ordem do dia:

-

1-Apresentação e aprovação das contas do Exercicio de 2010 .

Jaraguá do Sul! 28 de fevereiro de 2011.
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roVieira, é que apenas 40 km/h são
tolerados. Assim, quem Ultrapas
sar entre 20% e 50% da velocidade
máxima, segundo o novo Código
de Trânsito, pratica uma infração
grave e serámultado em R$ 127,69,
além de cinco pontos na carteira

Superando avelocidade emmais de

50%, o valor émultiplicado por três
e ahabilitação é detida

Segundo a Diretoria de Trânsi

to, a instalação já está sendo feita

por uma empresa de fotossensores
deBlumenau, que presta serviços à
Prefeitura há vários anos por meio
de licitações e renovações de con

trato. Os equipamentos, que foram
locados, custarão ao mês R$ 3.835

cada, totalizando um gasto mensal
de R$ 272.285. O dinheiro vem do
Convênio deTrânsito, com um fun
do mantido pelas próprias multas

geradas pelas Polícias Militar e Civil
e os radares já existentes.

• Bruna Borgheti
. bruna@ocorreiodopovo.cOJD.br

TRANSITO

24 novas chances demilita
i 'c' '",�?g:�.if���";� ,

Ruas devem. receber mais ÍS radares e nove lombadas eletrônicas

"
A comunidade se sente

prejudicada. Depois de tantas
reclamações, vamos tomar
uma atitude.A prioridade

.

é a segura.nça.
JOS� ANTONIO SCHMITT, DIRETOR

DE TRANSITO E TRANSPORTES

."
• LOMBADAS ELETRÔNICAS
• Rua Epitácio Pessoa (Centro) � 60 kmjh
• Rua Manoel Francisco da Costa (João Pessoa) 40 kmjh
• Rua Pastor Albert Schneider (Barra do Rio Cerro) 60 kmjh
• Rua Rinaldo Bogo (Ilha da Figueira), próxima à escola Waldemar Schmitz : 60 kmjh
• Rua Prefeito Waldemar Grubba (Centenário), próxima à Arweg 60 kmjh
• Rua Bertha Weege (trecho entre Malwee) 40 kmjh

• SEMÁFOROS
• Rua Walter Marquardt � Adolfo Putier (próximo à Prefeitura) 60 kmjh
• Avenida Getúlio Vargas (próximo ao Terminal Urbano) 60 kmjh
• Avenida Prefeito Waldemar Gi'ubba x Domingos Sanson (Baependi) 60 kmjh
• Avenida Prefeito Waldemar Grubba (próximo a Escola Alvino Tribess, Vieira) 60 km/h
• Rua 25 de Julho x Procópio Gomes (Centro) 60 kmjh
• Rua Epitácio Pessoa x Bernardo Grubba (Centro) ,

60 kmjh
• Rua Ângelo Rubini x Pe. Aloísio Boeing (Barra do Rio Cerro) 60 kmjh
• Rua Feliciano Bortolini x Pe Aloísio Boeing (Barra do Rio Cerro) 60 kmjh
• Av. Marechal Deodoro x Barão do Rio Branco (Centro) 60 krnjh
• Av. Marechal Deodoro x Exp. João Zapella (Centro) : : 60 kmjh
• Rua José Theodor? Ribeiro n° 689 (escola) filha da Figueira) 60 kmjh
• Rua Marechal Deodoro x Walter Marquardt (Vila Nova) 60 kmjh
• Rua Walter Marquardt x Rua 37 x Rua 119 60 kmjh

e LOMBADA ELETRÔNICA

e MONITOR DE SEMÁFORO

'(
, •

JARAGUÁ DO SUL

Até agora, os motoristas
precisavam redobrar
a cautela ao passar
por 47 pontos com
velocidade controlada.
Nas próximas semanas,
19 novos endereços serão
adicionados à lista de
possíveis multas.

guns desses locais, em

que a via é de mão dupla,
eceberão duas lombadas
letrônicas - fechando

assim um total de 24 novos radares
eletrônicos. Com a compreensão

. de alguns jaraguaenses - e para o

desagrado da maior parte dos mo
radores - Jaraguá do Sul passa a ter
71 pontos de fiscalização eletrônica,
com 44lombadas eletrônicas (hoje,
são 35) e 27monitores de semáforo
(contando com os 12 atuais). -

Em 17 pontos, avelocidademá
xima permitida será de 60 km/h -

apenas nas ruas BerthaWeege, nas
proximidades daMalweeMalhas, e
ManoelFrancisco daCosta, no bair-

(

i,./0,diretor ·dê· Trâm>�6é· râ�spottes,
<�� Antônio Schmitt, .ª�rlJ1a que há a

j��nção de ?umentaí:, Ó .,riºmero de ra

,; ��.réS desde a. posse q?, Rref�� Cecflia

KOn�fi, ..
em 2gog' ...9 flJ��\Jo,.n() entanto,,'.

�����·:.f��:
�"Nbs $inais' vêrmelhÓs; pôr exemplo,

têm gente que não reSpêrtà, então falta
essa segurança. Depois àe tantas recla

mações, vamos tornar uma atitude. A

'prioridade é a segurança", explica Sch
mitt. Os équipamento$ sE1rão usados em
fas� expérimental durar�e';20 dias. De
pois, às multas começama ser geradas.

Segundo diretor,
implàntação de novos
radares é planejada
desde2009

Segundo Ujam,
não houve pedido
de novos radares

O . presidente da Ujam
" �nião Jaraguaense das Asso

'4�-ci_açõ��-de Moradores), Agosti
." nho Zímmermann, contraria a

afirmação de que a instalação
de, novos radares seja uma rei

villdicaÇão da própria popula
ção. "Queríamos entender por-

, .v, que essa obsessão, essavontade
, .: de implantar radar para arreca

dar dinheiro. Existem outros

mecanismos que podem ser

mais efetivos", defende o presi
dente. Ele afirma que, na opi
nião dos moradores, a melhor
solução seria implantar lomba
das físicas, principalmente em

locais corno escolas e empresas.
"Claro que não se pode sair es
palhando lombadas por toda a

cidade. Por isso é que defende

mos, antes de qualquer coisa,
um estudo detalhado de trânsi
to", explicaZimmermann.

Segundo ele, o pedido das

associações de moradores é

para que os técnicos que tra

balham na própria Prefeitura
desenvolvam uma pesquisa
detalhada, que deve antece

der qualquer mudança de
sentido nas ruas ou, no caso, a

colocação de novos semáforos
e lombadas. O presidente afir
mou que, na reunião do Com
cidade (Conselho Municipal
da Cidade) que acontece hoje,
deve questionar. a implanta
ção das faixas elevadas, vistas
como uma alternativa às lom
badas eletrônicas .

"
Queríamos entender
porque essa obsessão

d� implantar radar para
arrecadar dinheiro.
Existem outros

mecanismos que podem
sermais efetivo$.

.
AGOSTINHOZIMMERMANN,

PRESIDENTE DA UJAM

"
"Fizemos também, no ano

passado, uma reunião com os

integrantes do Convênio de
Trânsito parapedir uma presta
ção de contas. Queremos saber
no que esse dinheiro está sendo
usado - pela lei, ele deve servir
apenas para investimentos em
trânsito. E sabemos que éusado

para coisas como manutenção
de carro, gasolina Isso está er

rado", acrescenta o presidente,
que afirma ainda não ter rece

bido uma resposta.
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PIERO RAGAZZI

,

Aprovado aumento no
-numero de vereadores

·

o roteiro já estava pronto e

bem ensaiado antesmesmo da
sessão de ontem da Câmara de
Vereadores começar.Mesmo assim,
as conversas ao pédo ouvido
tomaram conta deboa parte
da noite. Barulho que serviu de
contraste quando o presidente da
Casa,JaimeNegherbon, anunciou
que estava em votação o aumento
no número de vereadores de11

para 19 na próxima legislatura.
Sem que ninguém se pronunciasse
sobre o tema, o placarfoi de
8 a 3. Com voto contrário de
LorivalDemathê (PMDB),
AdemarPossamai (DEM) eJaime
Negherbon (PMDB).

,

Numa prática ainda bastante
comum na política brasileira, os
interesses de poucos prevaleceram .

sobre os damaioria que nos
últimos dias demonstrou

. descontentamento com a

possibilidade de ter um Legislativo
com mais cadeiras, criandomais
gastos para umamáquinajá
bastante pesada.Mas nadafoi
capaz de contrariar os anseios

famintos partidários e pessoais,
visto o interesse direio damaioria
dos parlamentares que tinham o

poder de definir o tema. Dentro de
10 dias, o texto passa pela segunda
votação, mas, pelo que tudo
indica, só o retomo antecipado
da vereadoraNatáliaPetry (PSB)
à Câmara podegarantirque a
alteração à Lei Orgânica seja
rejeitada, pois para aprovação são
necessários exatamente oito votos,
como registrou o placar de ontem.

Mistério
.

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul retirou o projeto da Ponte
do Rau que estava em análise
naCâmara deVereadores.
Alvo demuitas polêmicas

.depois damudança do
local ondeaponte deve ser
eonstmída, o projeto deve
sofrermodificações,mas

'

por enquanto a Prefeitura
mantém sigilo sobre as
reais intenções.

Impostos
ACâmara deVereadores de Corupá
aprovou nanoite de segunda-feira
projeto do prefeito Luiz Carlos.
Tamanini que congela os impostos
municipais como o IPTU. No
mesmo dia, chegou ao Legislativo
outro projeto de lei que recria
o Refis, concedendoperdão de
juros emultas para quempagar
.os impostos atrasados. Ainda não
':háum calculo exato de quanto as

medidas vão representarpara os
cofresmunicipais.:

....

�;Fi��riÓ1.) f/cO
.',

�llSSO ..

,.,." .,l?�><>tlareumãodaex,� ?
estadual dQpàrtido,Bomente,Unlgail1pla reforma políticap'p(Ie
assegurar asmudanças que entendonecessárias e não a sRnples ",_

migração a umnovo partido". Frase twittada pelo governador'
Raimundo Colombo na tardede ontem, tentando dar fim às

.

especulações9�;q�e;acolllJ?�ariatr .refeitô'de São�aulo,
Gilberto.�,���bq_'u�,jáanunc,�o;tlª

..

c"�<l�doDelI);Q�rat'

r

EclllcaCjão
Nesta sexta-feira o seeretãrío de Bstado daEducação,
MarcoTebaldi, se reúne com 0.8 prefeitosda regiãona
SDR (SecretariadeDesenvolVimento Regional)_Vaiouvir
reívíndícações da área e reclamações sobreo abandono
daEscolaLauroZinunermann.Asmudançasnoensino
fundamental também devem serdebatidas.

EDUARDO MONTECINO

�����m����).�f&�:�m.4.$i:!&b#�.Mm&:��.M>;.;,�...�»��wm·"�1M@

Financiamentos
Os vereadores Justino da Luz e FranciscoAlves, da bancada do
PT, participaram de uma reunião na,manhã de ontem com o

superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Roney de
OliveiraGranemann, e com o gerente geral da agênciaem Jaraguá
do Sul, Donaldo Kobus. O assunto principal foi amudança no
ProgramaMinha Casa, MinhaVida que apartir de junho só vai aceitar

financiamentos em vias pavimentadas. Os representantes da Caixa e

das imobiliárias vão receber convite oficial para comparecer a urna
'sessão da Câmara e debater os impactos da nova regra.

--_._._--

Bolsa Família
Um dia depois de detalhar o corte
de R$ 50 bilhões no orçamento
desse ano, a presidente Dilma
Rousseffassinou ontem urn

decreto que aumenta em até 45%
os benefícios pagos através do
Bolsa Família. O reajuste entra
em vigor em abril e ampliará em
R$ 2,1 bilhões a despesa com
o programa. Com a correção
/ anunciada, omenorvalor pago
passa de R$ 22 para R$ 32 e o

maior, de R$ 200 para R$ 242.

Em livro
Asecretária de Educação
deMassaranduba,Niúra

.

Demarchi (PSDB), conta
através de um livro como
foi sua passagem pelo .

.

Senado no ano passado.A
publicação, de 150 páginas,
traz os principais temas
levantados'pela jaraguaense
emBrasília.

Novo mínimo
o novo piso de Santa Catarina
foi aprovado por unanimidade
ontem, naAssembleia Legislativa.
O deputado Neodí Saretta (PT),
relator do projeto, comemorou o

resultado. "Desde 2007 as centrais
sindicais vinham lutando por
urn piso estadual de salários".
Com o reajuste, o salário.mínimo
regional foi fixado entreR$ 630 e

R$ 730, conforme enquadramento
das categorias de trabalhadores. O
valor é retroativo a 10 de janeiro.

INFORMÁTICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo@terra;com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila lalau

Jaraguá do sul-se
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CHARGE

DO LEITOR

o trânsito

Jaraguá
do Sul está em franco

crescimento: cresce a popu-
lação, cresce o número de

"
veículos e também os pro-

blemas do trânsito. Crescimento
não tem o mesmo significado que
desenvolvimento. Podemos ver

istomuito bem refletido em nosso

trânsito, as ruas estão sendo fra
cionadas para dar espaço a mais
uma faixa e encolhe o espaço de
manobras aos v.eículos de gran
de porte (caminhões e ônibus), e
a população tem que se encolher
nas calçadas do perigo iminente'
de uma manobra mais fechada
invadi-la. Mudam o sentido das

ruas, numa ilusão de que isto irá

desafogar o trânsito. Então, o que
fazer para ter um trânsito mais
humanizado? A resposta está em

pensar no coletivo, em detrimen-

to do individual, melhor dizendo
num transporte coletivo de quali
dade e não no interesse' individu
al de uma empresa de transporte
ineficiente e arcaica que opera em
nosso município. Ofertar mais li
nhas e horários, com trajetos que
,realniente possam suprir as ne

cessidades da população no seu

dia a dia, como a de levar os filhos

para a creche e/ou escola e seguir
para o trabalho, com conforto e a

preços condizentes.
O ganho social seria ímen

so: menos acidentes de' trânsito,
menos faltas ao trabalho, menos
mortes, menos sequelas, menos
prejuízos, e em decorrência um

trânsito mais humanizado, o que
se traduz em desenvolvimento.

ClaudiaMaria Costa, socióloga epós
graduada em Políticas Públicas

Hora de cuidar das rodovias.

O
ex-governador Luiz Hen-

'

de nossas rodovias. Já estamos de
rique da Silveira adminis- posse de um minucioso relatório
trou Santa Cátarina por feito pela Polícia Rodoviária Esta
mais de sete' anos, com dual, além de estudos do Deinfra,

a sua visão de levar o desenvol
vimento ao interior do Estado.
Incansável, procurou, dotar os

municípios mais longínquos da

capital de infraestrutura. Por

isso, no setor de transporte e

obras priorizou a pavimentação
dos acessos aos municípios que
ainda não tinham asfalto. Eram
58 no Estado. Hoje são apenas
sete e todos eles em obras.

Com essa etapa próxima do,
fim e já com recursos assegurados,
agora vamos focar a recuperação

que aponta' a situação de cada
uma de nossas rodovias. Aquelas
que estiverem em piores condi

ções serão atacadas por primeiro.
Paralelo a isso, também esta

mos estudando outro relatório
da PRE que nos mostra os pon
tos críticos, onde mais ocorrem

acidentes no Estado. Também,
vamos atacá-los 'com um grande
programa de segurança para as

nossas rodovias.

ValdirCobalchini, secretário
de Infraestrutura

EDITORIAL
.

Atrasado outra vez
ais uma vez, o Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Trans

portes) adiou a republicação do edi
tal de duplicação da

BR-280. Inicialmente previsto
para janeiro e depois transferi
do para fevereiro, o órgão agora
afirma que o documento será

lançado ainda este mês.
'

Como acreditar nessa pro
messa diante de tantos prazos
descumpridos? E onde estão
nossas autoridades políticas
para cobrar mais agilidade no

andamento do processo? No fi
nal do ano passado, quando- o
ministro dos Transportes Alfre
do Nascimento assinou o edital de licitação na

Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul),
não faltaram autoridades políticas elogiando o

Dnit e o governo federal pela iniciativa. Porém,
passados cinco meses, ainda não se tem previ
são de quando as obras deverão iniciar e colocar

fim a uma espera de mais de 15

anos. E aqueles que teceram
'

elogios no evento não mais re

,tornaram à região e não deram
,

qualquer justificativa sobre os

atrasos no cronograma.
Queremos apenas que o

Dnit cumpra os compromis
sos assumidos com a região

- e faça retornar em melhorias
a riqueza gerada pelo Vale do

Itapocu. Queremos que a du

plicação da BR-280 seja, de

fato, uma prioridade para o

governo federal. Segurança é um direito de to

dos, então porque ele não se torna realidade

para os usuários da rodovia?

DO LEITOR

1891

Amúsica

veiojunto às

bagagens dos
imigrantes

suábio-húngaros
, e�agyares,
destaque para

,os instrumentos,
do bandoneon,
violino e cítara.

,

flom
Pedro II foi um homem sintoniza

do com as diversas culturas e a elas de
dicava viagens e atenção especial para
conhecê-las. Como' intelectual tinha o

pensamento de organizar uma sociedade, no
Hemisfério Sul daAmérica, de homens com am

pla visão de cultura,' sociedade, educação, ciên
cia e tecnologia. Para exercitar o
pensamento organizou roteiros
de viagens, pelos caminhos da

Europa, onde oficializou trata

dos de políticas-de imigração,
que oportunizasse a entrada no
Brasil de gente de potencial.

Em uma de suas ida à Euro

pa, ao antigo, Império Austro

húngaro, em visita à Monarquia
da Áustria, por volta de 1870, D.
Pedro II, também decidiu nave

gar em, direção a Província da

Hungria, cujo desembarque se

ria em Budapeste.
Na Província Húngara, Dom

Pedro II estabeleceu um dos pri
meiros acordos de imigração,
que abririam as portas de apro-
ximação entre as duas nações, Brasil e Hungria.

Porém, o acordo ganhou só importância após
a queda da Monarquia, em 15 de novembro de
1889. E, em 21 de junho de 1891 desembarcavam
no Rio de Janeiro, várias famílias de origem su

ábia-húngara e magyar, que foram encaminha
das para a quarentena, na ilha das Flores.

Posteriormente, os dois grupos étnicos apor
taram em Itajaí (SC), encaminhados ao barracão
dos imigrantes de Blumenau e finalmente, insta
lados naColônia do Iaraguá, no extinto Domínio

da Princesa Isabel.
"Donauschwaben", estampada em letras gó

ticas, significa o nome dos suábios do Danúbio.
'

Em alemão, "Donau" é o nome do Rio Danúbio
e "schwaben" significa suábio. As duas palavras,
escritas juntas, devem ser traduzidas como "su
ábios do Danúbio". A letra gótica é um tipo de

grafia característica da cultura

germânica, ressaltando a origem
alemã dos suábios.

No domingo, dia 6 de março,
o Botafogo Futebol Clube, atra- ,

vés do' 6° Encontro de Músicos
da Cultura Alemã vai realizar
uma das primeiras homenagens, '

sendo 'outras planejadas para
acontecer durante o primeiro
semestre de 2011.

'

A música foi escolhida para
...,.

homenagear este movimento.

imigratório que encanta e orgu
lha a nossa gente. Pois vale res

saltar, que, a música veio junto
às bagagens dos imigrantes su

ábío-húngaros e magyares, des-

taque para os instrumentos do

bandoneon, violino e cítara.
Portarito foi a música um' dos elementos

mais significativos para estes dois,grupos étní

cos, pois ela foi a força social e espiritual, que os

fez encarar a vida emmeio aMataAtlântica e os

bugres. Além disso, constituíram os alicerces da
base de crescimento demográfico, econômico e

cultural de Iaraguã do Sul.

"

AdemirPliffer, integrante do
departamento de Cultura do BotafogoFutebolClube

- - '"'1 e sr =.
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Mulher está em foco na

programação ,do Sesc
Serviços voltados para o público feminino acontecem até o próximo dia 15

�,

JARAGUÁ DO SUL

Com arte, cuttura, estética e saúde.
É assim que o Sesc comemora
o mês dedicado às mulheres.
As atividades iniciaram ontem e'
seguem até o próximo dia 15.

O
evento intitulado Mulheres em

Foco é gratuito e aberto para toda,
comunidade. Na manhã de ontem,
aconteciam serviços de estética

como corte de cabelo e manicure; e para
esta quarta-feira estão previstas aulas de

pilates, orientações de saúde da mulher e
vôlei. Já a partir das 19h de hoje, 'ocorre a

oficina de arranjos florais, promovida em

parceria com a Fujama, que é um dos des

taques da programação (confira quadro).
"Faço ginástica aqui no Sesc (Serviço So

cial do Comércio) duas vezes por semana e

hoje vim fazer a unha: pé e mão. Toda mu
lher gosta de se cuidar e ficar mais bonita",
revela Vali Ramthum, 67 anos, que partici
pou do evento ontem. Já para a aposentada
OtíliaWulf, o encontro serviu para se diver
tir. IIÉ a primeira vez que venho, fiz aula de

dança. É bom para descontrair e treinar a
memória. Não gosto de ficar parada", conta.

De acordo com a assistente social do
Sesc é coordenadora do Mulheres em

Foco, Denise Ehlert, a ação visa promover
bem-estar para o público feminino. "Re- -

solvemos comemorar o Dia da Mulher de
uma forma diferente. Queremos não só
elevar a autoestima delas, mas também
oferecer qualificação, orientações de saú
de e discutir um assunto sério que é a vio
lência contra amulher", explica.

Até o próximo dia 15, a expectativa é de
atender cerca de 1,5mil pessoas através do
Mulheres em Foco. l'AlgunS eventos aconte

cem em parceria com a Prefeitura. O inte
ressante é que as mulheres vêm para o Sesc,
conhecem e depois, passam a frequentar a
instituição. Temos dança, ginástica, acade
mia, e elas ficam com vontade de participar
o ano todo", acrescentaDenise.

INSCRIÇÕES
EM ABERTO

Interessados ém participar das ativida
des do Mulheres em Foco podem entrar em

contato com o Sesc, pelo telefone 47 3275

7835 ou através do e-mail deniseedu@sesc.
com.br. Também é possível fazer o cadastro
diretamente na recepção do Sesc, que fica
na RVa Jorge Czerniewicz, número 633.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
Queremos não só elevar
a autoestima delas, mas

também oferecer qualificação,
orientações de saúde e discutir

um assunto sério que é a
violência contra a mulher.

DENISE EHLERT,
ASSISTENTE SOCIAL

'O,

Nainanhãde
ontem, aula de
dança para a
terceira idade
marcou as

comemorações .

do Dia da
Mulher

PROGRAMAÇÃO PARA ESTA SEMANA • 3/3 - Quinta-feira
• 9h15 às llh15 - Massoterapia
• 8h30 às 12h - Orientações de Saúde da Mulher.
• 19h30 às 21h - Oficina de Maquiagem
• 19h às 21h - Orientações de Saúde da Mulher.

,
• 4/3 - Sexta-feira
• 8h30 às 12h - Orientações de Saúde da Mulher,
• Exposição de Banners de Educação NutriCional na Unidade.

............................................................................................................ ··············c··········

• 2/3 - QUARTA-FEIRA
• 9h às 10h - Pilates
• 13h às 18h30 - Orientações de Saúde da Mulher
• 14h às 15h - Vôlei adaptado para mulheres

a partir de 40 anos

• 15h às 16h - Pilates
• 19h às 22h - Oficina de Arranjos Florais

CLUBES DE MÃES PROMOVEM OfiCINAS DE ARTESANATO PARAA PÁSCOA

Exposição dos trabalhos acontece na Praça
Está marcada para o próximo

dia 14 uma exposição dos traba
lhos de Páscoa confeccionados

pelos Clubes de Mães de Iaraguá
do Sul, na Praça Ângelo Piazera.

Já no dia 15, deste mesmo mês,
começam as oficinas-relâmpago
oferecidas no Programa Clube de
Mães, que também ocorrem na

Praça, tendo como foto a confec

ção de motivos de Páscoa, como
coelhos, pinturas e guirlandas

_

de'porta. As inscrições para os

cursos abrem no dia 9 de mar

ço no período da tarde e podem
ser efetuadas através do telefone

(47) 3274-8818.
Também serão oferecidas

oficinas-relâmpago, no período
da tarde, para grupos de -clubes
de mães, nos bairros. O agenda
mento pode ser feito pelo mes-

mo contato. Oficinas realizadas este mês terão como foco a confecção de motivos de Páscoa

7
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Inscrições acabam·nestaquinta .

Até on_,�manhã, 36 projetos de produção culturalforam protocolados na Pre��:��ra
-: :f

. .1." �;;;>"I.

E GUlTFUN

JARAGUÁ DO:-SUt�·�·�---_·

o prazo de:,inscrição para
o Funde)'Municipal de
Cultura encerra amanhã

. ,
.

e oferece verba de até
R$ 15 mil para projetos
culturais�

Até
a manhã de ontem,

.

36 projetos de produção
cultural haviain sido en-

. tregues no setor de pro
tocolo da Prefeitura. A presidente
do Conselho Municipal de Cultu
ra, Silvia. Regina Toassi Kita, avisa
que o prazo não será prorrogado
pela segunda vez. "Se estender
mos o período de inscrição, não
teremos tempo para fazero trami
te dos ftrndos até maio", explica.

Dos 36 projetos inscritos, não
foram protocoladas propostas de.
produção

.

audiovisual, teatro ou'
para a preservação de patrimônio.
Silvia ainda espera que sejam íns
critosprojetos nessas áreás até o fim
do prazo. Dentre os 36, dez são para
literatura, 13 paramúsica e seispro
postas demanifestação cultural.

Em sua edição de 20II, o Fun
do está investindo um total de R$
679 mil no financiamento de pro
jetos de .cultura e manutenção de

patrimônio, Destes, R$ 120mil são

para a preservação de patrimônio
cultural edificado, atendendo pro-

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,2 de março de 2011

jetos de até R$ 40 mil. Os R$ 559
mil restantes são para projetos de
música, teatro, dança, literatura,
artes visuais, audiovisual ou ma

nifestações culturais, com verba
entre R$ 3mil e 15mil .

As inscrições devem ser feitas
.

no setor de Protocolo da Prefeitu
ra de Iaraguã, das 8 às 16 horas, e a
ficha de inscrição pode ser .obtída
no site http://cultura.jaraguado
sul.com.brt, A Fundação Cultural
não está- recebendo diretamente
os projetos, e Silvia pede para inte
ressados não esperarem até a últi
ma hora para entregar a inscrição.

Embora o prazo
. esteja fechando,
ainda estames.

esperando por mais
propostas de projeto •.

SILVIA REGINA TOASSI KITA,
PRESIDENTE DO CONSELHO

"
• I �_,

Podem concorrer aos firndos
residentes de Iaraguã radicados há
mais de três anos, e pessoas jurídi- .

cas sem fins lucrativos sediadas no

município pelo mesmo período
mínimo. Informações podem ser

obtidas pelos telefones 2106-8719,
como Marilene Giese, ou 3275- .

1300, com SilviaKita.

• Pedro Leal
pedro@ocorralodopovo.COnI.br

.
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. Fundo atendé projetos demúsica,-teatro, dança, literatura,attes visuais, audiovisual ou manifestações culturais

INTERESSADOS.DEVEM PROCURAR A FUNDAÇÃO CULTURAL ATÉ DIA 11

Projeto para incentivar talentos artísticos
PIERO �AGAZZI

JARAGUÁ'DO SUL crição e o edital completo estão,

Ainda dá tempo de se Insere- disponíveis no site http://cultu
.ver na quinta-edição' do projeto ra.jaraguadosul.com.br/.

.

Incentivando Talentos, da Fun- De acordo com a coordena-

dação Cultural de Iaraguã do Sul. dora do projeto, Valdívía Ges

As inscrições estão abertas até o chleichter Moreira, a demanda

dia 11 demarço. Estudantes com neste ano está alta. "Em 2010,
idade entre oito e 25 anos, resi- tivemos cerca de 200 inscri

dentes no município, que pre-. tos, dos quais 80 foram benefi

tendem se aperfeiçoar na área ciados. Esse ano, o numero de

artística (música, artes plásticas inscritos deve ser um pouco
e artes cênicas), mas não têm

.

maior", avaliou. O projeto é rea

condições de pagar ':lIll cúrso, lizado desde 2006 e visa a incen

podem se candidatar a uma das tivar o desenvolvimento artístico

44 bolsas de auxílio da fundação, de jovens, 'crianças e adolescen

no valor de R$ 50 mensais, de tes da região.
abril a dezembro. A ficha de ins- A inscrição é gratuita e deve

ser feita na Fundação Cultural,
localizada na Avenida Getúlio

Vargas, n°·405, das 7h30 às 11h30
"

e das 13h às 17h. Os interessados
devem apresentar a ficha de ins-

críção, e a documentação solici
tada no edital: uma foto 3x4, fo

tocópia da carteira de identidade
do candidato e dos familiares
residentes no mesmo domicílio
do candidato, comprovante de
residência atual e de renda fa
miliar atual - quando .autônomo
ou sem rendimento, providen
ciar uma declaração de próprio
punho e devidamente assinada.
Outras informações podem ser

obtidas ligando para 2106�8715
ou 2106-8710.

Inscrições são gratuitas e
.

devem ser feitas na Fundação
Cultural, das 7h30 às 11 h30 e

das 13h às 17h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BR-280

Publicação do edital de
.

\
.

licitação so mais atraso

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 2 de março de 2011

Modificações naplanilha orçamentária geram.novos adiamentos-no-·ptocessõ-----·----
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez, o Dnit
(Departamento Nacional
de Infraestrutura e

Transportes) preclsou
adiar a data de lançamento
do edital de licitação para
a tão reivindicada obra de
duplicação da BR�280.

Este
já é o terceiro atraso,

sendo que o prazo inicial

para a publicação era o

mês de dezembro do ano

passado. De acordo com a As
sessoria .de Imprensa do Dnit,

. em Florianópolis, não há uma

nova data definida. Porém, a

meta é lançar o edital de licita
ção ainda neste mês.

O motivo para mais este atra

so é a.necessídade de alterações
no texto do edital, principal
mente no que se refere à plani
lha orçamentária. As modifica
ções solicitadas pelas empresas
concorrentes, precisaram ainda
de aprovação do colegiado do
Dnit, o que também contribuiu

para.a demora.
Com isso, -as obras de dupli

cação da BR-280 que estavam

pr-evistas para iniciar em feve
reiro, vão ter que esperar ainda
mais tempo. Isso porque depois
de lançado o edital, as empre
sas terão 30 dias para separar a

,

documentação e entregar para
o Dnit. Já a empresa vencedora

.:»: do processo licitatório terá 90
dias para iniciar as obras. As
sim, o cronograma ficaria adia
do para pelo menos, o mês de

julho deste ano.

A concorrência projetará a

duplicação do trecho que liga os

municípios de Iaraguã do Sul e
São Francisco do Sul, facilitando
o escoamento das mercadorias

produzidas no Vale e também o

tráfego de turistas na região. Se
rão 73,9 quilômetros de obras,
37 viadutos, quatro pontes, R$
955 milhões em investimentos
e mais de 1,5 mil trabalhado-
res diretos envolvidos. A obra é

agúardada pela comunidade há

pelo menos 15 anos.

\

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com�br

PIERO RAGAZZI

Duplicação
da rodovia é

. reivindicada pelo
Vale do Itapocu há
15 anos

Rodovias
federais
recebem

restauração
Em 2011, o Dnit prevê inves

timentos para a manutenção e

melhoria da malha viária federal,
restaurando 1,2 mil quilômetros
de rodovias, somente em Santa
Catarina. Os serviços fazem par
te da segunda etapa do programa
Crema, em que, após a restaura

ção e recuperação do pavimen
to, as construtoras manterão as

boas condições da rodovia por
um prazo de cinco anos. Fazem

parte. do Crema 2 no Estado as

rodovias BR-153, BR-158, BR-

163, BR-280 (Jaraguá do Sul a
Mafra), BR-282 e BR-470. Entre
as obras do programa estão a

execução de 33 interseções e a

implantação de 33 quilômetros
de terceiras faixas. O orçamen
to previsto para as obras nas seis
rodovias é de aproximadamente
R$ 700 milhões.

PARTE DAS RUAS DANifiCADAS FOI PAVIMENTADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 .

Prosseguem obras para recuperar estragos
A Secretaria de Obras e Serviços PÚ

blicos contínua realizando trabalhos de

recuperação em várias ruas atingidas pe
las enxurradas. Segundo um dos diretores
do órgão, Alcides Donat, "alguns trechos

precisam apenas de recapeamento asfál
tico, já em outros, há a necessidade de
também refazer a base britada para rece

bimento de material".
No cronograma de serviços constam vias

do Loteamento Ville de Leon e Rua Paulo
Klítzke, no Amizade; ruas Carlos Oechsler,
José Kochella eÂngelo Tancon, na Ilha da Fi
gueira; diversos pontos da Estrada Geral do
Garibaldi; Carlos Frederico Ranithum, nas
imediações da Grota Funda, n9 bairro San
ta Luzia; e na Estrada JGS 452 - extensão da

Rua Eurico Duwe -, no Rio da Luz.
Donat informa que vias de pavímen- .

ração articulada (lajota e paralelepípedo)
também estão sendo recuperadas, entre
elas a Domingos Rosa (Ilha da Figueira/
Boa Vista); João Doubrawa, Henrique
Marquardt e Santa Catarina (Czerníewi-.
cz); e a PedroWinter (Barra do RioMolha).

"Há casos em que as lajotas contínu- .

am em bom estado e com isso apenas
refazemos a base de areia ou macadame

para que a mesma lajota seja assentada.
Já em outros casos tivemos que colocar
novas lajotas", explica o diretor.

Pavimentações realizadas no segundo
semestre de 2010 também foram atingi-'
das pelas enxurradas e estão sendo recu-

peradas pela administração municipal.
Os serviços são executados nas ruas Ade
lina Klein Ehlert (Tifa Martins/Chico de
Paulo), Jorge Verbinnen (Estrada Nova) e

na Estrada JGS 519 ("rota dos hotéis"), na
localidade de Ribeirão Grande do Norte.

Apesar dos trabalhos de recuperação,
a secretaria de Obras e Serviços Públicos
dá prosseguimento ao cronograma de
novas pavimentações, como vem aconte

cendo nas ruas PadreAluísio Boeing (Bar
ra do Rio Cerro), Eugênio Bertoldí (Rau),
Antônio Kochella (Ilha da Figueira), Es
trada JGS 452 - extensão da Rua Eurico
Duwe (Rio da Luz) e nos' acessos da nova

ponte que une" os bairros Centenário e

Ilha da Figueira.

----�-
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Rua Walter Marquardt, 2670
3370�7500

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedênciCl

o CliENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Jranspnrêncln no negociação

Nós garantimos o preço

Sportage Ex 2.0 AT

59.900,00
2009 Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS,
Bancos em Couro, Cd Player, Piloto Automático, Cambio
Automático, Faróis de Neblina,

1302.0 AT

58.200,00
2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Air Bag II, Freios
ABS, Cd Player, Piloto Automático.

'Fox Plus 1.0

33.500,00Sem troca!

2010 - 4 portas • Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, CD Player,

New Civic Lxs AT 1.8

52.900,00

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd
Player, Cambio Automático, '

Sandero Stepway 1.6

41.800,00
2009 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cq Player.

Palio Fire Flex 1.0

24.200,00
2007 - Cinza - Flex - 4 Portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro:

\ 28.200,00
, Fox Plus 1.0

2005 - Prata - Flex - 4 Portas -Ar-condícionaoo, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player.
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NÃOPERCA!!Ótima oportunidade
de investir em SCHROEDER.

.

APTO. com 2 dormi, na planta,

. somente hoje"por apenas
.. R$ 79.900,00 à·vista,
Li .. ... '47 8800.8800gueagora .

o •

. LE MONDE CITROEN ..

A MELHOR TEMPORADA
,

DE NEGOCIOS DA SUA
EMPRESA COMEÇA AQUI.

ru·
e

. AR-CONDICIONADO f')ARA A CABINE DO MOTORISTA
-

POR APENAS R$ 4.500,00 A MAIS. APROVEITE.

CRÊAT!VE TECHNOLOGIE CITROEn

.

. i-Oferta válida para o veículo: Citroên Jumper 35MH ano10/modelo11 com valor à vista de R$ 60.990,00. Sem troca, não inclui
frete, seguro e opcionais. 2-0ferta valida até 10/03/2011 ou enquanto durar o estoque (10 unidades). Imagens ilustrativas.

/

Prócurando
por um
veículo?

As melhor
.

opçõe .....

veículos da r
você en

•

aqulQ
O CORREI

"

,; .

/
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NOVO CITROEN AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$ .

.56.990

CITROEN C4 PICASSO
2.0 16V 2011
A partir de R$ -

78.990'
à vista à vista

• PARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-RUíDO
• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETRO (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA
• RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGV 16" E PNEUS PIRELLI SCORPION

• POTÊNCIA 143CV • 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS + ESP
" CAMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL COM TROCA NO VOLANTE

o CITROEN C3 SONORA TEM TUDO DE SÉRIE. SÓ FALTA VOCÊ CONHECER.:
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATlVE TECHNOLOGIE

.
.

.
,

. . .

� 1'-"" �

•

1- Promoção Citroén G3 Sonora com rádio "Pioneer for Cltroên", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Sé�eJ:speciaJ Cttroên C� Sonora para os pedidos firmes de compra
fechados no período de 01/0212011 a 31/03/2011. 2- Cttroên C3 GLX 1.4 Flex anottzmcdeíott com valor à vista de R$ 37.990,00 com pinturametálica (somente Preto Perla Nera). Citroên AirCross GLX 1.6

an010/mode1011 com valor à vista deR$ 56.990,00. Citroén C4 Picasso 2.0 16v anoto/rnodelott com valor à vista de R$ 78.990,00 e Cítroên Grand C4 Picasso 2.0 16v anó10/model011 com valor à vista de R�'T
89.990,00. Sem troca, não incluem frete, seguro e opcionais. 3- COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa '0% a.m (condição especial negociada pela concessionária coM
instituição financeira específica) para Citroén AirCross + IOF. TC R$ 932,00. Confira a CET da operação em uma de nossas Jç!� ..€r�qiW��ito��� �\�tuiÇgtQ1r:ij3 ceíra 4- Citroên C3 �om 2 an��
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maquinas.
Caderno especial O CORREIO no POVO· Quarta-feira, 2 de março de 2011 ..

n
•

'. (te trabalho ecompetênctal
ri:iJa de sucesso como essa deve ser celebrada!

GEM E TURISMO
Parabéns Raumakl

.

• ..�.; """ �,. \ �..._ ...... �J _ ,._ �,. "''' \ : .... :. :.' ;A.. '"
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Persistência para
empreender

Raumak Máquinas completa 30 ano� de uma

trajetória marcada por grandes transformações

Quando resolveram abrir um escritório na la
vanderia da própria casa de madeira, no bairro
Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul, os funda
dores da Raumak Máquinas, Maurília da Silva
Kreis e Raulino Kreis, não imaginaVam aonde
chegariam.

.

Como em qualquer
negócio, o início foi mar
cado por desafios e obs
táculos. Porém não fal
tavam aos empresários,
as características neces

sárias para todo empre
endedor: persistência e

determinação. "Começamos em meio a muitas
dificuldades, príncípolmente em relaçõo ao es

paço e aos recursos financeiros. Mas tínhamos
garra, fé e amoracima de tudo", ofírmc Maurília.
Ela relembra um episódio que retrata o cenário
vivido naquela época. "Um, dia vieram o gerente

e o subgerente de um banco nosvisitar. O escritó
rio era tão pequeno, que eu pedi para o gerente
entrar e o subgerente aguardar lá fora. Não ca-·
bíamos nós três na mesma sala. Mesmo assim,
eu sempre fui otimista. Tínhamos confiança em

'nosso trabalho. Sem-
pre senti que iríamos
crescer", comenta.

Para aqueles que
pretendem abrir um

negócio ela aconselha:
"Tem três coisas que

.

eu considero as mais

importantes: respei-
to, humildade e confiança. Administrar quando

,

os negócios vão bem é fácil, difícil é assumir a
gestão diante dçs dificuldades. Mas são nestes
momentos que a gente mais aprende. O empre
endedor tem que ter honestidade, transparência
e simplicidade em tudo que faz", resume.

" Começamos em meio a muitas
dificuldades, principalmente em
relação ao espaço e aos recursos

financeiros.Mas tínhamos garra,
fé e amor acima de tudo
.........1I&Si

.

""DU�$M"'.

�r:��·
Encaixotadoras
Automáticas··';

Mãe e filho comemoram 30 anos de uma empresa sólida e inovadora

·g;�rides transfó�áções� 'Uê .nú
mero de colaborâdores saítoú de
três, em 1981, para 120 nos dias
de hoje. E os 50 metros quadra
dos da. lavanderia de Maurília·
foram transformados em um par
que fabril com sete mil.metros .

quadrados de área construída.
Se antes o foco era o desenvol
vimento de embaladoras semi

-automáticas, hoje o que. se pro
duz são máquinas arrojadas, de
alta tecnologia e design diferen
ciado. As empacotadoras, enfar
dadoras e encoíxotcdorcs . com

a morcc Raumak, ganharam o

mundo e são exportadas para 35

.

.

em;

octiPâ·o cargo aé diretor da or

gani�o:ção, Um dos ·.principais
morcos para a empresa ocorreu_

em 1984. "Neste ano produzimos
a primeira empacotadora auto- -

mótícc", conta. Desde então, a

principal preocupação dos em
preendedores estava em oten-,
der as .necessidcdes de clientes
cada vez mais exigentes. "Em
nosso ramo precisamos estar
muito atentos a qualquer mo

vimento do mercado, trazendo
novidades para o nosso produto.
Isso nos força a criar novas tec

nologias e máquinas cada vez

mais velozes", explica.

. .

. Parabéns RAUMAK pelos seus 30 anos de sucesso!
Nosso reconhecimento pela dedicação ao trabalho e progresso.

.

,

-
.
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Uma grande
família

Com uma administração fa- clientes", destaca Junior.
miliar, a Raumak prima pela fide- Para desenvolver equipa
lização dos clientes; Além de tra- .mentos inovadores, a pesquisa
bclhor sempre sob o olhar atento ,

também é constante' dentro da
da mãe; Maurília, o diretor da Raumak. Os profissionais estão '

organização conta com o apoio sempre em busca de atualização,
'da próprio esposa, Mara Kreis, preocupados em projetos que su

que é responsável pelo departa- perem as expectativas do merca

menta financeiro da empresa, há do consumidor,
dez anos. ''A gente sempre soube Já em relcçõo aos colabôra

separar, aqui dentro precisamos dores, o destaque da Haumak
estar focados no negócio", enfati- fica por conta da valorização e

za Maurília. incentivo ao crescimento pessoal
E os sentimentos cultivados ' de cada um. Palestras, progra

na família, como respeito e com- mas motivacionais, assistência,
prometimento, são levados tam- médica, odontológica, alimen
bém para clientes, fornecedores tação e capacitação são alguns
e colaboradores. "Nós vendemos dos benefícios oferecidos para a

bens de capitais. São produtos equipe. "Nós valorizamos .muíto

que vão ficar pelo' menos dez, a prata da casa. Quando surge
anos

.

dentro de uma empresa. uma oportunidade aqui dentro,
Então nossa venda exige rela- primeiro procuramos dentro do
cionamento e tempo. Temos que quadro de funcionários se existe
oferecer produtos funcionais e alguém que se encaixe

_naquela'
demonstrar confiança aos nossos vaga:', finaliza Junior.

Valorização dos funcionários tambémé um díferencíel da Raumak

" ,- .,:t

MERCADO

Equipamentos desenvolvidos pela Raumak embalam produtos de grandes marcas

Embalando
desenvolvimento

·com os profissionais de morketínq das,empresas
para entender o que eles criam", comenta Júnior.

Outro diferencial da' Raumak está, em ·ana

lisar cada cliente, oferecendo um produto que
atenda suas necessidades especificas. "70%
das máquinas é padrão, os outros 30% é adap

tado co cliente e vai depen
der muito do negócio dele, .

qual é o produto e .o que ele

precise", esclarece.
. Ao oferecer soluções em

IAUiJNoDmJUltOl\ ", automação para a indústria
Oim'OROARAUMAK ' nacional e internacional, Ju-

nior acredita que a Raumak
contribui de forma direta para o desenvolvimento
econômico. "Hoje em dia esta muito difícil para
os empresários encontrarem mão-de-obra ope
racional disponível no mercado. Automatizando
as indústrias, a ge_nte cria novas possibilidades
para estas pessoas tmbclhorem em cargos mais

técnicos, que exijam maior preparação", revelo.

Pouca gente sabe, mas muitos'dos produtos
que chegam à mesa do jaraguaense,_' já pas
saram por um equipamento desenvolvido' pela
Raumak. É que a -empresa é especializada em .

máquinas empacotadoras e· possui na cartela
de clientes gigantes como; Bunge, Kraft, Zaelli
e Parmalat. São soluções
que envolvem alimentos
sólidos, granulados e .po
eirentos, como café, trigo,
balas, biscoitos, arroz',
milho e até mesmo rações
animais. O conhecido e ir
resistível Sonho-de Valsa,
por exemplo,

.

é embalado através de um equi
pamento desenvolvido pela Ràumak. São mais

,

de-quatro mil máquinas fabricadas aqui, funcio
.

nando em indústrias de todo o mundo. "Hoje as

embalagens agregam val�r aos produtos. Elas
"são muito variadas e pensadas para encantar
os clientes. Por ,isso estamos sempre em contato

,-, Hoje as embalagens agregam.

valor aos produtos._Elas são
'

muito variadas e pensadas
pára encantar os clientes

I'

, ,�

_ ;,
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Um dos objetivos
para o futuro, é
aumentar o mix
de 'produtos.

.
,

. "

• > •

l < ... "' •
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V IS Ã O .-

Celebrar o presente,
,

,

vislumbrar o futuro
Para estar em síntonic com um

mercado. çada vez mais dínômíco,
a Raumak ultrapassa fronteiros, ga
nha o. mundo. e segue investindo. em
soluções inovndorcs, flexibilidade e

relccíonómentos. Com isso. vem se

destacando. no. cenário. industrial e
clccnçcndo reconhecimento dentro.
e fora do. país.

.

A Raumak pos-
sui certificação ISO: ".9001 e marcação

· •

CE, além da pro
priedade industrial
sobre enfardadora
automática, . sendo
a primeira fabrican-
te da América do Sul deste produto.
Em 2008, a gigante jaraguaense rece
beu ainda o Prêmio Top Exportação
ADVB/SC, nc categoria "aprimora
mento tecnólogico dos equipamentos
exportodos" .

Os profissionais da Raumak tam
bém participam constcntemente de
feiras tanto no Brasil como no ex-

tenor, em busca de atualização no

segmento e divulgação da própria
marca.

Mas os sonhos desta família de
empreendedores continuam gran
des. São diversos os planos pore o

futuro, .sempre com a intenção de
crescer e surpreender a todos. "Te
mos novos projetos para aumentar

nosso. mix de pro
dutos e expan
dir os negócios",
adianta Junior.
Uma das ações
previstes inclui ·0

ínternccíonclízc-
ção ainda mais

.

forte da marca Raumak. A empresa,
que já está presente em 35 países,
almejei fortalecer as relações nas lo
calidades onde já atua e entrar em
novos mercados.

Está prevista ainda a ampliação
do parque fabril da orqcnízcçõo, em
mais' três mil metros quadrados de

.

área construída.
.

Temos novos projetos
para aumentar nosso
mix de produtos e

.

expandir os negócios
RAULlNO KREIS JUNIOR,

.

DIRETOR DA RAUMAK

Parceria e confiança crescendo juntos.
Parabéns RAUMAK pelos seus 80 Anos!

� - • , rÓ» � �
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CITROEN GRANO C4
PICASSO 2.0 16V 2011
A partir de R$

89.990
à vista

"

�

I

\
,

• 7 LUGARES • PARA-BRISA PANORÂMICO,· 7 AIR-BAGS
• FREIOS ABS + AFU • AR�CONDICIONADO QUADRJ-ZONE

,'CITROÉn

de garantia sendo 1 pela Citroén do Brasil e 1", pela Le Monde conforme contrato assinado entre. cliente e concessionária. Cltroên AirCross, Citroén C4 Picasso e Citroên Grand C4 Picasso com 3, anos de

garantia pela Citroên do Bras]l. 5- Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do benefício, deverá ser feito no site da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília)
(disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos ou serviços. Os usuários registrados devem ser maiores de 18 anos e poderão
acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada após esse prazo. Para mais informações sobre os termos de uso do produto
no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 6- Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 15/03/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens, meramente ilustrativas.

,

"
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, . CHEVROLET CORSA 1.0
,

.. BMW 32511.5 COUPÉ 24V MPFI MILENIUM II SEDAN
GASOLINA 2P AUTOMÁTICO 8V GASOLINA 4P MANUAL
..................J$.��.?J:.ªº.9lºº...... . .?Q01 .. J?.:.ªº-º,º°

CHEVROLET S1 O 2.2 EFI DLX i

4X2 CS 8V GASOLINA 2P

......... .MANVA.�.Jª.ª.§ 1§�.ªºº,ºº ,

,

i . CHEVROLET S1D 2.8· ,
'

."

".

f' EXECUTIVE 4X4 CD 12V TURBO i CHEVROlET VEGTRA 2.4 MPFI CITROEN C3 1.4 I GlX 8V CITROEN XSARA PICASSO FIAT SIENA 1.0 MPI FIRE 8V FIAT STILO 1.8 MPI 'FORD COURIER 1 ,6 MPI L
i !NTERCOOLER D!ESEl4P '! ELITE! 6V FlEXPOWER 4P . GASOLINA 4P MANUAL ,2.0 GLX 16V GASOLINA 4P , FlEX 4P MANUAL 2007 SPORTING 8V FlEX 4P i 8V GASOLINA 2P MANUAL

,

: MANUAL 2004 53.800,00 I AUTOMATICO 2006 39.800,00 200628.800,00 i MANUAL 2003 23.800,00 •. 23.800,00 MANUAl200739.800,00 200518.800,00 \•• _ •• w •••• "'w·.·.·.·.· ·· ••._. ._.w·· .. ··

, '''_.. _ .. _ •••.•__ __ _'''._.� _ ·.· · · ·· _ ·.·· _._·."'·.· __ w _ _."'_ "' __ _ ••• "'._•• ,.".�._ _._ _ _ _... • _ _ ,.. • .. "' _..... .. ,................... ••• ••••• • •••• • _· .. •• ••• ·."' .. • .. 1

1
t
i
i
I
i

HONDA CIVIC 1.8 LXS SEDAN'
i 6V FLEX 4P AUTOMÁTICO

2008 51,800,00

FORD RANGER 4.0 XLT 4X4
CS V6 i 2V GASOLINA 2P
MANUAL 1999 23.800,00

,

..•...••+ •..•.•.

SMART FORTWO 1.0
CABRIO 3 CILINDROS) 2V
GASOLINA 2P AUTOMÁTICO

201 Oí201 059.800,00

RÊNAULT MASTER 2.5
DC! FURGÁO l2H2 16V
DIESEL 3P MANUAL

.

200648.800,00

RENAUlT SANOERO 1,0
EXPRESSION 16V HI-FLEX 4P

.
MANUAL 2010 35.800,00

. .

, RENAULT KANGOO 1.0
I EXPRESS RL 8V GASOLINA 4P

MANUAL 2001 14.800,00
,

}'" .........................•...•••.•.....•...•.••.•....•........•......•........•.•..•...•+ ..•.........•..•.......••...•..•...•......•..••.••.•...•..••.........•..••.••

f

VOLKSWAGEN GOL i.O MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.IV

2008 22.800,00

VOLKSWAGEN GOL t.c MI
8V TOTAL FLEX 4P MANUAL

G.V 2009 29.8QO,00

VOLKSWAGEN GOL 1.8 GU
8V GASOLINA 2P MANUAL

1996 8.800,00

HONDA CIVIC 2.0 SI SEDAN
i 6V GASOLINA 4P MANUAL

2008 64.800,00

KIA CERATO 1.6 EX SEDAN 16V: RENAULT CLlO 1.0 PR!VllÉGE
GASOLINA 4P AUTOMÁTICO ' SEDAN 16V GASOLINA 4P

200834.800,00 MANUAL 200321.800,00 . i
....................... .. +....................................... . ..

. �
!

HONDA Fil 1.4 LX 8V
.GASOLlNA 4P MANUAL.

2004 26.800,00

RENAUlT SCÉNIC 1-.6 RT
16V GASOLINA 4P MANUAL

2002 22.800,00

VOLKSWAGEN JETTA 2.5 I
20V 150CV GASOLINA 4P
TIPTRONIC 2007 51.800,00

,

, .

/

RENAUlT SCÉNIC 2.0 RXE
8V GASOLINA 4P MANUAL

199916.800,00

SUZUKI SAMURAI1.3 JX METAL i VOLKSWAGEN BORA 2.0 MI :
TOP 4X4 16V GASOLINA 2P 8V TOTAL FlEX 4P TIPTRONIC I
MANUAL 199515.800,00 200948.800,00 i

....................................................... .. : . �

VOLKSWAGEN PARATI1.6 MI
PLUS 8V TOTAL FLEX 4P

MANUAL G.IV 2008 29.800,00

VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 : HYUNDAI TUCSON 2.0 MPFI GL
MI CITY CS BV TOTAL FLEX 2P : 16V 142CV 2WD GASOLINA 4P
MANUAL G.IV 2006 22.800,00 i MANUAL 2007 49,800,00 .
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CAMINHÕES
CAMINHÃO VW, baú, ano 91, modelo 790., R$
40..0.0.0., aceita -se carro no negocio.TR: 8869-5915

CAMINHÃO 608 vende-se, com baú de
alumínio, pneus novos, sofá-cama todo
reformado, valor a combinar. TR: 9213'-2502 /
8826-2502 / 9636-5176 com Pedroso

FIAT

OMEGA- Vende- se ano 79, com bateria e KA - Vende-se, 2002, GL, ar quente, limpador e
pneus novos TR: 3055-8262 Sandro desembaçador traseiro, TR: 9931-6391/9945-

5881/3273-6572

KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
8.50'0',0.0. TR: 3276-0.850'

. PALlO- vende-se Palio fire ano 20.0.4 Prata 4

portas, vidro e trava elétrica, alarme. limpador
e desembaçador. R$1 ::.50.0.0.0 ou troca-se por
menor valor. TR: com Célia: 3275-3538 e/ou
9931-9410

CAMINHÃO MB 608 Vende-se. ano 75' com ��L��.o06���� T��8���_��'2�omPleto, ano 99,

direção hidráulica ótimo estado, fone; 3370.-2757
PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.00.0.,0'0' de

D40-Vende-se, 90', c/ baú, direção hidráúlica, entrada, e assumir financiamento TR: 9941-
alarme, travas ótimo estado R$32.00D,DD TR: 5854 Fabio
3370'1478/990.30'877

OUTROS

TRATOR New Rollal)d modelo 5030' todo
reformado, 4 pneus novos, preço á combinar,
Aceito trator da marca Yamaha na troca.
TR:8452-D178 Marco Antônio.

KA - Vende-se, ano 20'0.7, trio elétrico,
48.0'0'0'.0'0' km, R$18.DDD. TR: 9934-2628.

KA GL 1.0., ano 2000, cor branco, ar quente,
limpador e desembaçador traseiro, 2° dono. R$
11.00.0.,0'0. TR: 9619� 5885 CARRETAREBOK- Para veículos, ano94, carmandian

Ref: 350. valor a combinar. TR: 3371-9157
KA Ano 1997, c/ar condicionado, vidro e

trava limpador e desembaçador traseiro,
interior higienizado (Dez 20.10.). R$11.50D,DD
TR:3376-4035 ou 9656-1353 com Paulo.

3372-2105 ou 9934-7517.

VOlKSWAGEN
GOL POWER TOTAL Fi..EX Ano 20.0.4 1.6 4p.
Preto metálico. Direção hidráulica, vidros

. elétricos e alarme. Carro isento de retoques,
impecável. R$: 22.50.0.,00.. TR: 47 9655-620.3

.GOL G4 - 4 portas, 2006 R$18.00D,DO. TR:
9203-3197.

CIVIC - Vende-se LXL, ano 20.07, gasoliná, na

cor cinza, automático, completo R$ 47.0'0.0',0'0' GOL - Vende- se ano 94, AP 1.8, ALC R$
TR: 9192-1556 Reginaldo 7.500'.0.0 TR: 8873-10.0.6

CLASSE A - Vende-se 160, ano 20.0.1 R$ GOL-Vende-se ano 97, 2 portas, cor banco, 1.6
KA- vende -se modelo 20.09 com ar, direção, trava· 17.00.0.,0.0.: TR: 3372-1371/9922830'0' AP 8 válvulas, Vidros e Travas Elétricas. Valor a
e alarme, branco R$: 25.500.. TR 9135-8601.

.

Combinar.TR:9997-4QD3 Dário

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com MONDEO _ Vende-se, SW, 2.0.,16 v, 97, completo, CLASSIC- vende-se ano 2007, cor prata,
MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/ 26 k 200.8 R$ 36 500' DO. TR 9616 I t

.

d GOL - Vende -se 1.0. na cor prata, ano 20.02,
m, ano , ., : -

banco de couro, gasolina/GNV, em ótimo estado, comp e o sem ar, pneus novos revisa os, com
baú, branco. TR. 9979-6850/3371-6368 9188 9975 5575 IPVA 20'11 TR 9618 7279 3274 8077 ótimo estado 10.00'0'.00 de entrada e mais 12 x

ou -

R$ 25.0'0'0',0'0', TR: 979-6850' ou 3371-63. pago: - ou -

de 421,0'0. TR: 9954-8466
SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro portas,.

d T 3370 7144 VERSALHES- Vende- se Royale ano 96,
revisa a com pneus novos r: -

aceto moto na negociação. TR: 880.7-3457 completo com GNV, R$ 12.00'0.,00 TR: 3371-

UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, quatro
8111 ali 9918-9808/ Rafael

portas, completo, TR: 3370-7442/LauroCHEVROlET
UNO - Vende - se, quatro portas, completo. R$
4 0'00,00. entrada. E mais parcelas. TR: 9618-
7945.

MOTOCICLETAS
OMEGA - Vende-se Completo 3.0', teto solar,
painel digital, ano 94. R$ 11.00'0.,00 reais, em •

TR 2 2 R d UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas,ótimo estado. (47) 921 -7 53 com icar o.
d" d R$ 17000' 00' TR'com ar-con tciona o. .,..

OPALA COMODORO - Vende-se, ano 89, 4 9979-8040.

portas, 4 cilindros, á álcool, vidros e travas
elétricas, com direção hidráulica. R$11 0'00.0.0. UNO - vende -se 1.0. fire flex, quatro portas Sundown web, ano 20'0'7 2° dono$2.DDO aceita-

TR: 3376-05Q8 ou 9921!t257. com ar, �$ 19.0'0'0.0'0 TR: 9989-80.99 se propostas. TR:9124-1617 ou 3370.-7806.

ASTRA _ Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de Suzuki Boulervard - vende -se M 800., ano

fi AR DH VE TE fabrica) 20'10', cor prata 16 mil km rodados, 20'0'8 c/ 4.300 km Impecável R$: 25.50'0'. TR:quatro portas, 2.0. ex, preto, , , , ,

complenssrno. TR: 3376-1496 OU 9975-6766 9116-1850..
AL. TR: 8823-8479.

ASTRA _ Vende-se, ano 0'8, preto, roda 16", STILO - vende -se imo 2003, na cor branca, Biz 200'3, cor azul, com partida, valor á combinar

IPVA pago, único dono. TR. 99294800' completo sem teto TR: 9181-6689 TR: 3378-1180' ou 9937-1980 com Nádia. .

CHEVETTE - Vende-se ano 90', cor ouro, 1.6 STILO- vende -se ano 20.0.7, completo TR:

a álcool em perfeito estado R$ 4.800,00. TR: 3371-7090. ou 9647-2320 na parte da manha
,

3276�D850 FIORINO - vende-se, ano 91, valor a combinar.

CORSA - vende-se classic, para assumir TR: 9111-4353.

financiamento, ou troco por moto CB 30'0 TR:
3376-3173 ou 9934-6491

CORSA - Vende -'-se sedan classic, ano 200'4,
R$18.0DD,ODTR: 3371-6968.

.

MONTANA - Vende -se cor branca, ano 20'06,
completa com are direção, TR: 9621-8645 ou

3370'-7242

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

S10 - Vende-se, 0.5, a diesel, 4x4, duas portas.
TR: 3275-0'697.

VECTRA- Vende-se, 2.0., GLS, ano 95, cinza,
R$ 12.50'0'.0'0' TR: 3371-9157

VECTRA - Ano 98 TR: 8820'-0'0'52.

VECTRA- Vende-- se mlíenium ano 20'0'1,
completo, banco de couro, com manual e nota
fiscal, R$ 23.50'0',0'0' TR: 3376i2776
VECTRA COMPLETO CD Vende-se, Ano 98, cor
prata, R$16.DDD,DD TR: 9141-6810' com Valdir.

VECTRA - Vende - GLS, 97, prata, banco de
couro, R$ 17.0'0'0',00' TR: 9973-9669

FORD

FIESTA PERSONNALlTE- Vende- se ano 20'0'3,
1.0' 4 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE,
TE, SOM, rodas de liga 14, 4 pneus _Michelin
novos, R$ 20'.90'0'.0'0' TR: 8822-2556

Moto Suzuki GSX 750' F Ano/Modelo -

20'0'5/20'0'6, cor cinza, único dono - 8.0'00' km.
TR: 9929-620.1

BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida
elétrica, preço a combinar TR: 3370'-10'64

CG TITAN 125 - Vende-se ano 96, estádio
impecável R$1.5DD,DO TR: 8817-0'595

CG 150 - vende-se, ano 20.0'7, cor prata, c/partida.
R$ 4.0.0'0',0'0'. TR: 3275-3538 ou 9931-941 D.

GOL - Vende - se, 10'0.0' CHT, branco, com

MITSUBISHI - Vende - se, L2DD GL 98, 4 X 4, trava, alarme e bancos em curvin, R$ 6.90'0.0'0.

Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE. TR: 8855-9931 ou 3372-0.90.0.

R$ 29.00.0,0.0.. TR: 9983-90'46 falar com Joise

PÓLO - Vende - se 1.6, preto, ano 20'0'5.
Completo, 55.DDDkm, revisado. R$ 28.0'0'0',0'0'.

BESTA - Vende-se, ano 20'0.1, completa GS valor Único dono. TR: 960'8-5655 ou 3372-10'98.

35.0'0.0.0'0'. TR: (47) 3436-7756 ou 9114-1130'. PÓLO _ Vende-se ano 94, AP 1.8, ALC R$
COROLA - vende-se ano 20'0'7, com 25 km, 6.60'0' TR: 8873-10'06

cor prata, cambio automático. TR: 3372-2435.
Arildo_ após 19 h.

'

F4000-.- Vende-se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor de
R$ 26.0.0.0.,0'0. em ótimo estado'. TR: 9184.0'124·
ou 9988.1982 com Alzemir.

MERCEDES CLASSE A - Vende - se 160.

completa elegance, banco de couro, ano 20'0'0',
na cor chumbo, R$ 16.80'0',0'0' TR: 3275-2421
ou 9148-5790

PEUGEOT

GOL - Vende - se bola, ano 95, 1.8, em perfeito
estado R$ 9.0.0.0.,00. TR: 3276;0850'

GOL- Vende -se quadrado, ano 92, 1.6, original,
motor na garantia. R$ 7.90.0'. TR: 3275-3538
ou 9931-9410

PÓLO HAT - Vende - se 1.6, 20.0'2/20'0'3,
gasolina com kit gás, ar/ direção/ trio elétrico,
R$ 23.0.0'0,0'0' TR: Daniela 9992-6524 Eduardo
9992-6475

CROSSFOX - Vende-se ano 0'8/0'8 prata 1.6flex,
completo, único dono, baixo km, impecável.
R$38.900,DD. TR: (47) 990'9-0.949-3371-6890.

PARATI - Vende - se, ano 0.6, completo, R$
PEUGEOT 206 CC (conversível) , ano 20.0'3, valor 33.0.0'0',0.0' na cor preta TR: 840.5-9689
R$ 45.0'0'0,0.0., se aceita carro na troca no valor de
até R$15.DDD,OD TR: 8820-00'52 com Everaldo. SANTANA - Vende - se, ano 95 completo,

branco, TR: 3275-6730.
CG TITAN- vende-se 150. KS, 20'0'7, vermelha, PEUGEOT 206 - Conversível, ano 20.0'3, R$
R$ 3.80'0',0.0' TR: 9143-4283 ou 3372-2539 35.0'0'0',0'0' + 'financiamento TR. 3372-1371

TWISTER - Vende-se, ano 20'0'3, vermelha,
R$ 5.500',0.0'0', se aceita carro em troca. TR:
9648-0'90'4

XR 250 - Vende-se, 0'4, tornado, equipada para
trilha, R$ 3.50'0',00'. TR. 92140'486

FUSCA - Cor bege, ano 79, motor 130'0, caixa
de marcha nova, bateria nova. R$2.1 00,00'. TR:

PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 200.1, 16 W, 91950'851
completo menos direção, cor vermelho, 1.0, R$
16.50'0',0'0'0'. TR: 9975-3940./9902-6717.

� RENAUT
-

FUSCA - vende- se ano 74 TR: 3372-39� O'

� CITROEN
C3- Vende - se, GLX preto, 0'6, completo, air
bag duplo, aros de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 20'1 D. R$ 28.50'0,00'.
TR: 8831-8989 Vilmár

. CLlO - Vende - se, ano 0'3, RL, 1 :0', preto,
FIESTA HATH - Vende-se ou troca pormateriais YBR - vende -se 20'0'7 cor prata, placa completo, air bag duplo, ótimo estado, R$ C3 - vende - se, prata 05/0'5 completo, R$
de construção, ano 20'0'9. TR: 3273-2347 / vermelha, troco por carro TR:8473-9240 17.50'0',0.0'. TR. 9978 6795 Raquel. 24,.50'0',0'0 TR: (48) 96137335.
8853-9716.

•

SAHARA - vende -se ano 97, impecável TR:
FIESTA - Vende-se gI1.D,01, com ar e trava 3370'-1141 ou 9113-7522
vermelha em ótimo estado. R$ 13.500',00' TR:
30'55-3756 ou 840'8-9110' NX 200 - vende-se com partida, freio a disco.

,R$ 3.50'0'. TR: 3376-40'50'
---

F250- Vende -se XLL, ano 200'2, completa em

ótimo estado, sequndo dono tR: 3371-4998

FIESTA HATCH 2009 - 1.6, completo, quatro
portas, TR: 3370- 6829 ou 8474-6881

FIESTA � Vende -se sedan 1.6, flex completo,
VECTRA- Vende-se GLS 95 com GNV,' R$: .

ano 0'6, vermelho. R$ 25.00'0,00' TR: 9934-3444
12.500'. TR: 3371-9157 ou 9953-9966.

ZAFIRA - Vende-se ano 20'0'2 completo c/
GNV/DVD R$: 25.90'0'.0'0'. TR: 9616-1850'

_

CORSA - vende -se sedan milenium 20'0'1, COUmER - Vende-se, ano 2003 preta Tr. 3371-7526. Dafra Laser 150cc, vende-se 150'0' km, prata,
cor prata, com GNV, desembaçador traseiro, 20.0'9 R$ 3 80'0. DO. TR 840'8 9110'ESCORT - Vende-se, GL, 89, 1.6, gasolina, R$ . ., : -

ar quente, abertura elétrica do porta malas,
lnsultlm, trava e alarme, som, pneus novos, 4.60'0',0'0.. TR: 3273-0'216/9177-230'0' HONDA FAN 125- Vende-se ano 20'0'6,
engate, R$ 14.800',0.0'. TR: 9979-0.527 ESCORT _ Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com R$3.DDD,DD TR: 8817-0'595' PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 0.3, R$ PÓLO- vende-se, 1.6 mi flex, 20'0.6, prata, 4

45.0'0'0',0'0 avista TR: 3371-7390' ou 9922-830'0. portas completo. Único dono. R$27.DDD.DD.
CORSA SEDAN - Vende-se, ano 20'0'5, life valor som, R� 4.90'0',0'0'. TR: 9177-230'0'

. HONDA FAN 125 vende-se' ano 0'8, na cor cinza, TR: 8804-9154 com Emilio
a combinar. TR: 9953-9966 FOCUS Hatch 20'0'5 1.6 4p, Dourado metálico, R$ 3.80'0',0'0' TR: 3371-820'8 ou 9176-4929' PEUGEOT 307 - Vende-se, 0'7, Griff, completo.

TR. 9969-3914/3372-30'08 Kauê
Completo: ar condicionado, direção hidráulica CB500 - Vende-se, ano 20'0'0', alarme, luz
e vidros elétricos. Carro em perfeito estado de branca, pneus novos. TR: 3370'-0'479
conservação, impecável. R$ 26.50'0',0'0. TR:

(47)9655-620'3.

VECTRA - Vende-se ano 20'0.0', motor 2.2, na
cor cinza cirus. TR: 9158-0'0'19

OPALA - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova.

R$ 5.500.. TR: 30'55-8262.

FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 0'8. TR:
9143-0'574 Josi

J HONDA SHADOW, ano 99,
FIESTA - Vende-se, 1.6, sedan, 0.6, completo, R$13.5DD,DD. TR 910'3-5855
2° dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.0'0'0',00'
TR: 9186-7223

F1000 Vende -se Ano 89, motor MWN, aceito
troca. TR: 3372-2823 e/ou 9632-3925

SUNDOWN HUNTER 90' cc - ano 20'0'7
-vermelha, 24 mil, km, único dono, em perfeito
estado: R$ 1.80'0',0'0'. TR: 3370'-8910' / 3371-
5453 ou 8428-520'3

KASINSKI MIRAGE 150' cc - ano 20'10' -

vermelho grena, 6 mil km, único dono, em

perfeito estado. R$ 4.80'0',0'0'. TR: 3370'-8910'/
3371-5453 ou 8428-520'3

cor preta,

SCHADOW - vende-se, 60'0' cilindradas,
modelo VLX: cor cinza: 7.80.0' kl, segundo
dono. R$16.DDD.DO. TR: 3376-0'179 ou 991'8-
7210 com Roberto

CLlO - vende - se hatch autentique 2005, cor
beje, quatro portas, trava alarme, desembaçador
traseira, limpador traseira, quatro pneus novo.

R$18.0Do.,OD TR: 8451-5887

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

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

MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$
36.500,00. TR: 8402-5923

SCENIC - vende - se, 20'03, completa, ótimo
estado, 23.500'.00', TR: 9993-1598 ou 3055-
0075

SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.0'0'0'.0'0 TR: 3275-2421 ou 9148-5790

RENAULT MASTER EXECUTIVA - Vende-se.
2.5, ano 20.07, 16 lugares/com serviço. TR:

8$130,00
(somente na cota)

Guia acompanhando o

grupo, ônibus executivo
(47) 3437-7919
(47) 9635-2688
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BENEFrCI

Horas e horas parapediro FGTS
\

Mais de quatro mil moradores atingidosrequererarn o _Q_�nefíciQ,,ºnt�Ul e segunda-feira
FOTOS EDUARDO MONTECINO

As pessoas que foram
atingidas pelas chuvas de
janeiro e, que pretendem
sacar o fGTS (fundo de
Garantia) para arcar com
os prQjuízos das enchentes,

'

precisam ter muita paciência

Na
manhã de ontem, e tam

bém na segunda - feira,
. mais de quatromil pessoas

foram até o Ginásio Arthur
Müller. Filas enormes se formaram

por moradores dos bairros Barra
do Rio Cerro, Jaraguá 99; Iaraguá

. 84, Parque Malwee, Rio Cerro I, Rio
Cerro II, Rio da Luz e Garibaldi, os
'bairros mais atingidos. Osdois 'dias
do começo dessa semana eram de
dicados à comunidade dessas loca
lidades' segundo o primeiro crono

grama divulgado pela Prefeitura.
Mas, de acordo com o diretor de

Desenvolvimento Econômico Ivo

Schmitt Filho, a grande procura fez
a secretaria incluir mais dois dias
no calendário de cadastros para es

ses moradores. "Houve muita pro
cura e para todo mundo conseguir
encaminhar a documentação tive
mos que ampliar", explica. O novo

cronograma foi divulgado ontem

(confira o quadro).
O casal Valdecir e Rosilei, mo

radores do Rio da Luz, tiveram que
aguentar cerca' de dez horas de

espera para solicitar o pedido do
, FGTS. Eles chegaram ao Ginásio às
4h30 damadrugada e já havia cerca
de 530 pessoas na fila. A casa deles
ficou alagada e a água deixou vá
rios móveis destruídos. Juntos, eles
pretendem conseguir sacar cerca

de R$ 5 mil. "Já tínhamos vindo na

segunda-feira, mas não tinha mais
senha. Aí hoje resolvemos vir bem
mais cedo para ter certeza' que ía
mos conseguir", explica o analista.

Para esta quarta-feira; as senhas já
estão esgotadas pelos moradores que
retiraram ontem. A distribuição volta
ao normal amanhã Cerca de quatro

,

-

mil pessoas já foram atendidas, desde
o dia 23 quando os cadastros começa
ram, pelos funcionários públicos e da
CaixaEconômica Federal. Ao todo, são
esperadas aproximadamente 25 mil

pessoas para solicitar o FGTS. Os atin

gidos devem seguir o cronograma di
vidido em localidades, que foi alterado

_ ontem pela Prefeitura. Os atendimen
tos seguem até o dia6 de abril.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Expectativa da Prefeitura � que cerca de 25 mll pessoas passem pelo Arthur Müller até dia 6 de abril. Para hoje, senhas já estão esgotadas
..-'

� , �

�'-:',
.

Valdecir e
a esposa

tiveram que
esperar dez
horas para

se cadastrar'
ontem

Detectados mais dois -focos
de dengue em Jaraguá

Foram detectados mais dois
focos do mosquito da dengue em
Iaraguã do Sul. Os casos, um no

bairro Água Verde e 'o outro no

Centro, foram descobertos na

semana passada, mas divulga -

-

dos apenas ontem. Apenas neste
ano já foram confirmados quatro
focos de dengue - os outros dois
também foram no Centro:

As larvas foram encontra

das em armadilhas, que são fei
tas com pneu cortado, ao meio
e água' parada, instaladas em

''''f,oatos estratégieos e monitora-
-

das pelo programaMimicipal de
Controle de Zoonoses, Ao todo,
existem cerca de 700 armadilhas
como essa na cidade.

-

Nos bairros afetados, 12 agen
tes de endemias estão visitando
cerca de 130 residências no Água
Verde e 670 no Centro, que ficam
próximas ao local. O objetivo é
verificar possíveis novos focos do
mosquito e orientar os morado
res quanto à doença.

A Prefeitura também faz uma

ação, neste sábado, das 8h ao

meio-dia, para prevenir novos

casos. Equipes da Secretaria da
Saúde estarão na Praça Ângelo

Piazera e na Praça dó Expedi
cionárió para distribuir folders e

prestar orientações à população -

sobre os cuidados com a dengue.
Um caso da doença em Iara

guá do Sul foi confirmado no iní-_
cio de fevereiro. Uma adolescen
te de 15 anos contraiu dengue no
Acre, onde visitava familiares. A

jovem foi tratada e passa bem.
Em 2010 foram registrados nove

focos e cinco casos da doença,
todos importados de outros es

tados. "Apesar de a situação ser

preocupante, em Iaraguã do Sul
ela está controlada, porém, é ne
cessário que "a população fique
atenta e continue tomando os

cuidados necessários", ressalta o

diretor de Vigilância em Saúde,
Walter Clavera.

Para evitar que o mosquito se

prolifere, é importante não dei
xar água parada em locais aber
tos, como acumular água em
latas, embalagens, copos plásti
cos, tampinhas de refrigerantes,
pneus velhos, vasinhos de plan
tas, jarros de flores, garrafas, cai
xas d'água, tambores, latões, cis
ternas, sacos plásticos e lixeiras,
entre outros.

- I
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Rotabela
'.

FO'i em 1998 que um grupo de sócios de
cidiu estabelecer-se no serviço de transporte
executivo permítíndo que as empresas pudes
sem terceirizar estas atividades. Os 13 anos de
sucesso provam que eles estavam certO's.,

.,. f·

'Acüs'
. A prestação de contas relativa ao

exercício de 2010 mostra que O' ano foi
muíto bom para a associação em diver-

.

sos aspectos. Destaquepara o volume de
associados que encerrou O' ano em 1.195.
Outro grande destaque ficá por conta dó ,

superávit, que passou de R$ 88,7877mil
em 2009 paraR$ 220,315-mil no ano pas�

. sado, Este resultado foi obtídoprincipal
mente em função da renda com O'S cur

sos que,'em ano de crescimento foram
muito procurados, Desta forma, as men-
-salidades começam a reduzir' seu peso

.

na receita damesma. Para 2011 prevê-se
a realização de obras demanutenção or
çadas em R$ 200mil.

/ �

Vereadores
Durval Marcatto Iuníor . deíxou muito

" .

clara a posição oficial daAssociação Empre
saríal de Iáraguã do Sul- também apoíada
pela Apevi - solicitando que não seja am

pliado . O' número de vereadores em nosso

munícípío, Igualmente, defende Iímítação
de gastos com a manutenção do legislativo.

f

Helip�nto
. Eleiç'ões· .em..':.·pr.e'saria,i·s.·······

.

A frequência de cerca de um
pO'USO' semanal cO'm . pessO'as

.

Nenhuma surpresa na recondução de. que necessitam atendimento de
DurvalMarcatto Juniorparamais um ano. . emergência no Hospital SãO' Iosé

, de mandato podendo contar com toda a
.

mais que justifica. a construção
equipe deste ano. A exceção fica por conta .

do mesmo. Enquanto Isto O' SãO'
da entrada de Alessandro Trupel Macha-. José de Ioinvílle - hospital do
dO' na condição de novo presidenté da '. Estado - contínua sem um IO'cal
Apevi (Associação dasMicro e Pequenas para O' pouso dO's helicópteros.
Empresas do Vale do Itapocu). Estamu-
dança ocorre por causa da saída de Edson
Roberto Schmidt que passa a fazer parte

.. da díretoría da Fampesc. f

INDICADORES
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Mercado Regional Ikarsten@netu�o.com·�:ti;.:

Lourival Karsten

Ponto por exceção·
Algumas grandes empresasjá adotam O'

chamado "ponto por exceção" que signifi-ca
que os colaboradores só registram 9 ponto
'nos momentos em que não seguem O' seu

horãrio normal de trabalho. Conforme Jai
ro Becker, no dia 1 o de abril, a Duas Rodas
deverá se juntar a este seleto grupo de em
presas, dispensando O' ponte para todos..

Presídio .'

O Presídio também está lotado demu
lheres. SãO' 50 detentas que agora vão se .

tornar produtivas, realizando trabalhos
para empresa do munícípío, Muito im

portante, poís diminui O' tempo ocioso,

,
.

Wandér Weege
"Entre tantos compromíssos da Malwee,

poder contribuir diretamente corn a 'saúde,
proporcionando ambientes adequados, qua
lidade no atendimento, gerando melhorias,
sem dúvida, émuito satisfatório."

Esta é a posição manifestada pelo em

presário para a revista Negõçíos das entída
des empresariais da região, O compromisso
do sr. Wandér com a saúde dispensa maio
res comentãrío, considerando O' grande vo
lume de doações que tem realizado para
entidades da área ao longos dos anos.

.. ··Raumak
Comemora hoje 30 anos de

existência esta empresa que é
um dos grandes destaques na

cíonais nO' setor de equipamen
tos para embalagem. É uma

longa trajetória em que.a em

presa teve de se firmar nO' mer
cado e ainda enfrentar diversas

.mudanças econômicas.

Aviação militar
Muito esclarecedora a expo

síção realizada pelo Major PM
Nelson Henrique Coelho, CO'

mandante da 2a Cia. de Aviação,
sediada em Iolnvílle, Ficou a cer

teza de. que seria possível atuar
muito mais em apoio às ações
do 140 Batalhão da PolícíaMílítar
desde que as forças da comuní
dade consigam sensíbílízar as

autoridades .estaduaís.

lotERIA·

07 - 25 -,.26 - 37 - 55-

02 - 05 - 06 � 07 - 10
11-12-13-14-16
17 - 20 - 22 - 23 - 25
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moagoncalves@netuno.com.br.

Moa Gonçalves

Debut.

Toe -toe
carnê do IPTU logo, logo bate em sua porta com aquelas re

comendações de sempre. Tudo bem! Mas a pergunta que não

quer se calar: e se a gente só pagasse quando a Prefeitura nos

...... desse aquilo que temos direito? Isto é, segurança total para ir
e vir a qualquer hora, saúde pública acessível em todos os bairros,
educação de qualidade perto de casa, praias despoluídas, postos de
saúde abastecidos com remédios e esparadrapo, esgoto tratado, ruas
e calçadas sem buracos, iluminação pública decente, transporte se

guro e eficiente. Será que é pedirmuito?

Novolook
Uma bonitona da urbe sorri

so, que não quer que divulgue o

nome, está na bela ilha de Santa

Catarina se recuperando de uma

. nova cirurgia plástica. Caiu no bis
turi para ficar com um look mais
esbelto, para esperar o outono que
está quase chegando.' A mulher
do empresário poderoso está feliz
e com a sua autoestima elevada
com o resultado do procedimento.

NAS RODAS
• O meu amigo e colunista da
revista Nossa, Osni Píncegher,
no dia 15 de março vai curtir
uma temporada de bermudão.
nas praias do Rio de Janeiro e do
nordeste brasileiro.

• A aniversariante de destaque
de hoje é a gente boa Eliana
GarciaWeege. Mil vivas!

• A foto do amigo e empresário
.
Zéca Rausís, do Automóveis
Jaraguá, postada naminha
coluna da revista Nossa
Weekend, causou na cidade,
e mostra que ele e Jack Leclai
foram realmente separados no
berço. É a cara de um e

focinho de outro.

Onde comer bem
·em Jaraguá
No restaurante Mime,

em frente ao posto Mime
daWalterMarquardt.

Certamente um dos melhores
buffet em quilo de Iaraguá .

. Dica de hoje
Curtir as delícias da Choperia Bier
Haus. Todo dia uma novidade.

"
Não há nada como um

sonho para criar o futuro.
VICTOR HUGO

"

Entre aspas
Tiririca é indicado para inte

grar a Comissão de Educação e

Cultura da Câmara (Kibe Loko).
"Qual o problema? Tem depu

tado até na Comissão de Ética...".

As Luluzinhas já estão agen
dando cabeleireiro e os Bolinhas

já estão passando a camisa so

cial.
.

Além de providenciarem
presentes, claro! Toda essa ar

rumação por causa da festa de
aniversário da gatinha Mariane
Amorim, sábado,dia 5, no espaço
daVovó, Soraia Junckes. Como a .

mina vai completar seus 15 anos,
vai rolar, mesmo, um festão!

·Sumidos
Quem. anda sumido de nossas

rodas sociais são os irmãos Paulo
e Wanessa Albuquerque. Devem
estar guardando' suas "pilhas"
para serem gastas no carnaval

que vão curtir intensamente.

Bola ·branca
.

riÀs vezes gostode beijar por
beijàr, transar por transar",

Paloma Bernardi, ao dizer que
nem sempre prefere se apaixonar, e
mantém relacionamentos casuais.

Vale o elogio para o

Centro Educacional Loni
Emmendoerfer, que há

quatro anos vem ofere
cendo Educação Infantil
diferenciada e com; ex
celente qualidade. Outra
coisa, a partir desse ano

a escola iniciou suas ati
vidades também para o

Ensino Fundamental 1

(10 ao 50 ano), meio pe
dado e período amplia-

.
do. Bola branca!

.- ,

.: ·1
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CRÔNICA
S�A�FEIM

\ Eu admiro os homens do lixo!··
íga-me o que fazes com o teu lixo e te
direi quem é! Algum filósofo moderno
pode apontar o dedo em nossa direção

_.", e proclamar a sentença. O lixo agora é
luxo, vira arte, viramoda, vira samba e está até
em tapete vermelho, foi parar em Hollywood
na festa do Oscar. Eu admiro os homens do
lixo! Desde pequena ficava observando pela
janela os homens com suas

.

luvas cor amarelo pularem
daquele caminhão grande
e recolherem de frente de
casa .as sacolas do lixo que
havíamos produzido. O va

lor real que os catadores de
lixo representam para a so

ciedade é ocultado-pela cor

tina do faz de conta. Faz de
conta que o lixo que consu

mimos some como mágica e não preciso me

preocupar com nada. O documentário que fi
cou fanioso feito no maior aterro sanitário da
América Latina, no Rio de Janeiro, nos mostra
visões mais coloridas porque a arte está pre
sente. Botões coloridos dão Vida a rostos que
buscam recuperar a autoestima no meio dos
entulhos. Contudo, grande parte da realidade
do que acontece com o lixo ainda é em preto

e branco. Ontem eu vi pessoas jogando lixo na
rua. O flagrante foi assim, de repente, duran
te o dia, o papel da bala era cor de rosa, bala
de iogurte, pensei. Depois, o vento carregou o

papelzinho para o outro lado da rua. O carro

branco arrancou quando o sinal ficou verde
levando o rapaz sorridente que comia sua

bala. Também vi umamulher jogando um pa-
pel branco amassado numa

viela, talvez um bilhete ou

anotações pessoais. A mu-
.

lher usava uma blusa verde
e andava calmamente com

.

-
.

uma pasta namao.A frase que
dá início a esta crônica seguiu
acompanhando o rapaz e a

mulher. Eu admiro os homens
do lixo! Poderia fazer um re

trato falado de ambos, denun-
ciá-los, mas não tem importância, deixa para
lá, são muitos os que fazem isto. Em tempos
de conscíentízação ambiental e de mensagens
enviadas pela mãe natureza, .as catástrofes têm
seu início assim, e são causadas por pequeninos

.

erros humanos. Enquanto isso nomes e termos

passeiam pelo nosso cotidiano em meio à cor
renteza dos problemas: reciclagem, descartável,
orgânico. Eu admiro os homens do lixo!

LANÇAMENTOS

I. J

CLIC DO LEITOR

o Bingo aqui já está t�do preparado para o carnaval
deste ano. Foto da leitora MarianaWiele Coito.

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 Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h40, 17h10,
19h40, 22h10 - todos os dias)

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

- todos os dias)

• Cine Brelthaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h30, 16h10, 17h45)-
• De Pernas pro Ar (nac) (19h20, 21h20 -

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

todos os dias)• Cine Breithaupt 3 .

• Besouro Verd� (teg) (14h, 16h40 -

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

todos os dias)
-

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

-

• Cine Garten 5
_

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

todos os dias)
• Cisne Negro (teg) (16h10, 21h15 -

todos os dias)

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

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

• Besouro Verde (Leg) (16h40, 21h40 -

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)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Nicolau diz que o jornal apoiará Querêncio.

- Marisa diz a Querêncio que não apóia a Lei Úmi
dà. Nicolau pergunta sobre o plano de matar
o presidente e Flores diz que já tem um plano.
Joca vai a delegacia falar com Ajuricaba. Nicolau
comunica a Beatriz e Larissa que Karina irá mo

rar na fazenda. Beatriz está conversando com o

jardineiro e Dália passa toda tremula e amarro
tada. Ela pede para que a menina se aproxime e

pergunta o que aconteceu. Chico 'conta a Nicolau
que viu sua mãe e Dália conversando, que não .

gosta muito da notícia. O prefeito manda fazer a
roupa de seu quadro.

TI-TI-TI
Luti avisa o pai que Cecília e Valdete vão

morar com eles. Clotilde dopa Thales e arma

uma cena para Jaqueline acreditar que eles dor
miram juntos. Marcela conta para Edgar que foi
Luísa quem armou para Renato voltar ao Brasil
e atrapalhar o romance dos dois. Isabel diz que
vai lutar pelo amor de Renato. Edgar rompe a so

ciedade com Luisa. Magali volta a trabalhar na
fábrica e recebe o apoio de Rebeca para se rela
cionar com Gino. Dona Mocinha encontra Cecilia
na vila. Thales procura Julinho e lhe pede mais
uma chanée. Jaqueline propõe a Ariclenes que
eles se unam para destruir Jacques.

ARAGUAIA
Gabriel' não entende quando Padre Ernilio

o abraça comovido. Yve,te encontra Gabriel e

Padre Emilio procura um carro. Solano observa

Mariquita e encontra a caixa com as cartas de
Antoninha. Lenita encomenda tecidos para fazer
sua roupa para a aula-de circo. Dora comenta
seus exames com Glorinha e ela suspeita de que
Geraldo seja estéril. Safira termina seu romance

com o delegado. Max liberta Amélia, mas amea
ça a vida de Vitor novamente. Geraldo confirma
sua esterilidade para Dora. Amélia fala com Vitor
pelo celular de Manuela. Padre Ernilio leva Ga
briel até a estância.

INSENSATO CORAÇÃO
Cortez consegue esconder a revista de Cla

rice e pede para uma amiga descobrir o que pu
der sobre a modelo. Natalie despreza as flores

que Cortez lhe enviou e fala com Haidê que vai
investir em Wagner. Kléber reclama ao saber

que Álvaro quer publicar sua reportagem na

internet. Ismael faz um telefonema misterioso

quando fica sozinho na cozinha da casa de Te- .

odoro. Carol afirma a Alice que não quer que
André saiba de sua gravidez. Raul fica abalado
ao constatar que perdeu quase todos os seus

bens. Carol sente uma tontura e acaba sendo
_
derrubada pelo carro de Beto.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
o momento é propício para fazer

alianças no trabalho. No roman-
ce, as relações ganham maior

estabilidade. Quanto mais sólido for o

seu relacionamento, mais seguro(a) es
tará. Ouça o conselho de pessoas mais

experientes!

TOURO
No setor profissional, é tempo
de traçar prioridades e realizar

metas. A vida afetiva pode ficar
em segundo plano. Na paquera, a atração
por pessoas mais experientes vai crescer.
Não crie altas expectativas no amor.

�����;� segur�n�a profissional;
\f.JY podera conquistar o reconhe-

cimento dos chefes. A dois, o

clima é de maturidade. Na paquera,
romance recente pode vingar. Momen
to indicado para investir em seu próprio
aperfeiçoamento.

CÂNCER
O dia será produtivo para quem
trabalha por conta própria. O

relacionamento afetivo está em

uma fase mais madura. É te�po de mos

trar mais comprometimento. Mantenha
seu foco nas questões prioritárias.

LEÃO
É tempo de ouvir o conselho de

pessoas mais experientes e tra-

balhar em equipe. Nas coisas do

coração, pode receber uma proposta sé
ria. Planos em comum vão contribuir para
o romance. É um bom dia para lidar com
documentos.

VIRGEM

. No trabalho, tudo o que conse-
i
guir neste dia será por meio de

sua dedicação pessoal. No amor,

relações estáveis vão ter sua preferência.
Se você quer ser bem-sucedido(a), tem
que trabalhar duro!

LIBRA
Para manter seu bom-humor,
nada melhor do que fazer o que

gosta. Na' relação a dois, benefí-
cios não estão descartados. Compromis
so recente pode -se tornar duradouro,
Dedique-se a uma atividade que traga

. alegria ao seu dia!

ESCORPIÃO
No trabalho, tarefas que envol

vam controle, pesquisa e fisca

lização estão favorecidas. Nas

coisas do coração, sua discrição também
será bem-vinda. Melhor evitar exposições
desnecessárias neste dia.

�SAGITÁRIO
��o p:;��o���r;�:��a�o�r�;��

superiores. Trabalho em equipe
conta com boas vibrações. A dois, que tal
propor um compromisso mais sério? Bom

momento para assumir novas responsa
bilidades.

CAPRICÓRNIO
O setor profissional recebe pode
rosas vibrações hoje. POde até

surgir a chance de assumir uma

liderança. No amor, sentirá necessidade

de estabilidade. O dia é favorável para as

sumir novas responsabilidades.

,-""='=, AQUÁRIO
Profissões ligadas a ensino, di

reito, transporte ou divulgação
estão favorecidas. No relacio

namento a dois, maturidade emocional
não vai faltar. Você está seguro(a) do que
quer. Siga suas convicções!

PEIXES
O dia pede uma autoavaliação.
Assim, ficará mais ciente de

suas limitações. Trabalhos que

exijam dedicação contam com a ajuda
dos astros. No amor, pode sentir vonta
de de ficar só. Respeite sua necessida

de de reflexão.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,2 de março de 2011 Variedades 15

:Deborah Secco:
"Estou ficando careca"

Deborah Secco revelou à revista Veja que, de tanto
mudar o cabelo, tem sofrido muito com a queda dos

.

..

fios e teve que recorrer ao uso de megahair."Estou fi-

cando careca. Por causa do excesso de química, meu
cabelo cai muito e tenho de usar megahair. E não sou
só eu não, viu?" declarou a atriz, que está no ar como

NataHe, na novela Insensato Coração.

John Galliano diz
que "ama Hitler"

Após ser detido na última quinta-feira por proferir
insultos racistas em um café de Paris, o estilista John
Galliano voltou a causar polêmica. o tablóide inglês
The Sun disponibilizou em seu site um vídeo em que
ele aparece xingando frequentadores do mesmo café
e elogiandoAdolt Hitler. Na gravação, o estilista está
sentado em uma mesa e diz: "Eu amo Hitlér. Pessoas
como vocês estariam mortas. Seus pais, seus ante

passados, estariam todos intoxicados por gás".

DIVIRTA-SE

Qual é?
O policial de uma pequena cidade parou um

.

motorista por excesso.de velocidade. .

')
- Mas seu guarda, eu posso explicar... - disse o

motorista.
- Fique 'quieto! - esbravejou o policial - Vou colocar
você na cadeia até o chefe chegar!
- Mas por favor, eu só queria dizer que ...
- Cala a boca! - retrucou o policial, já baixando o

cacetete nas costas do sujeito - Você está preso! E,
se abrir a boca, apanha!
Então ele jogou o coitado em.uma cela, sozinho.
Horas mais tarde, ele foi até lá: '

- O chefe tá chegando! Sorte sua que ele fo� no

casamento dafllha dele. Deve estar de bom humor..
- Duvido muito ... - disse O prisioneiro - O noivo sou eu!

Vida de lobão
vai virar filme
Está batido o martelo: a vida

de Lobão vai mesmo virar filme.

Segundo a "Folha de S. Paulo",
os direitos da biografia "50 anos

a mil" foram vendidos para o

produtor Rodrigo Teixeira. O
cantor já havia dito ao "Jornal
da Tarde'" que quer um ator

\

desconhecido para interpretá
lo, e que Daniel Oliveira deveria

repetir o papel de Cazuza.

Dado Dolabela quer
anular.medida preventiva

Depois da confusão na noite do último domingo, quando Luana Piovani cha
mou a polícia para retirar Dado Dolabela, que estava em um bar próximo ao dela,
no Leblon, o ator quer anular a medida preventiva que o obriga a manter uma'

distância de 250 metros da atriz. Segundo o jornal "O Dia", o advogado de Dado,
Michel Assef, vai entrar na Justiça pedindo que medida preventiva seja revogada.
Dado disse que não sabia que Luana estava na área.

'

.. 1

Scarlett
Johansson reatou

-

com ex-namorado'
De acordo com a "Star Magazine",

Scarlett Johansson pode ter reatado com

seu ex-namorado, o ator Josh Hartnett.

Segundo a publicação, a atriz, que recente

mente se divorciou de Ryan Reynolds, este
ve com Hartnett no hotel Ghateau Marrnont,
em Los Angeles. Fontes contaram à revista

que os dois estavam praticamente sentados
um no colo do outro.

SUDOKU

'l'

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e vicíante, 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,

Pedro P. da Silva
Renato M. de Souza

Rodrigô GrabowskY' :li:

......•. Rogério Borchardt
, Rlrth ...Engelmann

;iJ;�:��ZI2§r�:d
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FOTOS PIERO RAGAZZI

TRABALHO REAtlZADO
, ' COM CARINHO
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Imobiliária para locação,
compra e venda de qualidade

to. "Abrimos a imobiliária para dar

preferência a um serviço bem feito
no ramo, Avançar para uma segunda
fase mostra que viemos para ficar. O

objetivo é perceber cada vez mais a
.

necessidade do cliente, com um me

lhor atendimento e de maneira mais
eficiente", explica Paulo Moretti.

A Planeta tem um. foco estrita-.
mente comercial, ou seja, ela faz a

intermediação da compra/venda e

locação de terrenos, chácaras, casas e

apartamentos da região jaraguaense.
É.um trabalho realizado com seríeda-'
de e transparência, até ? fim de todo
o processo - a transferência do imóvel
registrado em cartório .. "Nossa ansie
dade não é nos tornarmos uma .ímo
biliária gigante, é ter qualidade. Ne
nhum negócio é igual ao outro, cada
venda ou locação são tratadas como

únicas. Procuramos sempre atender
o que o cliente quer, ligado ao que é
mais justo para todos", enaltecePaulo
César Moretti.

A imobiliária Planeta é uma em

presa de família da região, que valo
riza o povo jaraguaense. Para garantir
que tudo está de acordo, faz-se neces-
sário passar cada detalhe em pente-fi
no antes de fechar um negócio, afinal:
"Nós trabalhamos com o sonho das

pessoas", destaca Flávio Marcatto .

eja para morar ou um inves

__...
timento. Para muitas pessoas
a compra de um imóvel é a

_." realização de um sonho. Mas
antes, costumam se preparar para ter

algumas dores de cabeça. Algumas
delas estão em visitar casas, terrenos,
apartamentos que sejam do gosto, em
um lugar desejado e o principal, todo
legalizado e barato.

Para facilitar e auxiliar o clienteque
quer vender, comprar ou alugar um
imóvel, a imobiliária Planeta atende
em Jaraguá do Sul, com funcionários
extremamente qualificados. "Nossa
equipe é personalizada e pequena,
que vem a somar com o cliente. É
escolhida a dedo por todos que tra

balham aqui. É uma equipe especial,
uma família", afirma Flávio Marcatto
Filho, um dos sócios-proprietários da
imobiliária Planeta.

Imobiliária Planeta desde 2004 nomercado jaraguaense
.

PLANETA - NOVA ETAPA
A imobiliária inaugurou em. 2004

no município, pelo já então empre
sário Paulo César Moretti e o sócio,
Flávio Marcatto Filho. Sempre pen

. sando na evolução da empresa e em

um melhor atendimento aos clientes,
a empresa optou iniciar este ano uma
nova etapa. De Planeta Imóveis passa

.

:- 'a se chamar apenas Planeta, selando,o
amadurecimento do empreendimen-

Juntos os sócios-proprietários da imobiliária Planeta, Paulo CésarMoretti
e FlávioMarcatto Filho, primam porum serviço de qualidade

.

• Fernanda Dellagiustina
".0 , ,\

Equipe unida e sempre pronta para bem recebero cliente
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Na área

Henrique .

. Porto
FarnRia Bruch

AFamília
Bruch, de Jaraguá do Sul, colhe os frutos de seu

,

amor e apoio ao ,esporte. A caç�a !ulia (foto) acaba de ser
convocada para a Seleção Brasileira de Basquete Sub-17,
comandada pela DIVULGAÇÃO

campeã mundial Ianeth
Arcain. Um justo. reco
nhecimento ao empenho
de seus pais, que nuncà
mediram esforços para'
acompanhar e apoiar suas
filhas - a irmã Paula tam
bém joga basquete - onde

quer que elas estivessem

jogando. Hoje Paula atua

em Osasco, pelo Bradesco,
trilhando o caminho para
ser atleta profissional.

'

Futebol
Muita bola rolando no

fim' de semana, pelo futebol
amador da região. Em amis

tosos, o Cruz de Malta venceu
o Botafogo (lxO, na Barra) e o

Flamengo bateu o Botafogo
de Wunderwald (2x1, em Po

merode). Já a Copa Galáctica
definiu seus semifinalistas,
enquanto a Copa Flamengo
teve sua rodada inicial. '

.'

. Torneio de Verão
Se pelo dedo se conhece

o gingante, o 18° Torneio de
Verão de Schroeder promete.
A partida entre Posto Cidade/
Ibratin Tintas e Noite a Fora,
que abriu a competição, foi

'
'

sensacional. Um jogaço, de alto
nível técnico, que culminou na
vitória do Noite a Fora por 6x5,
de virada. Hoje tem mais no

ginásio Alfredo Pasold, a partir
de 19h15. Primeiro os Galácti
cos enfrentam a Kaiapo's. Na
sequência, a Néki encara os

Ex-Astros/Belmec. Fechando a

rodada, o Loes/Taschibra en

frenta a Global Pisos/Cavalete.

PAEx PAF
Ontem a PME Corupá iniciou

mais urn ano de atividades do
PAE (Projeto.Abraçando o Espor
te), urna parceria com PAF (Pro-

, jeto Atleta do Futuro), do Sesi.

Assim, cerca de .I mil jovens
receberão iniciação esportiva
gratuita e de qualidade. Um belo'
exemplo de gente que trabalha e

não fica dando desculpas.

Sesc
o Sesc de Jaraguá do Sul

tem um novo coordenador
de Esportes. Trata-se de Kle
ber Rangel, que nos últimos
anos atuou como supervisor
da Malwee Futsal. Uma esco
lha acertada, que deve trazer

frutos à entidade. Rangel atua
há 25 anos no esporte e terá
como desafio alavancar os Jo
gos dos Comerciários .

Atletismo
A Acorjs já pl�ejoy. .0 2°

Circuito de Corrida de Rua.

Ele será disputado em seis

etapas, todas dentro do Par-.

que Malwee, em trajetos de
1 ,

cinco e dez quilômetros. 'A '

primeira acontece no dia 13. '

.

de março, com largada às
8h30. 'Informações sobre ins

crições e regulamento podem
ser obtidas no sitio da entida-
de (wwwacorjs.org.br).

j "\

Esporte 17

equipes como Sesi, de São Pau

lo, para reforçar o. time infanto.

Porém, preferiu' terminar a sua

formação de base em Jaraguá do
Sul. "Fico até o fim do ano. Aqui é
urn 'dos melhores lugares do Bra
sil para treinamento. Por isso quis
ficar para aproveitar ao máximo
e chegar preparado em urn time
de Superliga", confessou. Além de

lago, à levantador Anderson Mor
.sh, que' agora defende o Londrina
(porque estourou sua idade), tam-
bém é um dos jaraguaenses con- ,

correntes a uma vaga noMundial.
_.

-.../J

VOlEI

Jaraguaense deseja
se firmarna seleção
lago foi convocado duas vezes e está perto doMundial
JARAGUÁ DO SUL

OS dias vão passar ,

mais devagar para o

jaraguaense lago Piva,
ponteiro da equipe
Marisol/FME.

queaconteceu no fim de semana
em Saquarema (RJ). Somando as

duas convocações, 40 atletas bri
gampor 20 vagas na seleção. .

Se for convocado, essa será a

terceira vez que o ponteiro faz par
te da seleção brasileira infanto-ju
venil. O atleta chegou a integrar o
grupo no ano passado para o Sul-

OjOgadÕr
saberá somente Americano, em abril, mas urna

no dia 14 de março se es- - -torção no joelho esquerdo tirou
tará no grupo .de 20 joga- o jaraguaense de, 18 anos, que foi
dores da seleção brasileira descoberto nos polos de vôlei com

infanto-juyenil, que disputará o 12 anos. A outra oportunidade de
Mundial da categoria, de 2 a 11 lago foi durante os amistosos in
de setembro, naArgentina. As se- temacionais que aconteceram em

letivas foram divididas em duas e agosto do ano passado.
lago foi chamado para a última O jogador já foi sondado por

• Genielli Rodrigues
genielll@ocorreiOdopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

lago Piva também conquistou o troféu de melhor jogador infanto-juvenil do Campeonato Catarinense 2010
.
....

� ..

MODALIDADE GANHA QUATRO TROF�US DEDESTAQUE 201'0

Vôlei de Jaraguá é premiado em evento Estadual
Na sexta-feira, a modali- Rodrigues, o Kadylac, faturou os

dade esteve em Florianópolis troféus de melhor comandante

para receber quatro troféus dos nas duas categorias. "Só recebe
melhores do Estadual de 2010. mos as premiações individuais

lago Piva foi escolhido o melhor porque as equipes foram bem.

jogador infanto-juvenil, Mar- É a primeira vez. que a Federa
cela Hister (hoje no Londrina), ção realiza o evento e já recebe
recebeu o prêmio na -categorial mos quatro troféus. Isso mostra

juvenil e o técnico Luiz Carlos a seriedade do nosso trabalho",

disse Kadylac. A escolha dos jo
gadores é feita pelos treinadores
e árbitros que participaram do
Estadual de 2010. No total, são'
seis categorias no- feminino e

no masculino. Esse ano a enti-
,

dade já marcou a data e o local
do evento. Seráno dia 10 de de
zembro em Jaraguá do Sul.
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llBERT RE

Três brasileiros em campo hoje
Fluminense e Santos tentam a reabilitação, já Cruzeiro quer 'continuar com bom momento

.'
{
.,

.1,

(,
,
(

o Santos, que recebe o Cerro

Portefío, às 19h30, naVila Belmi
ro, vive dias de instabilidade, por
causa da queda de Adilson Batis
ta, no domingo. A nova fase pode
vir hoje quando o Peixe faz sua

primeira partida em casa pela
Libertadores, dessa vez sob o co-

mando do interino Marcelo Mar-

DOs
três, o Tricolor é a que . telotte. A diretoria negocia com

tem a situação mais em-
-

Ney Franco, principal nome para
baraçosa. Além de .lutar assumir o comando. A dúvida

-,

contrao América e tentar para o jogo desta quarta está no
se recuperarna competição fora meio de 'campo. Arouca sentiu
de casa, terâ outro adversário: a um desconforto na coxa direita e

altitude da Cidade do México. O faz tratamento.

'.- . fato. é a principal preocupação Ao contrário do Flu e Peixe, o -

,
para o duelo marcado para às Cruzeiro vive um bommomento:

I .

21h50, no Estádio Azteca.
.

tem duas vitórias convincentes e
-

(.

�
__ Os 2,2 mil metros de altítu- se vencer o Deportes Tolima, às

�'
-

de da capital mexicana deixam 21h50, em Ibagué, ficará muito
,

a bola mais rápida e isso tem perto da classificação. O meia

preocupado Muricy Ramalho. ''A Gilberto segue fora se tratando
bola aqui corre demais e estamos de uma tendíníte no tornozelo
nos preparando para isso'), disse. esquerdo. Assim, Cuca optou por
O duelo é' encarado como uma .relacíonar o mesmo grupo que
decisão, já que o time cariocá so� foi escolhido para enfrentar' o .

-

mou apenas dois pontos em dois, Guarani, onde a equipe goleou o

jogos e está em terceiro. rival paraguaio por 4xO.
.

DA REDAÇÃO
A Copa libertadores
terá continuidade para
três times brasileiros na
noite de hoje: Fluminense,

. Santos e Cruzeiro.

Após dois empates, Flu, do meia Conca, encara duelo como uma decisão

/

BOTAfOGO PRECISA VENCER RiVER PIATE-SE PARA CONTiNUAR

t. Copa do Brasil define mais 11

,

(
I

/�DA REDAÇÃO
Mais 11 clubes vão garantir

as suas vagas na segunda fase da

Copa do Brasil, nesta quarta-fei
ra, . quando acontecem jogos de
volta da fase inicial. Por enquan
to, 19 times já estão classificados:
Avaí, Ceará, Santa Cruz, Vasco,

1 " Guarani, Fortaleza, Horizonte
CE, Prudente, Santo André, Ban
gu, Bahia, Paraná, Flamengo, São
Paulo, Goiás, Uberaba-Mê, Ca

xias-RS, Coritiba e Botruogo-PB.

Sem conseguir eliminar o na Arena do Jacaré, em Sete La
duelo de volta, o 'Palmeiras en- goas. 'Na ida, bateu o clube ma

frerita o Comercíal-Pl, às 21h50, ranhense, por3x2, e precisa so
em São Paulo. No primeiro jogo, mente do empate para seguir em
os paulistas venceram por 2xl frente e encarar o Prudente na

e precisam de um empate para segunda fase. Já o Botafogo pre
avançar. Se passar" na fase se- cisa vencer o Riv�r Plate-SE pela
guinte vai pegar o Uberaba. diferença superior a dois gols,

Ainda entre os clubes tradi- às 19h30, no Engenhão. No jogo
cionais, o Atlético-MG e o Bo- de ida, os cariocas perderam por

. tafogo tentam confirmar suas . lxO. Assim, o empate dá a vaga
vagas à segunda fase. O timemi- . aos sergipanos. Na fase seguinte,
neiro recebe o Iape-Mà, às 21h,' o adversário será o Paraná.

f li"

$
,

.'�

�1
t,
>-

.

Atlético-MG recebe o lape e precisa somente de um empate para continuar na competição nacional

Globo perde
privilégio
em lic�ção,

o Clube dos 13�deu nesta terça
feira uma resposta ao movímen
to de alguns clubes de futebol de

romper com a entidade e negociar
direto com a TV Globo os direitos
de transmissão do Campeonato
Brasileiro. Após uma reunião com -

a direção do Cadê (Conselho Ad
mínístrativo de Defesa Econô

mica), em Brasília, o presidente
Fábio Koff anunciou a retirada'
da cláusula que dava à emissora
uma vantagem de 10% na Iicita-.
ção que será realizada no próxi
mo dia 11. "O Cade manifestou

que nós deveríamos excluir a cláu
sula. É igualdade total na concor

rêncía" disse Koff.
Em entrevista coletiva após a #

. declaração de Koff, a direção do
Cade informou",que, em algum
momento, faria essa recomenda

ção, mas que isso ocorreu nesta

terça após o' órgão ser procura
do pelo Clube dos 13 na semana

,

passada para discutir o assunto.
O Cade havia sidoo responsável
por regulamentar, junto ao Clube
dos 13, a concorrência marcada

'para este mês.

I

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL
_1a RODADA
JOGO DE VOLTA
19h30 - Atlético-PR x Rio Branco-AC

19h30 - .Ponte Preta x Baré-RR

19h30 - Botafogo x River Plate-SE

21h - Atlético-GO x Brusque
21h - Paulista x São José-RS

21h - Paysandu-PA x Penarol

21h - Brasiliense-DF x Águia de Marabá

21h -lpatinga-MG"x Rio Branco-ES

21h - ABC x Barras-PI
.

.,.

21h - Atlético-MG x lape
21h50 - Palmeiras x Comercial-PI

21h50 - Sport x Sampaio Correa-MA

AMANHÃ'
19h30 - Náutico x Trem

• COPA LIBERTADORES
- 2a RODADA

HOJE

19h30 - Santos x Cerro Portefio

21h50 - América x Fluminense

21h50 - Deportes,Tolima x Cruzeiro

AMANHÃ
20h15 - Grêmio x León de Huánuco

QUARTA-FEIRA (16/3) ,

19h30 - Jorge Wilstermann x

Internacional

Fifa definirá
distribuição
de vagas

o Comitê Executivo da Fifa
decidirá o número de vagas cor
respondentes a cada confedera

ção para a Copa do Mundo do
Brasil em 2014, na reunião de

hoje em Zurique, onde vai apre
sentar o relatório das finanças do
ano passado e o resultado econô
mico do quadriênio 2007/2QI0.

A três anos do próximo campe
onato, a distribuição das vagas será
um dosprincipais temas da reunião,
a primeira que o executivo realiza
em 2011, e na qual serão eleitas as

sedes dos mundiais sub-I", sub-20
e feminino que serão disputados
em 2012,20-13,2014 e 2015.

Na Copa do Mundo da Áfri
ca do Sul, conforme o acordo do
comitê em dezembro de 2006, foi
mantida a mesma distribuição
por confederação que na Alema

nha' em 2006.
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orte escolar'na
miradaPolíciaMilitar
Corporação intensifica ações para coibir irregularidades
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar está
intensificando a

fiscalização do
transporte escolar em
Jaraguá do Sul.

�avés
de barreiras de trãn

íto diárias, os policiais fís
a1izarn a do.cumentação.
as condições de trafe

gabilidade das vans. Na última se

gunda-feira, foram realizadas abor

dagens em frente a alguns colégios

públicos e particulares da, cidade,
quando. foram constatadas diversas

irregularidades. Sete veículos abor
dados apresentaram problemas
- três não. tinham passado. pela
inspeção. de segurança obrígato
ria, três não. possuíam autorização
para a condução de escolares e um
motorista tinha Carteira de Habi

lítação diferente da exigida para
este tipo. de transporte, o. que resul
touna apreensão. do. documento,

De acordo com informação do.
assessor de imprensa do. 140 Ba
talhão. da Polícia Militar, Jean Ru
dolf, a fiscalização. de vans escola-

res contínuarã sendo. realizada po.r
tempo. indeterminado, sem aviso.

prévio. e em locais alternados, "0

objetivo é garantir a segurança das
criançasem idade escolar que dia
riamente são. transportadas por
estes veículos Nem sempre as vans

estão. com toda a documentação e

vistorias em dia, o. que pode colocar
em risco a vida das crianças", decla
rou. Hoje, o.município. tem cerca de
90 veículos habílitados para reali
zar o. transporte escolar.

• Bisângela J'ezzuni
elis@ocorreiodopovo,com,br

ARQUIVO OCP

Pais devem ficar
atentós antes de
contratar serviço

Antes de contratar o. serviço. de
transporte, os pais devem ficaraten
tos a algumas dicas de segurança

,

De acordo com o. Detran (Departa
mento. de Trânsito), é preciso verifi
car se o. condutor é capacitado. para
o. transporte escolar e se possuí, no.
mínímo, habilitação. na categoria D.
Os motoristas devem possuir o. cre
denciamento. do. Detran, pois essa é
a garantia de que ele foi habilitado. e
'recebeu treinamento. específico,

O veículo. deve ser vistoriado se

mestralmente pelo. órgão. de trânsi-
to. e o. alvará precisa estar dentro. da
validade. Também deve ser obser
vado. se o. número de passageiros é

. compatível co.m o. limite do. veículo.
e se todas as crianças possuem cinto.
de segurança. Também' deve haver
uma pessoa com crachá de acom

panhante para auxiliar no. embar

que e desembarque. Obter referên
cias sobre o. serviço. comoutros pais
também é aconselhável Município tem 90 veículos habilitados a realizar transporte escolar

ATUAÇAo DO GRAER fOi DEBAnDA DURANTE PLENÁRIA DA ACUS

Pedido de patrulhamento aéreo
JAR�GUÁ DO SUL

O promotor de Justiça Márcio.
Cota e a Acijs (Associação Empre
sarial de Iaraguá do. Sul) devem
encaminhar ofícío ao. secretário.
de Estado. de Segurança Pública,
CésarGrubba, para que o. helicóp
tero Águia da Polícia Militar faça,
além dos atendimentos emergen
ciais' o. patrulhamento. de forma

integrada com as forças terrestres,
corno bombeiros e polícia.

Na última segunda-feira, uma
apresentação das atividades do.
Batalhão. de Aviação. da Polícia
Militar trouxe 0.- comandante
da 2a Companhia de Aviação.
Norte-Nordeste, Nélson Henri

que Coelho, para falar com em

presáríos na plenária .da Acijs/ '

Apevi. Conhecida co.mo. Graer, a
unidade foi implantada há dez
anos na região, tendo. como sede

,Jo.invllle, de onde parte para o.

atendimento. emergencial em 45

cidades, cobrindo 2,2'milhões de
habitantes.

Coelho pediu que nas co.ns�
ções e o.U reformas de unidades de
saúde sejam destacadas áreas para
heliponto, seja no. próprio. prédio.
o.U área próxima para agilizar o.

tempo. resposta de atendimento.
às emergências. "É preciso. essa

referência para facilitar o. trabalho.
aéreo. rias emergências", disse.

EDITALDE INTIMAÇÃO
'

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASll..-ESTADODE SANTACA'D\RINA _
Tabelionato do Município eComarcade Iaraguãdo Sul

- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589

Telefone;(47) 3273-2390.Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h
Tabelionato Gi'iesbach

Notas e Protesto

,/

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

-,

Apontamento: 171174/2011 Sacado: ADRIANE LlNZMAYER VENERA Endereço: RUAWAillEIvÍARWERNER 316 - CO
RUFÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBER MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Iltulo.:
05854509W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I68,40 - Vencimento: 13/02/2011

Apontamento: 170835/2011 Sacado: CELSOMARASKI Endereço; RUAROBERTO SEIDELlOOO\SA - CENTRO - CORUFÁ
SC - CEP: 89278-000 Credor': BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131012876 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 3.070,32 - Vencimento: 28/02/200B

Apontamento: 171073/2011 Sacado: CENTRAL DISTR NOSSO PONTO IIDA Endereço: R JOAO JANUARIO AYROSO 125-

JARAGUA ESQUERDO -Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: KORB CONSERVAS IIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 187 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.642,50 - Vencimento: 12/02/2011

Apontamento: 171159/2011 Sacado: COM MAT DE CONST AGUA VERDE Endereço: RlJA JOSE NARlDCH 2399 - TIFA
MARTINS - JaraguádoSuI-SC - CEP: - Credor: FABIANEGONO\LVESDASILVAME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
1/005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$14.800,00 - Vencimento: 15102/2011

Apontamento: 171212/2011 Sacado: CRISTIANE MARA CIESlAK Endereço: RUAALBERTOWAGNER N° B8 - VIlA lAlAU
'

- JARAGUADO SUL-SC - CEP: - Credor: PEDRO PAUWALBINO PUCCI Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 000029-9 -

Motivo: faltq_de pagamentoValor: R$ 815,00 - Vencimento: 04/10/2007
���.-�----------------------------------_.:._------------------------------------------------------------------------_:_------------------------

Apontamento: 171343/2011 Sacado: DARCI FERREIRAMACHADO Endereço: ADOLFOANIONIO EMMENDOERFER 09
- BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:PARlWTIO COM MAT CONSTRUCAO IIDAME Porta
dor: - Espécie: DMI - NóTItulo: 768/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.196,38 - Vencimento: 12/02/2011

Apontamento: 170726/2011 Sacado: DIONE CLEITO MACHADO Endereço: RUA UNO PIAZERA 6730 CASA - SANIO
ANIONIO - Jaraguá do SuI-SC - CBP: 89266-200 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo:
131032867 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.406,93 - Vencimento: 27/05/2010

Apontamento: 171439/2011 Sacado: EDENIR ANA MORCELE ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA
, 1369 - JARAGUADOSUL - CEP: Credor: O L INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 277304 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,61-Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 171302/2011 Sacado: FARMASCHOPING IIDA Endereço: AY.GEIULlO VARGAS 268 SAlA 132 1 PISO -

CENTRO - JARAGUÁ DO Sut;,-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANAREIlD IJ Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 932128001 - Motivo: f�ta de pagamentoValor: R$ 846,32 - Vencimento: 14/02/2011

Apontamento: 171421/2011 Sacado: FARMASCHOPING IIDA Endereço: AY.GETULIO VARGAS 268 SAIA 1321 PISO,
CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANAREIlD IJ Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 934032001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 441,37 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 171341/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BEW Endereço:RUAALBERTO FAGUNDES LENZI 486 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: - Credor:VAillOCIRHMS ME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 26410-02 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 269,30 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 17142�/2011 Sacado: KCEL MaroRES E FIOS IIDA Endereço: RUA PRESIDENTE EPIACIO PESSOA 1333
- CENFRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador:MARINACAS

,

TILHOS BOEIRA Espécie: DMI - N° Titulo: 822 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.180,78 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171237/2011 Sacado: KUHLIAN ENGELMANN Endereço:AFONSO BARTEL 137 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
- Credor: MECANICAVorGTCAR IJDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4959/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 309,00 - Vencimento: 10/02/2011 ,

Apontamento: 171191/2011 Sacado: LEOMARTOMASI Endereço: RUA INGO BLUNK 255 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: -

Credor: PIRAMIDEAUTO PECAS IIDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 006519 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 43,61 - Vencimento: 18/02/2011

APontamento: 111160/2011 Sacado: LUCAS DE SANTANA DE CARVAlliO Endereço: JOSEVICENZI 137 - Jaraguá do SuI
SC - CBP: - Credor:�ENTRO'FORMCOND LES IIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27719 -Motívo: falta de
pagameútoValor: R$180,68 - Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 169652/2011 Sacado: MAI�:O RODRIGO ALEXI Endereço: RUAWAIJER HOFFMANN 202 - BOMPLANT -

'

CORUFA-SC - CEP: 89278-000 Credor:VALDOCIRHMSME Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 26363-2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 900,00 - Vencimento:21/01/2011'
'

Apontamento: 171385/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO & SERVICOS IIDA - ME Endereço: AV PREFWAillEMAR

GRUBBA, 3379 SL - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SUN SPECIALCOMERCIO E REPRESENTACAO LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000992104 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 336,00 - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 171386/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO E SERVICOS IIDAME Endereço:AY.PREFEITOWAlDEMAR
GRUBBA 3379 - JARAGUÁpO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES IJpA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000050904 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 253,00 - V�ncimento: 18/02/2011

Apontamento: 171387/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO E SERVICOS IJDAME Endereço:AY.PREFEITOWAillEMAR
GRUBBA 3379 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACOES IIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0Q00051104 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ i84,OO - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 171293/2911 Sacado: MARIA DO SOCORRO DE OUVEIRA SILVA Endereço: RUA GEMERSQN RODRI

.

GO SILVA 201 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: S1l\R LUCK IIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
4069/001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 329,20 - Vencimento: 15/02/2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------_------------1"'---;------------------

Apontamento: 168677/2011 Sacado:MICHELEKARINAWAIJER Endereço: RUAWAlDEMARWERNER 648 - SEMINARIO
- CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador - Espécie: DMI - N°TItulo:
02540110. - Motivo: falta de pagamentoValor: R$135,80 - Vencimento: 13/01/2011

, ,

Apontamento: 171380/2011 Sacado: MON1KE COM. DE CALCADOS IIDA ME Endereço: JOAQUIM FRANCISCO DE
PAUIA 317 S 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: VASANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES IIDA
Portador: - Espécie: DSI - N° Titulo: 381/10/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 245,85 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171051/2011 Sacado: -PEDRO SOMOKOVITZ Endereço: RUA HERBEIIT BAUMANN 322 - JARAGUA 84 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: COREMMA IIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0704917203 - Motivo:
faltade pagamentoValor: R$ 355,00 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 170902/2011 Sacado: RICARDO FISCHER Endereço: RUAROSANGELAWINTER 140 - Jaraguá doSuI-SC
CEP: - Credor: FM COMERCIO DE BRINQUEDOS IIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 100 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 268,00 - Vencimento: 12/02/2011
'

..

-----------_..:_---------------------------------------------------------------------_.:_----------:---------------------------------------------

Apontamento: 170817/2011 Sacado: SONIAMARIAWANDERWEGEN Endereço: ROO BR 280 POCODASANTAS - CORU
'PA-SC - CEP: - Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 17.154*006 - Motivo:ialta de pagamentoValor:
R$209,00 - Vencimento: 1O/02/201r

Apontamento:17121412011 Sacado:SRDCOM.DEARTIGOSDOVES1UARIOIIDAME Endereço: RUAPEDROALBERID
ROMUAill JAKOBS 395 - NOVA BRASII1A - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: FIACAOALPINA IIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: ALV030325 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 401,50, - Vencimento: 17/02/2011

Apontamento: 171183/2011 Sacado: SZPOUDORADEVEICUWS IIDAME Endereço: BERNARDO DORBUSCH SAIAO!
220 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: PlRAMIDEAUID PEO\S I1DA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N�
Titulo: 006510 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,79 - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 171303/2011 Sacado: TRANSPOIITADORA E INCORPORADORA BAlDO Endereço: RUA PRESIDENTE
JUCEUNO SAlA 01103 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-050 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: F B
CALIBRADORES IJDAME Espécie:DMI - N°TItulo; 1579 - Motivo: f�tadepagamentoValor:R$ 886,00 -Vencimento: 17/02/2011

, Apontamento: 170816/2011 Sacado:VI -MA COMERCIO E EXPORIACAO IJDA Endereço: BR 280 - KM 84 - CORUFÁ-SC
- CBP: 89278-000 Credor: LUIZ FERNANDO BANDEIRA FILIAL Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 796321-Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 615,03 - Vencimento: 10/02/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 01/03/2011.
'

Jaraguá do Sul (SQ, OI demarço de 2011.

Manoel GustavoGriesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 29
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SEM MUDANÇAS
Tempo firme com
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��,� nevoeiros isolados ao
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amanhecer e presença de
sol em se. A noite, mais ',':':""
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isolada no Litoral devido: a :'cé ��.
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Jaraguá do "Sul'
e Regiãó

'

HOJE'
MíN:·18°C
MÁX: 24°C

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

SEXTA

MíN: 19°C
MÁX:'26°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX:27°C

TENDÊNCIA
Tempo permanece
estável e calmo

CHUVA

Pouca chance de
chuva nesta quarta
Após a chuva frequente em

todo o mês de fevereiro, a primeira
semana demarço promete o opos
to, com poucas chances de chuva
nos próximos dias, e previsão de
volumes reduzidos onde chover.

A tendência para o mês e de
tempo firme, com chuva fraca e iso
lada, princípalmentenas regiões de
litoral e do norte do estado. Muitas
nuvens, e nevoeiro caracterizam a

primeira semàna demarço.

FASES DA LUA
NOVA

Ensolarado
'

Pal'(jla!m�!lte
Nublado

CRESCENTE CHEIA

COMPAIlIl tROCO lJCl Troca IVal�o do NU USADO I Aceitamo. Moto

�.,;ê\���ral)��pode salvar vidas._�,.: ::'::>i'>'" _"I!-"',.-, ".' " ..
'

•

...__

Promoções válidas até 02/03/2011, Preços anunciados sem troca, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcULOS A PARTIR DE,2008/2008 COM KILOMETRAGEMABAIXO DE 40,000KM.

Vem pra cá, vem ganharl
"",,_..

,

CrossFox ,

ANo 2010

R$45.90,O,
OPCIONAIS
Completo

Gol 1.6 'City
ANO 2005

,R$ 20.900,
Gol1.016V
ANO 2000

RS16.200, OPCIONAIS
Básico

OPCIONAIS
Básico'

www.autoelit••com.br Grupo ""'O Elife 40 anot de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeita
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