
Tudo se transforma
Paralisada desde julho do ano passado,

usina de leite no bairro Garibaldi

pode ser transformada em espaço de
beneficiamento de açaí. Estrutura foi

visitada ontem por técnicos do Cepagro
(Centro de Estudos e Promoção da

Agricultura de Grupo) de Florianópolis.
Alimento produzido pode ser destinado

àmerenda de escolasmunicipais.

Página7

Mais 20 dias para
liberar a 8R-280
Interditado desde o dia 11 de
fevereiro, trecho entreCorupá e
São Bento do Sul deve receber
obras de contenção a partirda
próxima semana.Melhorias no
km 94 estão orçadas em RS 5,5
milhões. Página 9
-�

Blocos, carnavalescos �e preparam para colorir Jaraguá do Sul neste sábado.
Programação acontece no ParqueMunicipal de Eventos e o desfile, que deve
envolvermais de 600 participantes, estámarcado para as 20h. Expectativa da
PUnoação Cultural é "de receberUm público demais de setemil pessoas.

AUXl1io-aluguel para
mais de 100 pessoas
Famílias atingidas pela chuva
recebem benefício de RS
600 durante seis meses. Os

pedidos podem ser feitos
na Secretaria da Assistência
Social até o dia 19 de abril.
Página 4

. ;;

PAGINA 8

CÂMARACEDE E ANUNCIAQUE FARÁ UMAAUDIÊNCIA PÚBLICA
Pedido foi protocolado pela Mesa Diretora da Casa. Debate sobre aumento no número de vereadores deve acontecer dia 16. Página 5
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�
Robert Mugabe

assume () governo
do Zimbábue

o cinema peculiar
de Coleman Francis

O' diretor e ator Coleman Francis (1919 -1973)
trabalhou em numerosos filmes nos anos 40 e 50,
sem ser creditado, e permaneceria um dos mui
tospequenos atores esquecidos pela história, não
fosse influência do amigo Anthony Cardoza. Em

1961, com a ajuda de Anthony, Francis escreveu,

produziu e dirigiu o primeiro de seus três filmes,
"The Beast ofYucca FIats".

"The Beast" e os outros dois filmes de Francis,
"Skydívers" e "Red Zone Cuba", foram odiados pela
crítica. Marcados por atuação fraca, roteiros incom
preensíveis e tomadas de baixa qualidade, sempre
no deserto de Yucca no estado de Nevada, as obras
de Francis viraram "cult" em 1994, graças ao progra
ma de televisão "MysteryScienceTheater 3000", que
satirizava filmes "notoriamente ruins".

.

No primeiro filme de Francis, o som foi gravado
separadamente e adicionado na edição - para evitar

problemas de sincronia, as falas são breves, e sempre
com o ator olhando para longe da câmera.

O líder nacionalista Robert Mugabe
é eleito primeiro ministro do Zimbábue,
com 57 cadeiras dentre 80, na segunda
eleição do país na qual os negros tinham
direito a voto, e torna-se o primeiro negro
a assumir o governo do país. Com um dis
curso de conciliação entre os vários par
tidos, que estavam à beira de uma guerra
civil, O governo de Mugabe enfrenta sua

primeira crise em 1983, após demitir o lí-
der do partido ZAPU, Ioshua Nkomo.

Frente a protestos, Mugabe volta às for-

ças armadas contra os partidários de Nko

mo, esmagando a oposição até 1985. Em

87, Nkomo retorna ao governo, como vice

presidente e Mugabe assume a presidência.
Mugabe foi reeleito para a presidência

em 1990, 1996, 2002 e 2008, sob a suspeita
- e em 2008, confirmação - de intimidação
e fraude eleitoral.

Com a economia em crise, Muga
be começa um programa intensivo de
reforma agrária em 2000, rejeitado por
55% da população em referendo, ignora-
do pela presidência.

Nas eleições de 2008, com a popularida
de em baixa, o partido de Mugabe, ZANU
Pf inicia uma campanha de terror contra

a oposição. Em junho de 2008, mais de 80
membros de partidos de oposição haviam
sido assassinados pormilícias governistas, e
centenas haviam desaparecido.

Após as eleições de 2008, Mugabe se viu
hostilizado pela imprensa internacional."

I�Em reposta ao Daily Telegraph, que o com-

parou comHitler, Mugabe afirmou que "Hí- !

tler visava apenas justiça para seu povo" e -I

que almejava "ser dez Hitlers".

I

"19

Teste para Aids
A Food and Drug Administration

(FDA) aprova o uso de exames de san

gue para o diagnóstico daAids, proce
dimento que passou a ser usado em

todas as doações de sangue feitas nos
Estados Unidos e numerosos outros

países desde então. Na ocasião, o te

mor era que portadores contaminas
sem os bancos de sangue sem saber.

O movimento terrorista irlandês
Real IRA detona um carro bomba em

frente ao edifício principal da rede

BBC, emWhite City, Londres. A deto

nação foi capturada pelas câmeras da
emissora, que já havia sido evacuada

por ordem da polícia, após ameaças
do IRA. Um funcionário do metrô lon
drino foi ferido.

DiVULGAÇÃO

Os filmes de Francis eram marcados por cenas repetitivas,
grande foco em paraquedismo, roteiros incompreensíveis, o
uso das mesmas locações nos três filmes, e elencos reduzidos

PELO MUNDO

�j9ll

Socialista no congresso
o JornalistaVictor Luitpold Berger, do

estado doWmsconsin, toma-se o primei
ro Socialista a assumir uma cadeira no

congresso norte-americano. Fundador
do Partido Socialista Americano, Berger
serviu como congressista até 1928, saindo
do cargo entre 1918 e 1921, acusado de es

pionagempor opor-se à entrada dós Esta
dos Unidos naPrimeira GuerraMundial.

BombanaBBC

"���"7�:��ift1 � H

Eleições adiadas
Na edição de três demarço de 1979, o jornal O Correio do Povo trazia
a notícia de que as eleiçõesmunicipais, marcadas para novembro de

1980, poderiam ser adiadas para 1982, por sugestão do ministro do
Planejamento, Mário Sirnonsen, enviada ao congresso .ESCOTEIROS HÚNGAROS

Ir�VENçÕE.S
Bonde elétrico
Utilizados pela primeira vez em Berlim, em
1880, os bondes elétricos surgiram para
substituir o sistema de bondes por cabos,
animais ou vapor usados no transporte
coletivo. Hoje, grande parte do transporte
público europeu é feito por bondes elétricos.
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SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA'
Romeo Piazera VictorDanich,

'

RaphaelRocha Lopes, CristianoMahfudWatzko,
Júnior, advogado sociólogo ' presidenteda OAB estudantedeDireito
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PONTO DE VISTA

o desafio de conduzir uma
entidade como a Apevi

Presidir uma associação é no mínimo um desa
fio. Mas cercado de competentes profissionais que
compõem a diretoria, aceitamos este desafio em

2009, chegando até aqui com ótimos resultados.
Dentre eles o sucesso obtido pela Feira de Ne

gócios do Vale do Itapocu - Expo 2010. Foram 33

mil visitantes, 79 expositores e um

volume de negócios gerados pela fei
ra na ordem de R$ 10 milhões. Dos

expositores, 90% foram empresas da
nossa região, o que reafirma o com

promisso com o desenvolvimento da
economia local.

Além disso, a entidade ampliou
as atividades de treinamento, reali
zando 97 capacitações que envolve
ram 5.742 pessoas. Fomos agraciados
ainda com o prêmio de associação que
mais comercializou produtos Sebrae/
SC no Estado em 2009, dentre 40 entidades parceiras.
Realizamos o 10 Café com os profissionais de Recur
sos Humanos das empresas da região, que contou

com a participação de 15 pessoas.
Na semana em que aApevi comemorou seus 25

anos, realizamos um ciclo de palestras e nomea

mos como "Semana da MPE".
Fortalecer a identidade daApevi foi o norte des

sa gestão. A entidade desenvolveu uma identidade
visual padrão para integrar os materiais de divul

gação e com isso padronizar emelhorar a forma de

comunicação com o associado.
Em 2010, as entidades que compõem o Centro

Empresarial e as Associações Empresariais da re

gião uniram forças ,para a mobilização da Campa
nha Eleitoral 2010, no sentido de levar aos eleito
res a conscientização da importância de votar em

candidatos da região. Os resultados
trouxeram a eleição de um deputado
estadual, recuperando nossa repre
sentação naAssembleia Legislativa.

Temos que destacar ainda como

conquista a ampliação da área físi
ca dentro do Centro Empresarial,
aquisição de novos equipamentos
e aparelhos, proporcionando um

atendimento ágil e aindamelhor aos
associados. Mantivemos o mesmo

número de empresas que utilizam os

nossos serviços de consulta, pois foi
feito um recadastramento e mesmo assim obtive
mos um aumento de 56,67% no número de consul
tas comparados com os dois últimos anos.

OApevi nos Bairros que leva palestras e consulto
rias gratuitas aos bairros de Iaraguá do Sul, também
fechou com êxito. Contamos com apoio financeiro
da Prefeitura municipal e com isso aumentamos o

número de encontros, atendendo mais empresários
e futurosempreendedores.

Que 2011 seja aindamais promissor para aApe
vi e para seus associados.

"
Que 2011 seja
ainda mais
promissor
para a Apevi
e para seus

associados.

"

EDITAL DE SELEÇÃO N° :03/2011
O SERViÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE JARAGUÁ DO' SUL, torna público que estão

abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 03/2011.
1.DO CARGO: A seleção destina-se à contratação temporária de Técnico em Segurança do Trabalho e Mecânico de

Manutenção com carga de 40(quarenta) horas semanais, pelo prazo de 06(seis) meses, podendo ser prorrogado suces-

sivarnente por prazo de até 02 (dois) anos.
'

2.DA VAGA: 01 (uma) vaga para cada cargo.
3.DAS INSCRiÇÕES: As inscrições serão realizadas no periodo de 21/03/2011 a 31/03/2011, das 8h às 11h e das 14h às

16h, na sede do SAMAE, situada à rua Erwino Menegotti, 478, bairro Água Verde, Jaraguá do Sul.
4.DA SELEÇÃO: o processo seletivo será realizado no dia 04/04/2011 às 8h na sede do SAMAE, e consistirá de Prova

Escrita e Prova Prática.
O Edital completo estará fixado no Quadro de Publicações Legais do SAMAE e na Internet no site www.samaejs.com.br.
Jaraguá do Sul, 03 de março de 2011.

Isair Moser - Diretor Presidente,

SERViÇO

o CORREIO DO POVO
��••'rm Diretor: NelsonLuiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
������ Projeto Gráfico eProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107 -6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491 / 8446-6817·Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19

• Iaraguá do Sul» SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA

os
alunos do quarto ano da Escola Ricieri

Marcatto realizaram essa semana uma

pesquisa de campo para verificar e
conhecer as causas dos a amentos na região
dOI
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatário informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

A Zanotti S.A. CNPJ 78.256.336/0001-07

Localizada: Rua Germano Wagner, nO 1000 - Jaraguá do Sul
torna público que no dia 01.03.2011. requereu à FATMA, li

cença Ambiental Prévia, referente ampliação de parque in

dustrial em 86.000 m2.

'�/���J'IJ\H

. Alistamento até
dia 29 de abril

A Junta de Serviço Militar de Iaraguá
do Sul lembra aos jovens do sexo mascu

lino que encerra dia 29 de abril o prazo,
para o alistamento militar. Devem se alis
tar os cidadãos que nasceram em 1993,
ou seja, que completam 18 anos em 2011.

O primeiro passo é retirar na JuntaMilitar
(20 piso do Terminal Rodoviário - Vila Ba

ependi) a guia de emissão de documen
to. Informações pelo telefone da Junta de

Serviço Militar é (47) 3371-5714.

WI:'I/�n @ @ t:[»Ir\ m ss:

Festa de Rei
e Rainha

A Sociedade de Atiradores Ribeirão
Grande da Luz promove neste sábado,
dia 5, tradicional Festa de Rei e Rai
nha com Baile. Os festejos iniciam às
18h com a concentração na sede so

cial, com posterior busca às 19h, das
majestades Waldeberd Draeger e Ele
nia Draeger. O baile terá início às 22h

- e será animado pela Banda Versalles.

Informações pelos telefones (47) 3055-
8739 e 9923-8327.

rv�o�rr

Debora Darós
expõe na Unerj

"Flores, cores, formas e arabescos" é, a
exposição que o espaço cultural da Biblio
teca Padre Elemar Scheid, na Unerj apre
senta a comunidade desde o começo da
semana. Até o dia 28 a comunidade acadê
mica e o público em geral podem apreciar
uma série de mosaicos visuais da artista

blumenauense Debora Darós. A visitação é

gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às

22h, e aos sábados das 8h às 12h. Informa-
.

ções pelo telefone (47) 3275-8253.

m� , 1'�/U!t �j ®"'U�flj � I�U".�

Palestra sobre
dia· da Mulher

O Colegiado de Assistência Social da
Amvali realiza dia 10 de março uma palestra
comemorativa ao Dia Internacional da Mu
lher, com o tema liA motivação pessoal atra
vés do perfil emocional". O evento beneficen
te acontece às 14h no Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul. O ingresso é um alimento não

perecível que será entregue aos abrigos de

crianças e adolescentes do Vale do Itapocu.
Inscrição pelo telefone (47) 3370-7933 ou no
e-mailluzia@amvali.org.br.
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AuxíliO MORADIA

Mais de 100 pessoas beneficiadas
Social avalia que o número poderia sermaior se não fosse a falta de imóveis e preços altos

Cerca de 100 pessoasjá
foram beneficiadas com

o auxOio moradia, de até
R$ 600, concedido pela
Prefeitura aos atingidos

- pelas chuvas.

�""atendimento às famílias co

meçou no dia 1O de feverei
ro. De lá pra cá, a Secretaria

-.."daAssistência Social realiza
os atendimentos e analisa os pe
didos. De acordo com a secretária
da pasta, Edimara de Souza, o nú
mero de beneficiados poderia ser
maior, se não fosse a dificuldade

para encontrar um imóvel para
alugar. "As famílias que foram atin

gidas pelas enxurradas precisam
de um imóvel que não tenha risco
de enchente ou deslizamento. E
isso-está difícil de encontrar, além

disso, o preço dos imóveis subiu
muito em Jaraguá", explica.

Os solicitantes só passam a

receber o auxílio-moradía após
o contrato de locação finalizado.
Uma vez encontrado o imóvel,
o pagamento de até R$ 600 para

\

auxiliar no aluguel por seis me

ses fica garantido pela Prefeitura
de Iaraguã do Sul, desde que o

solicitante preste contas. O pri
meiro pagamento é feito entre os

dias 10 e 15 do mês, por meio de

cheque. Os próximos cinco che

ques são entregues mediante a

apresentação de comprovante de _

pagamento do aluguel anterior.
De todas as pessoas que pro

curaram a secretaria para solici
tar o auxílio, apenas seis casos

foram recusados, por não se en

quadrarem na lei. "É um número
bem baixo, pois a maioria que
está nos procurando sabe, das

condições. Desses seis casos, a

maioria foi porque a renda da fa
mília ultrapassa os cinco salários
mínimos, ou porque a pessoa
tem mais que um imóvel", fina
liza Edimara. Os pedidos podem
ser feitos até o dia 19 de abril, das
7h30 às 18h.

A aposentada Neli Krause foi

até a secretaria na tarde de on

tem para pedir o auxílio. A casa

dela, que fica no Jaraguazinho,
foi atingida por alagamentos e

um morro nos fundos ameaça

desabar. Em 2008, o problema
também foi o mesmo e ela con

seguiu a ajuda da Prefeitura.
"Sem esse valor seria impossível
a gente conseguir uma casa. Não
tenho condições de pagar tudo,
pois eu e meu marido gastamos.
muito com remédios", lamentou.

• Débora Kelloer
deborak@ocor�eiodopovo.com.br

Aposentada Neli Krause foi
até a secretaria ontem para

requerer o benefício

PIERO RAGAZZI

Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 07/03/2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012011 (cat. KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista (preço válido para pedidos real�ados via internet junto a um Distribuidor Ford) ou financiado com taxa de
0,99% a.m. e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 338,68, na modalidade CDG com 30 dias de carência para pagamento da 18 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CET) a partir
de 1.31% a.m e 16,94% a.a, através do Programa Ford Credito Ford Ka 1.012011 (cat. KBGl ), a pronta entrega, a partir de R$ 24.600,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 349,57, na medelidade
coe com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,34% a.m. e 16,08% a.a. através do Progra�la Ford Credit. Ford Fiesta RoCam Hãtch 1.012011 (cat FAB11 a partir de RS 26.990,00
à vista ou financiado com taxa de 0,99% am e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 4"8 parcelas de R$ 378,76, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 31.675,48,
Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1.29% a.m e 16,56% a.a, através do Prograrna Ford Gredit. Ford Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de

c�éd�o ..Contratos de Financiamento e Arrendarnento Ford Credit são �peracion�li.zados pelo Ba�co Bradesco Financiamentos � ..
A. Confira outr�s .condiç.óes de financiamento nos . CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JA O SEU.

distribuidores Ford. As ofert�s apr�sentadas correspond�m somente as ,cor,es sohd�s desses velculos. Valores par� cor.es metah,cas e/ou especiais mediante consulta na revenda. Acumule até RS 10.000 em d�contos na compra de seu Ford Zero. VIVIA O NOVO;;;;��i;;k�;an�®�;f��I�";;�7�;;;���;�s.• SegwmFW MOR�ÉTTi:::;:�:(;';�;�;O Ford Em�esas: (11) 4174.3929
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Ivo .Ronell é nomeado
- -

secretário de Administração
Como a coluna adiantou com
exclusividade há 15 dias, o novo
secretário deAdministração
deIaraguá do Sul é IvoKonell.
A nomeaçãofoi assinada na
quinta-feira à tarde sem alarde

pela prefeita e comunicada

oficialmentepara imprensa na
manhã de ontem. Na verdade,
Konell nunca esteve ausente da
Prefeitura, só se licenciou para
concorrerà CâmaraFederal,
mas semprefoi presença certa
nas reuniões de secretariado e

participou ativamente de todas
as decisões importantes tomadas
pela prefeita Cecília atéaqui.A
diferença éque agora volta a ter
poder oficial ea recebersalário

Pela reforma
tributária
Em discurso na tribuna do

Senado, CasildoMaldaner
defendeu aurgêncía de
uma reforma tributária no

país. Para o catarinense,
as palavras de ordem
são reduzrr, sÍOlplificar
e distribuir impostos. O
senador émembro da
Comissão deAssuntos
Econômicos do Senado.
Maldaner ressaltou dados

apurados pelo IBPf,
Instituto Brasileiro de

PlanejamentoTributário, !,

que apontam um aumento

na arrecadação de impostos
no Brasil de 17,8% de 2009

para20IO, um aumento

nominal de R$ 195 bilhões.
Com isso, a arrecadação
chegou ii 35% doProduto
Interno Bruto apurado em
2010. "Éumpercentual
alarmante, gue:a!rav�ca o
crescimento econômico do

país", afirma o senador.

dos cofresmunicipais.
A nomeação reabre a discussão
sobre o nepotismo. De um lado,
o governo se debruça sobre a
súmula vinculante do STF

(Supremo TribunalFederal) que
abriu brechapara contratação de
parentespara cargos de primeiro
escalão, do outro lado estão os
que defendem que a cidade tem
umaLei Orgânica, aprovada no
ano passado, queproibe todos os
casos de contratação de parentes.
APrefeitura entrou naJustiça
alegando inconstitucionalidade
do projeto, mas há quem entenda

que a legislação municipal vale
enquanto nãoforderrubada,
atéporque a súmula 13 é uma

Certo alívio
Mesmo que ninguém ateste

publicamente, alguns vereadores
comemoraram a nomeação de
Ivo Konnell. Até porque o fato
tem peso político para desviar
um pouco a pressão que pesa
contra a Casa em função da
iniciativa de aumentar
o número de vereadores
de II para 19.

Encontro
da Avevi
A pauta da Assembleia
Geral da Avevi (Associação
das Câmaras e Vereadores
do Vale do Itapocu) já está
definida. A reunião acontece

dia 26 de março em São

João do Itaperiu com o tema

principal "Comunicação
Pública". Especialistas
vão dar dicas de como os

vereadores podem dar

publicidade aos seus atos

e um representante do
Tribunal de Contas do Estado
deve-orientar sobre as formas

legais destas publicações.

orientação e não uma lei.A única
1

certeza que se tem porenquanto
éque o assunto ainda vaigerar
muito debate.
Talvez essa tenha sido uma das
decisõesmais difíceis da prefeita
Cecília Konell, que enfrentou
dois anos de dificuldades e agora
se via em umamarépolítica
de sorte e calmaria. Se Cecília é
umafigura educada e pacífica,
IvoKonell é conhecido porseu
temperamentoforte, às vezes,
intempestivo. Talvezfosse a hora
do marido da prefeita receber
um bambolê, símbolo do jogo de
cintura, quefoi entregue aDUma
Rousseffquando ela eraministra
do governo Lula.

,

...,.

epercussao
A iniciativadaCâmara foibem recebida pela comunidade.Um
dos grandes críticos do aumento no número de vereadores, o
presidente daAdjs,DurvalMarcatto, afirmou que estará presente
na audiência. "Essa foi uma demonstração importante daMesa
Diretora e do presidente. Provaram que estão sensíveis ao apelo
popularpor uma discussãomais profunda sobre o tema', elogiou.

Interdição da 280
o deputado CarlosChiodini (PMDB) ocupou
a tribuna da sessão plenária de ontem para
cobrar agilidade nas obras de recuperação da
BR-280, que foi interditada devido à queda de
barreiras ocasionadas pelas chuvas do inicio
domês de fevereiro. O jaraguaense também
fezum apelo aos órgãos competentespara
que as obras não parem no feriadão de
Carnaval. O trecho entre Corupá e São Bento

do Sul está interditado hámais de 20 dias.
"Uma rodovia tão importante não pode
continuar inutilizada e segurando toda a
nossa produção. Isto acarreta em grandes
prejuízos econômicos", alertou.

PINGA-FOGO
Temmais gente precisando
de um bambolê. Quem não

sabe conviver com críticas
e cobranças não pode fazer

parte da vida pública.

"Quero parabenizar os
vereadores do PT,pois
conseguiram quebrar

.

uma sina, que é de sempre
votarem contra tudo e desta
vez foram favoráveis.Por que
será?", frase de João Prim,

recebida por e-mail.

PIERO RAGAZZI
UI/lIU/lmIIIHlIIIIllI/lHIIlIliII/lIIDlIiIDIIHllmmmlll,lmII/DOIllIlllllmD1I1/1lI1110011I1il1lIiDIJIlmlJillllJlntnU/lIDI/IIIDUIOIilIflIlOll/lDI/I/lllII/lDJJJlIllUmOmll!I1JIIIIJ.11IlIllmllllfllJlIlDlllmlllllOlllmlllllllUllllUIflWlI/lUlllIJlI/lDlllll/Jll/HlOlmll/lmlIllIiImJlUl/flIlIlUllllIllllIIffIIIIlD/lnm/lllU/1II1IJIII.

Mesa Diretora da Câmara, composta
porAdernar PO$lâMai, Jaime er..

bon e 1ean Leupretch, protocolou pe
.

do para que a Casa promova urna

audiência pública para debater o aumento no

número de vereadores de ll:para 19. Importante
demonstração de respeito ao eleitor que só acon-
teceu porqu� as entidades comoAcijs, aOAB e os

",
'

, "Ó, ': ' I,

IfllllillJlilIlliliflllllmJlflJllJlldiliJimJIlIIf1Dum••HllnJil//lmIIlllJJIHIiIIUllIIllmIlDIJiIIIIJ*flIJl1JJIIldJlllimllJJhlllfflllD/lO.W•.iliJmIb/llhlJlntnlU/mlIIffIUllllflJllJDIlIl/J/lII_/lluilillllJillffllldllllfflll!W/lhlimliIlH&ÍJJ/iÔ1JJJilJJJJIJIjIIW/lIUII/liIlHliÍ1I1!plÍm/JIJl/m

estudantes semanifestaram publicamente sobre
'0 tema. A imprensa também teve papel funda
mental nesse caso. "Penso que temos que ouvir
a comunidade. Fomos eleitos para representar o

,povo e esse .. é nosso papel. Já votei contra e agpra
teremos uma oportunidade de convencer qúem
votou a favor amudar de ideia", afirmou o presi
dente JaimeNegherbon ontem à coluna.

FGTS Também contra
o Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança) do
Centro vai enviar à Câmara de
Vereadores uma nota de repúdio

.

contra o aumento de cadeiras no

Legislativo,A entidade também
vai estar presente na audiência
pública, afirma o presidente
Antonio Zanon ..

Prio i ade·'
A relormatributárladeveser aprincipalpreocup�ãodopoder
púb]ioo�Éj soo quemosnaumapesquisareatizadapelo
onrentereSodescPara 700/0dos catarínenses,am dança 110

sistemaena formadean�daçãodeímpostosnoDradtteveser
111iorldade.Erttn�00 .investimentosnecessários,Máreas desatlde
eed tcaçOO ficaramemprhneim lugat'

O vereador Afonso Piazera sugere·
que a Prefeitura distribua senhas

para o cadastramento para saque
do FGTS. A fila tem sido enorme
nos últimos dias no Ginásio Arthur
Müller, Tem gente que chega de
madrugada e que só consegue ser
atendido à tarde. A previsão é que 25

mil pessoas solicitem o benefício.

Moradia
o projeto foi aprovado
pela Câmara apenas nessa
terça - feira, mas a Prefeitura
já favoreceu 94 pessoas com
o auxílio-moradia. Uma
das dificuldades tem sido
encontrar imóveis para

.

alugar. O valor pode
chegar a R$ 600.
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CHARGE

� eSíÃO OUVINDO
ne t..r:)VO!

QUE. REMÉDIO
O seNHOR OEU .,

DO LEITOR

Os desafios à integralidade da
saúde com medicamentos

...� Sistema Único de Saúde
tem, no Brasil, o caráter
de integralidade de acesso

.....", sendo, ainda que na teo

ria, comparado a outros países
no mundo uma consideração e

generosidade ao

povo brasileiro. En
tretanto' seu pro
cesso é construtivo
e tão pouco valori
zado. Nenhum ou
tro país emergente
oferece integralida
de à saúde como o

Brasil, tanto é que
ninguém até hoje
propôs a extinção
do SUS. Os maiores desafios para
um sistema de saúde que promo
va universalidade, integralidade
são os princípios básicos para a

efetividade da saúde pública cir
cundam em torno da garantia de
financiamento para o setor de

saúde, por meio de novas fontes
de receita e da gestão de pessoal
atuante. Desde 2003 vem sendo
considerado na atenção básica
da saúde o lado político e so

cial como ferramentas de bem
estar, sendo que a partir daí
marcos regulatórios da Anvisa

(Agência Nacional deVigilância
Sanitária) contribuíram para a

dinamização racional do acesso

ao medicamento.
No Brasil os gastos com me

dicamentos estão aumentando
muito nos últimos anos. Como

••
.

-. .
.
.

.

· -r:
..t .••..

...... , .....

impacto disso verifica-se que o

. financiamento para a saúde não
vem acompanhando em mesma

proporção, visto que 12,5% dos

gastos do Ministério da Saúde
são com medicamentos. Atual-

mente o objetivo
da política da assis
tência farmacêutica
no país é aumentar
o acesso da popu
lação aos medica
mentos.

Os medicamen
tos essenciais são

aqueles que satis
fazem as necessida
des de cuidados de-

saúde da maioria da população,
devendo estar disponíveis em

todos os momentos em quanti
dades adequadas e em apresen
tações apropriadas, a um preço
que a comunidade possa pagar.

'

Resta-nos o trabalho políti
co de regulamentar a prática da

integralidade do acesso esses

medicamentos, seja no SUS, na
Farmácia Básica ou na Popular e
concomitantemente ampliar este

acesso aos medicamentos de alto
custo. Desde já, parabéns ao novo' .

governo que cumpre, com a saú
de, seu primeiro compromisso de

campanha. Vamos comemorar,
afinal estamos caminhando para
desafios maiores!

I

"

"�o

Neila de Paula Pereira, farmacêutica
e professora da Universidade

Federal da Bahia
.

EDITORIAL

Audiência pública
DepoIs

de aprovar em primeira votação o

projeto que prevê a alteração da Lei Or

gânica do Município e aumenta o núme
ro de vereadores de 11 para 19 a partir

de 2013, a Câmara decidiu ouvir os apelos do

povo. Ontem, ás integrantes da
mesa diretora, Jaime Negher
bon (PMDB), Jean Leutprecht
(PC do B) e Adernar Possamai
(DEM) protocolaram pedido
para promover uma audiência

pública, que está prevista para
o próximo dia 16.

. Apesar de a data ainda não
estar confirmada, o dia em que
este encontro acontecer certamente ficará mar

cado na história de Jaraguá do Sul. Será o dia em

que a democracia venceu e a população pôde
.

expressar sua verdadeira vontade. Nada mais

justo, pois é o povo quem elege os parlamentares
e, por isso, tem todo o direito de decidir o que é
melhor para a cidade.

Na democracia, vereadores, deputados esta

duais, federais e senadores são
eleitos justamente para o exer

cício do debate e da controvér
sia. E muito embora a ideia da
audiência pública tenha surgi
do somente após uma reação
em massa contra o projeto, a

iniciativa dos parlamentares
que protocolaram a solicita

ção mostra respeito ao traba
lho exigido pela função. Afinal, é impossível ser
"porta-voz" dos moradores sem ouvir e refletir
sobre o que eles têm a dizer.

DOLErrOR

o fantasma malthusiano
ronda o planeta

Com a premissa
econômica 'o

que se torna

escasso, passa
para a cartilha
domercado', em
breve a água será
mais um passo
para domínio e

poder.

s manchetes diariamente estampada
namídia, sobre o desejo de democracia
nos países árabes, esconde um "mega-
monstro" que está por detrás: a fome.

Com os preços dos alimentos na estratosfera, es
tas manifestações são as pontas de um Iceberg,
que está se aflorando de maneira assombrosa.

O que assusta é quando pa
íses (especialmente os ricos)
mesmo com toda a doutrina da

comercialização global, começa
rem restringir as exportações de

produtos agrícolas especialmen
te o trigo para se protegerem de

algum sinal sinistro da fome.
Este movimento está se obser
vando desde meados de 2010.

A falácia do mercado livre,
para os alimentos não funcio
na, não tem reduzido a fome
no mundo. Faz-se necessário
um mecanismo internacional
de regulação de todo o setor

agrícola. A FAO que poderia ser

este mecanismo está perdendo
espaço pelas forças poderosas
da OMC (Organização Mundial do Comércio),
cujo objetivo é estimular as relações comerciais
entre os países. Assim assistimos o embate éntre
a ideologia da solidariedade com ideologia da

competitividade.
Os conflitos serão pelo alimento, quando

chineses e indianos juntos, com uma popula
ção de um terço da humanidade, com nível de
vida mais elevado, começar a consumir outro
tanto de recursos do que todo o mundo oci-:

dental já consome .

As oscilações climáticas ocasionadas pelo de
sequilíbrio ambiental mundial tem tido pouco
efeito na produção agrícola global. O que mais
assusta são as oscilações de mercado. A primeira
pertence à mãe natureza clamando por socorro

. pela destruição descontrolada dos ecosistemas.
Mas a segunda é o desejo insa
no de poder, mascarado numa

política neoliberal que em nada
beneficia a sociedade permitin
do acumulação de riquezas por
grupos de interesse, onde mi
lhões sofrerão o flagelo da fome,
por não ter nascido em países de
maiores recursos'.

Com a premissa econômica
"0 que torna escasso, passa para
a cartilha do mercado", em breve
a água será mais um passo para
domínio e poder. Sendo a água
um gênero de necessidade vital e
universal, se for aplicada à lógica
da escassez como uma oportu
nidade de comércio e não na so-

�

lidariedade de sua distribuição,
então chegaremos ao fim da civilização.

O grande risco previsto por Malthus pelo
desequilíbrio da população, a fome, a guerra, a
peste, seriam os reguladores da população pela
morte de milhões. Na abundância da água de
seu tempo, Malthus jamais poderia imaginar
esta última hipótese como outra possibilidade
de desequilíbrio.

"

"

Sergio Sebold, economista e professorde
pós-graduação do ICPG/Uniasselvi - Blumenau

• •

. ..

Desde já, parabéns
ao novo governo
que cumpre, com a

saúde, seu primeiro
compromisso de
campanha.
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ber de Melo.
No dia marcado, uma des

polpadeira deve ser trazida à ci
dade para fazer uma espécie de

experiência e demonstrar como
seria o processo. Nutricionistas
dos órgãos envolvidos e agri
cultores também devem acom

panhar o processo, incluindo
o colhimento de alguns frutos.

Segundo os técnicos, não será
necessária urna campanha mais
intensa entre os produtores, já
que Joinville já conta com 300 in
teressados e haveria um número
suficiente de árvores também
em Jaraguá do Sul.

"
No primeiro

momento, a unidade
atende mais de dez
vezes a capacidade
de produção nos dois

municípios.
RIVELlNO SIMAS, DIRETOR-PRESIDENTE

DA FUNDAÇÃO 25 DE JULHO

"
A mini-usina de leite parou

de funcionar em julho do ano

passado, quando o Condomínio
de Produtores de Leite deixou de
administrar o local por dificulda
des financeiras.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PROJET

Usina de leiteparabeneficiaraçaí
Poucas adaptações, o
aproveitamento de um

fruto quejá existe na

região e a reativação de
um local paralisado há
oito meses.
/

..._ o que deve acontecer

com a mini-usina de
leite construída na 10-

__ calidade de Ribeirão

Cacilda, no bairro Garibaldi, ao
lado do abatedouro municipal.
Na manhã de ontem, técnicos
do Cepagro (Centro deEstudos
e Promoção da Agricultura de

Grupo), de Florianópolis, e da

Fundação 25 de Julho, de Ioin
ville, visitaram o local para ava
liar as mudanças necessárias e

a viabilidade de transformar a

usina de leite em um espaço-de
beneficiamento de açaí, fruto
da palmeira jussara.

O projeto, que deve ser feito
em parceria entre as Prefeituras
de Joinville e Iaraguá do Sul, foi
considerado viável. "Ã tarde (de
ontem) vamos marcar um dia,
nas próximas semanas, para fa
zer o trabalho em si. Existe sim a

possibilidade de adaptar a usina
e também há uma demanda de

consumo", confirma o secretá

rio da Agricultura, André Cle-

Espaço pode ser reativado para produzir alimentos destinados à merenda escolar

JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL

A Secretaria da Agricultura
continua aguardando a liberação
de documentos do Ministério
Público para que, com a apro
vação da Controladoria Geral da

União, um repasse de cerca de R$
500 mil do governo federal seja
utilizado para adequar o Abate
douro Municipal Arnoldo Leo

nardo Schmitt para voltar à ativa,
com o abate de frangos e suínos.

Em um prazo de duas sema

nas, o secretário da pasta, André
Cleber de Melo, deve participar
de uma reunião sobre o assunto'
- mas nada será decidido antes

do parecer da CGU. "Quando a

parte jurídica estiver acertada,
começa um novo processo. Te

"" jnos consciência de S��"
'

• , 'I , , ,\ '

J\\;: .� .

� .

l;. ."
. "

, :11m

EDUARDO MONTECINO

..r,

Técnicos da Prefeitura de Jaraguá do Sul e do Cepagro de Florianópolis visitaram área na manhã de ontem

''A utilização da polpa está sen
do discutida jáhá algum tempo. Se
conseguirmos produzir na região,
será um processo pioneiro, tanto
na área ecológica Gá que a espé
cie de árvore está em extinção,
apesar de o colhimento do fruto
ser liberado pelos órgãos ambien
tais) quanto na questão do repasse
às merendas escolares", afirma o

diretor-presidente da Fundação
25 de Julho, Rivelino Sirnas. A in

tenção é criar uma fonte de renda
extra para produtores como os ba
nanicultores e também os forne
cedores de leite. Além das escolas

Beneficio social
municipais, entidades sociais e

cozinhas comunitárias também

podem fazer parte da parceria.
Segundo Rivelino, os custos

seriam baixos, já que na primeira
venda seria possível criar o capi
tal de giro necessário para colocar
o projeto em funcionamento. ''A

produção em potencial se aproxi
ma de 300 toneladas de fruto ao

ano. A unidade, por sua vez, tem

condução de produzir diariamen
te 400 quilos de polpa e, no pri
meiro momento, a unidade aten

de mais de dez vezes a capacidade
de produção nos doismunicípios",

destaea o diretor-presidente.
Nomomento, o projeto deve ser

discutidos com os agricultores e o

processo jurídico está sendo colo
eado em prática. A previsão do se

cretário André Cleber de Melo é de

que tudo esteja encaminhado já no
segundo semestre deste ano. Pou
cas alterações devem ser feitas na

usina - como a instalação de uma

despolpadeira - e os custos totais
ainda não foram calculados. "Além

disso, se trabalharmos com em

presas privadas, não teremos nem

mesmo os custos com as modifica-
. ções", sinalizaMelo.

PROJETO SERÁ APRESENTADO (OMO GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS

parte da população é contra a re

ativação, e é isso que precisamos
trabalhar. Não faremos nada de
cima para baixo", garante o se

cretário.

A intenção é discutir com a

comunidade e expor o projeto
em sua totalidade, principal
mente nas questões ambientais,
para garantir que nada está sen

do feito sem que haja aprovação
s,,' �_?s res fÍvei :

�"

�es"

Secretaria aguarda
parecer do Mjnistério
Público para reativar

abatedouro
"s .

... � t .!

• '!,ht> I,� ....

v

r

Abatedouro será discutido com a população
tão do meio-ambiente é muito I
rigorosa hoje em dia, não sere- �
mos irresponsáveis. Além disso,
investimentos nessa área servem
também para a questão ambien
tal- é importante dar condições
para que os produtores conti
nuem na área rural, que é muito
forte no município", explicaAndré

, Cleber de Melo. Se o abatedouro
voltar a operar, sob o comando de

cooperativas, a criação de galinhas
caipiras deverá ser fomentada na

região. Devem ser abatidos no lo

cal, diariamente, pelo menos mil

'frangos e trinta suínos.

,

j
'J.

"
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JARAGUÁ DO SUL

Gores, plumas, brilhos,
criatividade e muita

e�aEsseéo
cenário nos barracões dos
carnavalescOs que preparam
os desfiles para o Carnaval,
em Jaraguá do Sul.

o total, quatro blocos fi
cam responsáveis pelo
espetáculo, que além de
divertir o público, ajuda a

manterviva a tradição da festamais
popularno Brasil. "Vamos trazerno
vidades neste ano. Independente de
ganharou perder, o que agente bus
ca é fazer um bomdesfile e resgatar
a cultura do Carnaval", afirma José
Luiz Pereira, presidente do Des

pertar do Amanhã, bloco que par
ticipa pela primeira vez do evento.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 4 de março de 2011

Apesar da estreia como presiden
te, ele j� acompanha o Carnaval

jaraguaense há pelo merios 30
anos e constata: "os recursos ain
da são poucos, mas estamos re

cebendo incentivo" como nunca

recebemos antes".
Na Avenida, o Despertar do

Amanhã se apresentará com cer-
'

ca de 140 componentes, sendo a

maioria crianças. E os pequenos
também serão os grandes ho

menageados através do samba
enredo do grupo que tem como

tema as brincadeiras de infância.
Um dos destaques é a produção

o

de dois carros alegóricos que
prometem surpreender o públi
co pela criatividade.

Na sede do Império da Fênix,
outro bloco estreante no Carna
val jaraguaense, os preparativos
também seguem a todo vapor. De
acordo com Ü' presidente, Cícero - Debora Volpi
Martins, o desfile abordará as qua- debora@ocorreiodopovo.com.br

tro estações e cerca de 13D-pessoas
estão envolvidas no espetáculo. "O
público vai ver pouco luxo, mas
muita criatividade em nossas fan
tasias. A gente procurou fazer algo
bem diferente", revela.

MAIS DE SETE
MIL PESSOAS o

\

Jaraguá do Sul cai na folia
neste sábado, dia 5, e as ativida
des estão concentradas no Par-

o

que Municipal de Eventos, com
início a partir das 14 horas. A en

trada é franca e a expectativa da

'Fundação Culturalé de receber
um público de mais de sete mil

pessoas. Na programação, estão
previstas atrações para crianças,
adultos e também idosos.

Blocos trabalham nos preparativos para o desfile de Carnaval,
que acontece neste sábado, no Parque de Eventos

'I"
Independente de

ganhar ou perder, o que a

gente busca é resgatar a
cultura do Carnaval.

JOSÉ PEREIRA, PRESIDENTE DO
BLOCO DESPERTAR DO AMANHÃ

'"

�ro_áção·
Aprogramaçap dp Cê,lrnaval2011 J que inicia às 14h,

no Pal'qtJ.� U€JEvlntos, conta com a anímação do grupo
[araguaçnséNosso Conceito, seguída.porvolta'das 1611, o

de apresentações do Berasamba, de Ioínvllie, e da atra - ..
ção nacional Marquinho Diniz, sambista carioca autor
de sucessds como "Caviar", gravado por Zeca Pagodi
nho. Já o BaileMunicipâl Infantil, estámarcado para as
154, pp pavilhão "B ", onde a.música ficará por conta do

o DJ Xallnho, Na sequência, às 16h, no pavilhão iW,', está
previ&to o Baile Municipal da Terceira Idade; que terá
a animação das bandas blumenauenses Os Coroas de

Prata, Lino's Band e acorde do Vale.
O

1

desfile dos blocos carnavalescos está previsto
para as 20h e deverá envolver mais de 600 participan
tes. E finalmente, o Baile Municipal, começa às 23h�O,
no pavilhão "N', animado pela Líno's Band; de Blume
nau, e com shows dos grupos jaraguaense de dança
Mandala e Detonaxé.

.

c
,

Ultimos preparativos
para curtir o dia da folia
Blocos não descuidam de nenhum detalhe para "fazer bonito" naAvenida

INGENTIV

Serão distribuídos R$ 32,5 mil em prêmios
AFundação Cultural distribuirá uma premiação total de R$ 32,5mil, sendo R$10mil ao ven

cedor, R$ 5 mil e R$ 2,5 mil para segundo e terceiro lugares, respectivamente. As escolas ainda
concorrem aos estandartes de ouro, que este ano foram ampliados de oito para dez quesitos,
com um prêmio de R$ 1,5mil ao melhor de cada um deles: porta-bandeira, samba-enredo, co

. missão de frente, fantasia, alegoria e adereços, animação, evolução, bateria, harmonia e baianas.

LOf.-.._. Ê
Blocos recebem apoio

Além disso, cada bloco inscrito recebeu um cachê para confecção de fanta
sias e alegorias, sendo de R$ 7 mil a cada um dos estreantes, R$ 10,5 mil ao Em
Cima da Hora - que tinha direito a mais 50% por ter sido campeão em 2010 - e

R$ 8,4 mil para o Verde e Rosa, que recebeu mais 20% porque foi vice-campeã
no ano passado .
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CORUPÁ

Interditado por um
deslizamento desde o dia
11 de fevereiro, o km 94 da
BR-280, entre Corupá e

São Bento, deve ficar mais
15 a 20 dias em obras.

IJ
e acordo com o enge
nheiro do Dnit (Departa
mento Nacional de Infra
estrutura e Transporte)

de Mafra, Izaldo Carlos Kondlas

tch, as obras estão em andamen
to e os cerca de 100 mil metros
cúbicos de material deslocado
das encostas foi retirado. "Ainda
vamos precisar de cerca de 15 a

20 dias para recompor o aterra

menta do trecho, pois o volume
de material é muito grande", ex
plica Izaldo.

Além de caminhões, duas es

cavadeiras hidráulicas foram dis

ponibilizadas para a obra, que foi
orçada em R$ 5,5 milhões. Como

passa tubulação de gás sob a es

trada, não é possível fazer um
trabalho provisório para liberar
o trecho mais cedo, pois há risco
de explosão.

Além do quilometro 94, outros
dois pontos da BR-280 esperam
por obras. Os kms 79 e 117, em
São Bento, também registraram
quedas de barreira, mas não estão
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mais interditados. Segundo Izaldo,
as obras de contenção devem co

meçar na semana que vem.
O km 94 foi interrompido

após uma forte chuva que resul
tou em um deslizamento de ter
ra. Metade da pista cedeu num

barranco de 30 metros de altura,
o que inviabilizou o tráfego de
veículos. Até que a estrada este

ja liberada, motoristas têm duas

opções. E possível seguir pela
Rota das Cachoeiras, mais curta,
mas mais precária, ou pela serra

Dona Francisca.

"
Para garantir uma
viagem mais segura,
a recomendação é

seguir pela serra
Dona Francisca.

IZALDO CARLOS KODlASTCH,
ENGENHEIRO DO DNIT

"
O Dnit deslocou uma equipe

para a manutenção da Rota das

Cachoeiras, mas a passagem por
este desvio é aconselhada so

mente em dias de sol e para ve

ículos leves. Os caminhões são

proibidos de passar pelo local.
"Essa estrada é muito estreita e

suscetível a deslizamentos. Para

.garantír uma viagem mais segu
ra, a recomendação é seguir pela
serra Dona Francisca", comple
tou o engenheiro.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

BR'��/I..280

Liberação longe deacontecer
Obras de recuperação e prevenção em trecho interditado devem levarmais três semanas

•

Recuperação do km 94, entre Corupá e São Bento do Sul, está orçada em R$ 5,5 milhões, segundo o Dnit

ESTRUTURA NO PUTANGA ESTÁ INTERDITADA DESDE O DIA 17 DE FEVEREIRO

Reconstrução de ponte deve durar seis meses
\

GUARAMIRIM/MASSARANDUBA
Interditada desde o dia 17 de

fevereiro, quando a estrutura foi
deslocada pelas chuvas, a ponte
do Putanga, entre Guaramirim e

Massaranduba, deve levar pelo
menos seis meses para ser subs
tituída. Na semana passada, um
projeto para reconstruir a ponte
foi encaminhado pelo prefeito
de Guaramirim, Nilson Bylaardt,
à Prefeitura de Massaranduba.

O investimento para o proje
to técnico deve ser dividido entre
as duas prefeituras. A previsão é

que cada município desembol
se R$ 7,5 mil. Outros R$ 250 mil
estão sendo pleiteados junto à
Defesa Civil do Estado para a

compra de materiais de cons

trução. Por enquanto, os muni-

cípios não receberam confirma
ção se a ponte receberá recursos
do órgão.

O prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke, lembra
que a ponte já apresentava pro
blemas há algum tempo e que
não será possível recuperar a es

trutura porque a chuva causou

danos muito grandes. "A ponte
está totalmente inutilizada, no

máximo deve aguentar uma bi
cicleta. Não tem como arrumar,

agora é preciso demolir e fazer de
novo", comentou Reinke.

A expectativa é de que a pro
posta de parceria entre as duas
Prefeituras para fazer uma nova

ponte fosse votada na Câmara

de Vereadores de Massaranduba

ainda na noite de ontem, mas a

sessão não havia iniciado até o

fechamento desta edição. Mes

mo assim, as secretarias de obras
dos dois municípios já contrata

ram empresas de construção ci- .

vil para agilizar o processo.

Estrutura já
apresentava problemas
desde o ano passado e

agora está interditada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Homenagem aoDia daMulher
Palestras, corte de cabelo, massagem, apresentações de dança estão entre as atividades programadas

própria comunidade confeccio
naram. Uma apresentação de

dança com um grupo da terceira
idade do Sesc também está pro
gramada. A equipe do Pama 2
vai distribuir panfletos educati
vos sobre doenças sexualmente
transmissíveis e preservativos.
Também será oferecido, o serviço
de verificação da pressão arterial
e serão dadas dicas de saúde. São

esperadas mais de cemmulheres
para o evento.

Na próxima quinta-feira, 10, os
postos de saúde daVila Lenzi e da
Estrada Nova também fazem pro
.gramação especial à mulher. Na
Caad (Casa de Apoio ao Adoles-

Os postos de saúde
promovem nos próximos

. dias várias atividades
direcionàdas ao público
feminino

O
Pronto Atendimento Mé
dico Ambulatorial da Bar
ra do Rio Cerro (Pama 2)
organiza no próximo dia

15, das 14h às 18h, uma tarde em
homenagem às mulheres da co

munidade. O evento acontece no

salão do Botafogo Futebol Clube,
no mesmo bairro. Na progra
mação está um desfile de moda
com roupas que as mulheres da

cente), das 9h às 10h, o ginecolo
gista Gustavo Nardelli dá palestra
sobre a prevenção do câncer de
mama e de colo de útero. Todas
as mulheres da comunidade estão
convidadas a participar. O Caad
fica na Rua José Emmendoerfer,
328, Nova Brasília.

Já no posto de saúde da Estra
da Nova, haverá corte de cabelo
e massagem relaxante gratuitos,
além de distribuição de mudas,
tudo pela manhã; à tarde haverá
palestra de motivação para a vida,
com a educadora em saúde Najla
Elias Siqueira, da SecretariaMuni
cipal da Saúde. O evento começa
às 8 e termina às 16 horas.

• O QUÊ: Palestra sobre câncer de mama e de colo de útero
• ONDE: Posto de saúde Vila Lenzi
• DATA: 10/3 (quinta-feira), das 9h às 1Gh
• ONDE: Caad (Nova Brasília)

. 'QUÊ: €orte be cabe'IO, mã�sagém, mudas, p�lé&tra
ONDE: Posto de saúde Estrada Nova

• DATA: 10/3 (quinta-feira), das 8h às 16h - estrutura
anexa à unidade

• O QUÊ: Desfile, apresentação de dança, verificação da

pressão, orientações
·,.'QNDE: Salão do Botafogo Hyte,bol Clube (Bar�q do Rio Cetro)
" DATA: 15/3 (terça-feira), das14h às 18h

R$10,85, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

REPÚBliCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

Christa IngeHilleWagner, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918, Ed. Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00

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

Protocolo: 13193 Sacado: ADAlR HOFFMANN SILVA CPF: 063.760.319-27 Cedente: CLAUDIOMlRO
VIZOTO Número do Título: 04/36 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANKBRASIL SA - BANCO MUll'lPLO DataVencimento: 10/02/0011 Valor: 255,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13420 Sacado: ADEMIR PEREIRA CPF: 045.361.649-60 Cedente: MADEIREIRA FLORIDA
UDA EPP CNPJ: 95.817.664/0001-54 Número do Título: NFEI634/01 Espécie: Duplicata de VendaMer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 11/02/2011 Valor: 415,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13476 Sacado: ADILSON STRINGARI ME CNPJ: 01.009.211/0001-58 Cedente: OESA CO
MERCIO E REPRESENfAÇOES IlDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 5757856U Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
17/02/2011 Valor: 270,31 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13174 Sacado: AlANROBISON BUNKOWSKI BESEN CPF: 067.97l.019-13 Cedente: ARNO
FRANQSCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 612 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVenci
mento: 14/02/2011 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 66,32,Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13388 Sacado: ALBERTINAFRITZEN CPF: 710.937.969-87 Cedente: LillZMOSER-MECNPJ:
78.893.575/0001-78 Número do Título: 01 Espécie: Nota Promissória Apresentante: LillZ MOSER-ME
DataVencimento: 18/03/2007 Valor: 61,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 r'

Protocolo: 13042 Sacado: ALCINDO PLACIDO ROSA CPF: 017.726.299-01 Cedente: VENTUS PNEUS
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 2861.1/3 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
03/02/2011 Valor: 698,14Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: .13202 Sacado: ALEX DE MATOS CPF: 040.796.159-30 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84Número do Título: 32144*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/02/2011 Valor:
353,08 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, COndução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13229 Sacado: AlE BITENCOURT CPF: 518.026.002-72 Cedente: BERTA IMOVEIS crDA
CNPJ: 09.524.313/0001-13 Número do Título: 51/REAJUSTE Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/02/2011 Valor: 462,50 li
quidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13348 Sacado: ANA MARIA DEREITI JAROCZINSKI CPF: 053.992.929-80 Cedente: COO
PERATIVA CRED. RURAL INTER. soun LUIS ALVES - CRESOL CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do
Título: 430004002008000202 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATNA CRED. RURAL
INTER. SOLID. LUIS ALVES - CRESOL Data Vencimento: 15/10/2010 Valor: 3.744,53 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13169 Sacado: AUTO MECANICA KM 57 LIDA CNPJ: 03.243.777(0001-75 Cedente: VlLMAR
DEGRAF - PECASDIESEL CNPJ: 06.157.493/0001-54 Número doTítulo: 9903 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMilliMDataVenci
mento: 09/02/2011 Valor: 430,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13365 Sacado: CATARINAWONSCHEWSKI CPF: 557.650.179-91 Cedente: GAllUS AVI
COLA LIDA CNPJ: 83.156.448/0001-26Número do Título: 001127-01 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
12/12/2010 Valor: 10.840,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13362 Sacado: CONFECCOES MORAIS LIDA ME CNPJ: 11.990.834/0001-08 Cedente: SIL
MAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 33542*001 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
18/02/2011 Valor: 314,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13137 Sacado: EUGENIA SAFANEllWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATNA
CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CRESOL CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 597
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/02/2011 Valor: 1.597,11 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13340 Sacado: FABIANO GIOVANEllA CPF: 050.554.189-07 Cedente: BRASEUO INDUS
TRIA E COMEROO DEMAQUINAS LIDA Número do Título: 2397/1 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data
Vencimento: 14/02/2011 Valor: 236,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 50,76, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12945 Sacado: GERSON JONAS DUNCKE CPF: 841.294.339-20 Cedente: DEJAlL OFICI
NA MECANICA LIDA Cl\TPJ: 00.107.384/0001-46 Número do Título: 000221 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 20/01/2011 Valor:
346,55 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13066 Sacado: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LIDA CNPJ: 01.787.793/0003-65
Cedente: mOMAS G. & SONS GRAE E SERV, IND E COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIPS LIDA CNPJ:
03.514.896/0001-15 Número do Título: 008011-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 14/01/2011 Valor: 3.800,00 Liquidação após a

intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13364 Sacado: IRINEUVAVASSORI CPF: 497.121.959-53 Cedente: GAllUSAVlCOLALIDA
CNPJ: 83.156.448/0001-26Número doTítulo: 001174-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação 1I.presentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 22/12/2010
Valor: 10.617,75 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$106,31,Diligência: R$33,30, Edital:
R$15,00

.

Protocolo: 13231 Sacado: JAIMEMARCEliNO CPF: 311.818.729-87 Cedente: RM COMEROO E SER
VIÇOS AUTO ElETRlCOSUDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 0286003 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/02/2011 Valor: 471,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13354 Sacado: JIANE APARECIDAMARCEUlNO rANGE CPF: 038.144.379-50 Cedente:
JAMATEX COM. EQUIP. TEXIEIS LIDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Título: 8810.1·Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVenci
mento: 14/02/2011 Valor: 378,75 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14,Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13330 Sacado: JOÃO ALBERTO MATOS FADULFlIROME CNPJ: 01.160.503/0001-97 Ceden
te:H IINDUSTRIADEETIQUEfASSACNPJ: 00.107.410/0001-36Número doTítulo: 0002836901 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MlRIM DataVencimento: 17/02/2011 Valor: 243,93.Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13344 Sacado: JOÃO WESELOWSKI CPF: 352.447.479-91 Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CRESOL CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
43004012008193 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SO-
00. LUIS ALVES - CRESOLDataVencimento: 15/03/2010 Valor: 5.119/04 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13215 Sacado: JUCEMARA RIBEffiO CPF: 750.619.709-00 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84Número do Título: 27554*oà3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/02/2011 Valor:
324,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12522 Sacado: LOANATIEDT DE OliVEIRA CPF: 006.269.499-55 Cedente: LOGUS AUTO
ELEIRICA - MARCIA BERNDT ME CNPJ: 07.915.137/0001-15 Número do Título: 000031-0 Espécie:
ChequeApresentante: LOGUS AUTO ElETRICA - MARCIA BERNDT MEData Vencimento: 16/10/2010
Valor: 440,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 12636 Sacado: LUClANE PIRES CPF: 036.873.799-30 Cedente: BANCO ITAUCARD SA
CNPJ: 1.7.192.451/0001-70 Número do Título: 82602-26473587 Espécie: Nota Promissória Apresentante:
BANCO ITAUCARD SADataVencimento: 27/08/2007 Valor: 34.836,23 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12788 Sacado: unz CARLOS MANNES ME CNPI: 04.271.985/0001-40 Cedente: ESCRITO
RIO CONTABIL MARIJAN LIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 4793 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
20/01/2011 Valor: 227,52 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13369 Sacado: LUIZDILCEU MACHADO CPF: 022.489.209-62 Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 26245*004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 18/02/2011 Valor:
952,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13291 Sacado: MAJUO CESAR MARTINS CPF: 491.735.029-87 Cedente: GUARAARTIGOS
DE INFORMATICA LIDA CNPI: 07.266.284/000l-01 Número do Título: 080211 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: IThU UNIBANCOSADataVencimento: 08/02/2011 Valor:
236,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13371 Sacado: MARLENE DUTRA CPF: 551.450.949-49 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 23108*005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 20/02/2011 Valor:
387,50 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13395 Sacado: MARLON BAKUN CPF: 058.655.029-13 Cedente: BOGO RECAPADORADE
PNEUSUDA CNPJ: 05.831.488/000l-12Número do Título: 11.859/-1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/02/20l1 Valor:
2.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13057 Sacado:METALURGlCATOPAR LIDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Cedente: NASCISUL
TRANSPORTESUDA CNPJ: 01.222.681/0001-03 Número doTítulo: CR73790100 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCOBRADESCOSADataVencimento: 27/0112011 Valor: 76,16
Liquidação após a intimação:R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,Edital: R$15,00

Protocolo: 13390 Sacado: NEIT'ON PAUli CPF: 687.968.629-04 Cedente: unz MOSER-ME CNPJ:
78.893.575/0001-78 Número do Título: 01 Espécie: Nota Promissória Apresentante: LillZ MOSER-ME
DataVencimento: 06/03/2008 Valor: 113,20 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13357 Sacado: NlBELLY CONFECCOES lJOA CNPI: 12.088.865/0001-30 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 33779*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMnUM Data Vencimento:
19/02/2011 Valor: 442,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13442 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTí
tulo: 33837*001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 21/02/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação:

Protocolo: 13346 Sacado: NICOLAU KASMIRSKI CPF: 222.374.889-91 Cedente: COOPERATIVACRED.
RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CRESOL CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-400-
2009-881 Espécie: Cédula de Crédito BancárioApresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SO-
00. LUIS ALVES - CRESOLDataVencimento: 15/10/2010 Valor: 6.338,70 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12785 Sacado: ONEIlADOS SANTOS CPF: 730.087.539-49 Cedente: BANCO PAUliSTAS/A
CNPJ: 61.820.817/0001-09Número doTítulo: 13-90816/07 Espécie: Cédula de Crédito BancárioApresen
tante: AYRES E FARIAADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 28/08/2007 Valor: 4.512,31 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13325 Sacado: PRICIlAWACHOlZ CPF: 032.688.559-54 Cedente: ARIEGE INDUSTRIA
E COMERCIO LIDA EPP CNPJ: 78.856.333/0001-04 Número do Título: 8331/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento:
13/02/2011 Valor: 348,90 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13077 Sacado: RG COMEROO DE ENGRENAGENS LIDA ME CNPJ: 12.240.638/0001-89
Cedente:WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LIDA CNPJ: 08.418.834/0001-23 Número doTítulo: 1832
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 07/02/2011 Valor: 135,80 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13129 Sacado: ROSADA SILVA MATOS CPF: 977.494.359-72 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 18783*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 11102/2011 Valor:
464,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13131 Sacado: SANDRA REGINA BOLDUAN CPF: 053.244.189-35 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 20285*005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMnUM DataVencimento: 10/02/2011
Valor: 314,21 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 13245 Sacado: TRITEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO ACE TEXTEIS UDA CNPI:
08.688.568/0001-59 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBillÇÃO LIDA CNPJ: 08.784.317/0001-
78Número doTítulo: 2751/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 18/02/2011 Valor: 2.503,96 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13246 Ce
dente: LINK COMERCIAL lMPORTADORAE EXPORTADORA LIDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número
do Título: 32719-3/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASn.. SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 16/02/2011 Valor: 5.892,48 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13251 Ceden
te: SIPAR CO,MERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENThS LIDA CNPI: 01.056.640/0001-86 Número do
Título: 26577-] Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 16/12/2010 Valor: 584,93 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13327 Cedente: GUEDES
lMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPJ: 08.784.317/0001-78 Número do Título: 2615/5 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO CITIBANK SA Data Vencimento:
14/02/2011 Valor: 5.227,13 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13356 Cedente: ERMENEGlLDOWILBERT CNPJ: 85.327.385/0001-59
Número doTítulo: 547 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERALDataVencimento: 11/02/2011 Valor: 369,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13360 Cedente: UNK COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LIDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 34546-1/5 Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 18/02/2011 Valor: 5.704,55 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13394 Cedente: DIFUSO DISTR.
PARAFUSOS EWALD UDA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título: 9113/9114 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
15/02/2011 Valor: 74,02 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13455 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO LIDACNP1:
08.784.317/0001-78 Número do Título: 2843/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 24/02/2011 Valor:
489,72 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO
Protocolo: 13528 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPI: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2751/4 Espécie: Dup1icata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMnUM Data venciruenro; 25/02/2011 Valor: 2.503,96 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13558
Cedente: ERMENEGlLDOWILBERI CNPJ: 85.327.385/0001-59 Número do Título: 561 Espécie: Dupli
cata deYendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
15/02/2à11 Valor: 376,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13102 Sacado: VAlTER ZAPELINI CPF: 756.996.649-04 Cedente: IMPRESSORA MAYER
UDA CNPJ: 75.786.459/0001-61 Número do Título: 3384 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/0112011 Valor: 650,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 61,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13349 Sacado: VITOR KUI11NG FlIRO CPF: 082.499.909-60 Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. soun LUIS ALVES - CRESOL CNPI: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
430004002008000242 Espécie: Espécie deContratoApresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER.
SOOO. LUIS ALVES - CRESOL DataVencimento: 10/05/2010 Valor: 2.183,24 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 72,98, Diligência: R$ 33,30,.Edital: R$15,00
Guaramirim, 04 de março de 2011.

Christa IngeHilleWagner, Interventora
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Alunos do Colégio Evangélico
criaram .até jogos para saber
mais sobre esse curioso inseto. Saber se

comportar
no trânsito.
é essencial ""

para.sua
segurança,

Página4
Conheça os símbolos dessa

.

deliciosa data e saiba como
fazer lindos ovinhos.
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Cheia de
deU

•
.

·..•81,
segunda edição do
ano chega recheada
de delícias. Afinal,
abril é o mês de

ganhar ovinhos do coelhinho
da Páscoa! Nas próximas
páginas você vai conhecer

,

.

os símbolos de§sã. data tão
especial e aprender a fazer um
ovo decorado para presentear o
seu amiguinho.

Mas não é apenas os

".,cl].ç,qolates,que:·" ln essa '.,
• -"\" .: .';" �.

,.'. _'.1.... ','
"

"

"

"

_.:',
,I..' ":_':\',' ",o';? ' ,'"

edição lidar tâô' cie. Qij:e tal
descobrir o curioso mundo
das abelhas? Elas produzem
o. mel que além de ser uma
delícia tem várias propriedades
que fazem bem para a

nossa saúde. Além do mel,
outras curiosidades sobre o

mundo desses insetos serão
descobertas.

Outra coisa que fazmuito
bem é saber se comportar
no trânsito. Você sabia que é
muito perigoso 'atravessar a
rua fora da faixa de segurança
e sem olhar para os dois lados?

..Essa e outras dicas sobre corno
andar na rua, no carro e no

ônibus você confere namatéria
sobre o trânsito.
Ah! Nessa reportagem,

você também poderá brincar
e aprender ao mesmo tempo.
Amatéria traz um tabuleiro

super divertido para jogar com
os amiguinhos e aprender
como se comportar no trânsito.

Boa Leitura!

Ligue para (47) 2106-1919
oumande e-mail para .

kids@ocorreiodopovo.com.br

Expediente:
Publicação mensal do jornal O Correio do Povo.
Distribuído gratuitamente em toda a rede de
ensino fundamental de Iaraguá do Sul e região.
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Redação e Edição:GenielliRodrigues e Patricia Moraes

ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

, "

O SIGNIFICADO
�

DAPASCOA
Páscoa é uma das da- cristã que celebra a ressurreí
tas mais divertidas ção de Jesus Cristo. Mas muito
do ano. Nela a gente antes da passagem de Jesus na

procura os ovinhos Terra já se comemorava a data,
deixados pelo coelhinho, pre- que surgiu com a alegria dos
senteia os amigos e fica mais cristãos quando foram líber

juntinho da nossa família. tados da escravidão egípcia. A
Tudo isso vai acontecer esse' Páscoa possui muitos símbo
ano no dia 24 de abril. Mas a los, alguns com certeza você já
Páscoa não é só isso. É tam - conhece. Mas que tal descobrir
bém um momento de pensar outros significados dessa data
sobre a vida. Ela é uma festa tão especial?

É o símbolo da vida, que
também significa nascimento.
No começo, presenteava
se com ovos de verdade.

"-

Depois eles passaram a ser

de porcelana, vidro, pedra,
madeira, papel, escamas, casco
de tartaruga e pedras preciosas,

até virar de chocolate.

I
O girassol é um� flor de cor amarela,

. formada pormuitas pétalas, de
tamanho geralmente grande. Tem
esse nome porque está sempre

voltado para o sol. Ele

representa a busca da luz.

I
Simboliza Cristo, que é o

.

cordeiro de Deus,
e se sacrificou em favor
de todo.o rebanho.
.,. �4

i

li!
Ela quer dizer que Jesus

éa luz dos povos.

Na ceia, Jesus escolheu
o pão e o vinho para
expressar o seu amor.

i ,

iii-
"

� '-

É o símbolo da fertilidade

porque se reproduzmuito
rapidamente.

PASSO A PASSO
AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE O SIGNIFICADO DA PÁSCOA QUE TAL FAZER OS SEUS

PRÓPRIOS OVINHOS? PEÇA AJUDA PARA O PAPAI E A MAMÃE E SOLTE A CRIATIVIDADE!
,

.
.,

, .. ?..

VOCÊ VAI PRECISÀR DE:

G ACRE BRlJ4,NC.A

�IDA

2° PASSO - PINTE TODA A CASCA COM TINTA GUACHE BRANCA E
DEIXE SECAR. SE O SEU OVO FOR BRANCO, ESTA PARTE É OPCIONAL.

]0 PASSO - DECORE A CASCA COMO QUISER. SE DESEJAR PODE
ACREséENTAR OUTROS ACESSÓRIOS COMO GLITERS E LACINHOS.

4° PASSO - RECHEIE OS OVOS COM AMENDOIM DOCE, BALAS
DE GOMA, JUJUBAS E ETC� DEPOIS FECHE O OVINHO COM UM

POUQUINHO DE COLA BRANCA E UM PEDACINHO DE PAPEL.
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o PEQUENO pRlNCIPI
Toda criança, algum dia, deve ler
esse livro.
CamilaWachhlolz, de
10 anos, da Escola
Heleodoro Borges, já leu
e recomenda. A história

mágica narra o encontro

do Pequeno Príncipe, vindo de
um lugar distante, com um aviador

perdido no deserto. Camila conta
que ele viaja por vários mundos e vive

experiências que divertem e tocam o

coração. Uma das frases marcantes que
está no livro é HTu te tornas eternamente

responsável por aquilo que cativas".

"O LIVRO ME
ENSINOU QUE
EU TENHO QUE
CONHECERE
PRESERVAR AS

CAMILA
WACHHLOLZ,
DE 10 AMOS.

-r--; DIICOVER1' XID'
(www.III••ov.r.JeIIl I.e.tn)

.

O site da Discovery Kids possui diversos jogos, brincadeiras,
material para colorir entre outras atividades super divertidas.

Nele você também pode aprender sobre as cores, números e até

sobre o meio ambiente. Os personagens do canal de televisão

também aparecem no site: Barney, Doki, Angelina Ballerina
e os Backyardigans divertem para valer na internet.

o HININO MAtUQUINBO
(www.m,nlno...aluljulnlao.e••)
O personagem mais famoso de Ziraldo está

na internet. O Menino Maluquinho vai
divertir você e sua família com tirinhas do

garoto mais querido do Brasil. Além disso,
você pode acabar com a sua curiosidade e

ficar sabendo a história do dia, nessa parte,
você aprende o que aconteceu no dia em que
acessou o site. Tem também piadas, frases
para refletir, curiosidades sobre as

profissões, passatempo e jogos.

o GI1I í QI1I fIM Irco. MM'NÃO PlAí 'DI.MA, JIl••Ao 'OA'
IlUPOSTA: O BUU

'Ali "10111AA'UA rol 'lUA'
JlESPOSTA: PORQU.EMATOUA SEDE.

O MÉDICO P.l.RGITNTA AO PACIENTE:
.; O SENJIOR TOMOU O REMÉDIO QUE EUUlE DCBlTEI?'

? O PACIENTE RESPONDE:
. IMPOSSívEL, DOUTOR. O VIDRO TINHA UM RÓTULO QUE DIZIA:

"CONSERVE FECHADO".

CJaflllQrtl rALA,MM NAD I 0INf1'
RESPOSTA: O TELEFONE

UM LUGAR
NO MUNDO

FRANÇA
A França é um lugar incrível. Cheia de museus, monumentos tradicionais,
castelos, cinema, praças, etc. Famosa pela culinária, moda, perfumes
e conhecida como importante centro de cultura, é um dos países mais
visitados do mundo, recebe cerca de 70 milhões de turistas por ano, que

procuram principalmente a capital, Paris.

ECONOMIA
É altamente industrializada e tem uma

história marcada por invasões e batalhas,
o que faz dela um dos países mais

.

importantes na história da Europa. Lá se

fala francês e a moeda oficial é o Euro.
A França é um país muito rico e possui
modernas indústrias de alimentos,
automóveis e aeronáutica. Também são

fortes na agricultura, com destaque aos

vinhos e grãos.

MONUMENTOS
A Torre Eiffel é impressionante por sua
estrutura gigante de ferro, os turistas podem
subir até o terceiro andar. De lá se vê de tudo:
um monte de prédios pequenininhos, pontes
e o Rio Sena. Ela é um das estruturas mais
reconhecidas no mundo e tem esse nome por
causa de seu projetista, o engenheiro Gustave

Eiffel. A torre foi construída em 1889. Lá

também tem o Arco do Triunfo construído em

homenagem a Napoleão Bonaparte.

, ,

DISNEYLAND PAUS
O país também possui um Parque da
Disney. Localizado em Mame-la -Vallée,
a 32 quilômetros de Paris. É a atração
do sonho de toda criança. É a cópia
igualzinha ao original, nos Estados
Unidos, com a BelaAdormecida, Piratas
do Caribe, MickeyMouse, e todos os

personagens desse mundo encantado.

CULTURA
Os franceses gastam emmédia
1.075 euros (algo em torno de

R$ 2.200) por ano com
atividades culturais. As

preferidas são: cinema, museus
ou monumentos, exposições.
teatro, circo, parques, shows de
rock, música clássica e ópera.

)

I

.i
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Você sab� se comportar'no trânsito?
'As ruas de Iaraguâ do Sul

",. . . "

sao muito perigosas e e

preciso estar atento
uantas vezes você já ouviu a

mamãe dizer que tem que atra

essar na faixa de segurança e

olhar para os dois lados antes?
teza muitas, não é mesmo? Es

sas atitudes são importantes, mas outras
também devem ser tomadas para garan
tir a segurança nas. ruas da cidade. Con-
fira algumas dicas! '.

" '

NA RUA
Caminhar na rua pode sermuito perigoso e ao

atravessá-la não tenha pressa, olhe antes para os

dois lados várias vezes. Na dúvida, espere o carro

passar. E se tiver um adulto por perto peça ajuda
para ele. Jamais atravesse a rua correndo.

ALUNOS DA ESCOLA
CRISTINA MARCA,!TO

APRENDEM LIÇOES
SOBRE O TRÂNSITO

p� SUA SBOVRANÇA:
• NAO BBlNQUE E NAO PRATIQUE
ESPORTES NA RUA.

• NUNCA FIQUE PEJITO DE
VEÍCt1UJ5 QUE ESTÃO
SENDO UGADOS.

·NÃOANDEDECABONADE
MOTO. Só ACEITE SE VOCÊ
TlVEJl MAlS DE SETE ANOS
E SE FOR MUlTO NECESSÁJUO.

NOCAJUlO
Passear de carro é muito legal. Mas também é preciso cuidado. Sente-se sempre
no banco de trás e coloque o cinto de segurança. Nuncamexa nos botões do
automóvel e evite ficar pulando. Nada de colocar amão e a cabeça para fora da

. janela e também nunca sente no colo do pai ou de outro adulto.

PROJETONA ESCOlA
Trânsito é um assunto sério

e por isso as escolas municipais
. de Iaraguá do Sul tratam sobre
o assunto o ano inteiro. Elas
estão -desenvolvendo o projeto
"Educando crianças para o

Trânsito". Na Escola Cristina
Marcatto as aulas sobre trânsito

já começaram e os alunos do
4° ano 1 e 2, da professora
RosangelaVicente, estão fera
sobre o assunto. Bianca Peron, de
9 anos, já sabe direitinho como

se comportar. "Aprendi que não
dá para atravessar a rua sozinha e

tem que ser na faixa de segurança.
Tem que olhar para os dois lados
e não pode correr", ensina. Luigi
Maiochi, 9 anos, também ficou
atento e já sabe o que vai falar

para o papai quando chegar em
casa: "Tem que cuidar para o

. pedestre passar".
AGORA QUE VOCÊ APRENDEU COMO SE COMPORTAR NO TRÂNSITO, QUE TAL BRINCAR UM·POUQUINHO?

I ;. •

INSTRUÇÔES

<31 Providencie um dado e quatro
botões de diversas cores.

/
/

� Nesse jogo até quatro amiguinhos
podem jogar de cada vez. Cada um
escolhe uma cor'ou pode ser feito
um sorteio.

iJ Tem uma casinha com duas
estrelinhas. É ali que começa o jogo.

� Nos cantinhos do tabuleiro têm
.

.

algumas setas. São elas que indicam
a direção a seguir.

� Para ver quem começa, cada um
dos jogadores deve jogar o dado.
Quem tirar o maior número

começa. Caso haja um empate é só

jogar de novo.

<Il} � Quando chegar a sua vez, você
� i . deve jogar o dado e andar o mesmo

� I número de casas do número que
� Íí) .

caiu. Quando parar em uma casa,
deve olhar se há algo escrito nela.
O que vai fazer vai depender do
que estiver escrito na casa .

em que parou.

<JJ Ganha quem der uma volta

completa primeiro, ou seja, quem
sair da casinha da estrelinha, passar
por todas as casas e retornar para
casa onde começou; ,. '.. .,.
• � •• 0 ••• _'-

cf} ..
.

t
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mundo das
abelhas

•

Deixe o medo de lado e

aprenda muito com, elas

ocê está comendo o seu

lanche na escola e ela

chega como quem não

quer nada. É porque elas
adoram alimentos doces, por isso
estão sempre por perto. Já sabe de
quem estamos falando? Das abelhas.
Foi assim, na hora do recreio, que
os alunos do 2° ano C do Colégio
Evangélico Iaraguá conheceram
esses insetos e a professora Kamila
Baungarter resolveu explorar esse
interessante assunto.

As crianças ficarammuito
animadas com a ideia e a cada dia
estão fazendo novas descobertas.
Elas exploraram o corpo das abelhas
no laboratório, criaram joguinhos
e pediram a ajuda do papai e da
mamãe para levar livros e até um

favo de abelha para a sala de aula.
ElisaWailler, 6 anos, explica um
pouco do que aprendeu. "Quando
a abelha pica na pessoa, o ferrão
fica na pele, daí ela voa um pouco e

morre. Isso é ruim, mas faz parte da

natureza", ensina.
. Isadora Leier, de 7 anos, também

.

leva os ensinamentos para casa.· ,

"Não vou colocar lixo sujo na lixeira,
porque a professora disse que tem
que sempre limpar os restos' do
lanche para as abelhas não atacarem",
descreve. Agora que Elisa e Isadora
deram algumas dicas sobre como 'lidar
com esse inseto, leia mais um pouco
sobre o curioso mundo das abelhas.

SOCJBD"DE
As abelhas são insetos sociais, ..

isto é; a maioria delas convive
bem em um mesmo espaço,
chamado de colônia. São

disciplinadas, trabalhadoras e

organizadas. Para você ter uma
ideia, em uma mesma colônia
convivem cerca de 60 mil

abelhas, distribuídas da seguinte
forma: uma rainha, dezenas de
zangões e milhares de operárias.

FOTOS PIERO RAGAZZI

TURMA DO COLÉGIO
EVANGÉLICO APROVEITA PARA

APRENDER BRiNCANDO

JfBL
Omel é o produto do trabalho

das operárias. Além de sermuito

gostoso, ele ajuda a prevenir doenças
por possuir várias propriedades que
fazem bem à saúde.

CURIOSIDADES:
• UMAABBIJIA PRODUZ CINCO
GRAMAS DEMEL POR ANO.

• PARA PRODUZIR UM QUILO DEMEL,
ASABBUIAS PRECISAM VISITAR
CINCOMlLlfÕES DE FLORES.

\

• .EDSTDfMAIS DE JOMIl, ESPÉCIES
DEABBUIAS NO MUNDO TODO.

• NO BRASIL SÃoMAIS DE CINCO
'MIl, ESPÉCIES.
• A JIAlNlfA VIVE ATÉ SBlS ANOS,
OS ZANGÕES TRÊS .MESES E AS
OP.ERÁJUASMElO ANO.

• AS ABBUIAS-BAlNIIAS COLOCAM
TRÊSMIL OVOSDf UM ÚNICO DIA.

QUEMÉQVEM
A rainha é que mantém a harmonia no trabalho

e é a responsável pela reprodução. Os zangões dão
continuidade à vida na colmeia. As operárias fazem
o trabalho duro, elas cuidam da higiene, garantem o

alimento e a água de que a colônia necessita coletando

pólen e néctar, produzem a cera para formar os favos,
.

alimentam a rainha, os zangões, as larvas por nascer e
ainda cuidam da defesa da família. Ufa, quanto trabalho!

� .::
';.' '" ....

ALUNOS SE DIVERTEM COM JOGOS CRIADOS POR ELES

NATlTREZA

As abelhas são muito importantes para o equilíbrio
ecológico, principalmente porque são responsáveis
pela reprodução das plantas através do processo de

polinização, ou seja, transferem o pólen de uma flor

para outra, propiciando a reprodução das plantas. Esse
processo resulta na formação de bons frutos.
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SKYLANDERS:
SPYRO'S ADVENTURE
Skylanders: Spyro's Adventure mistura brinquedos

físicos e jogo de ação utilizando o recurso da
realidade aumentada.' Basicamente, os bonecos

•

desenvolvidos para Skylander: Spyro's Adventure
podem ser considerados como manifestações físicas

..
-

dos personagens de dentro do jogo.

Os bonecos desenvolvidos para o jogo são

capazes de guardar todas as informações de uma
partida, de forma que, ao utilizá: lo novamente,
todos os seus dados - estatísticas, pontos,
habilidades aprendidas, personalizações, etc. -
serão prontamente carregados em qualquer console.

Cada cópia virá acompanhada de três bonecos

(com 7,5 centímetros de altura, embora isso ainda
não tenha sido definido) e um periférico especial
denominado "Portal" - responsável por "produzir"
uma cópia animada de cada boneco dentro do .

, .: \

jogo. Existem mais de 30 bonecos, cada qual com
suas próprias características: pontos fortes e fracos,
habilidades especiais, afinidades, etc.

Entre as possibilidades de jogo há o modo
história e diversas modalidades multiplayer. A ação
normalmente' é dividida entre saltos em plataforma,
resolução de puzzles e batalhas diretas entre as

criaturas do universo de Spyro.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Blu (Jesse Eisenberg) é uma arara azul que
nasceu no Rio de Janeiro, mas, capturada na
floresta, foi parar na fria Minnesota, nos Estados
Unidos. Lá é criada por Linda (Leslie Mann),
com quem tem um forte laço afetivo. Um dia,
Túlio (Rodrigo Santoro) entra na vida de ambos.

'Ornitólogo (cientista que estuda pássaros), ele
diz que Blué o último macho da espécie e deseja

. que ele acasale com a única fêmea viva, que está

no Rio de Janeiro. Linda e Blu partem para a

cidade maravilhosa, onde conhecem Jade (Anne
Hathaway). Só que ela tem um espírito livre
e detesta ficar engaiolada, batendo de frente
com Blu logo que o conhece. Quando o casal

é capturado por uma quadrilha de venda de
aves raras, eles ficam presos por uma corrente

na pata. É quando precisam unir forças para
.escapar do cativeiro..

ENCONTRE AS CINCO DIFERENÇAS
ENTRE AS IMAGENS ABAIXO?

°31YH� OH 3H1YJ.30 °5 °OJ.lnlo 00Y1 OH YH3d 0" °YJ.130 YSY YO 30l1aA

3J.lIYd YH SOU o( °00ll3abs3 'd OH SIYW Y 0030 Ma 0' °Y�OJ. YH 3H1YJ.30 °I

vovó....ZONA 3: TAL PAI, TAL FlI,IIO
Vovózona está de volta e

agora com o grande reforço
de seu enteado adolescente, 1

Trend. Martin Lawrence
volta a ser o agente do

FBI Malcolm Turner e seu
" n disfarce e alterego: Vovózona.

Turner se junta a.Trent
enquanto ele permanece

. escondido em 'uma escola de ")

artes apenas para meninas,
após ter testemunhado um

assassinato. Camuílados
como Vovózona e a volumosa

Charmaine, eles terão de
encontrar o assassino antes

que ele os encontre.

5
)

5

/

(

I

/

)

)

)

)
)
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Vamol tennlnar o delenho? Ligue OI

pontol legulndo a numeração.
Ajude o coelhlnh�" a encontrar o outro ovinho
igual ao que �I,.feltá segurando. Boa diversão!
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Calcule e pinte cada bichinho
de acordo com a legenda.

-.

Descubra qual das sombras abaixo
corresponde ao abacaxi ao centro.

.

")

.
I

www.marisol.com.br

f,{"
Descubra um dós filmes mais

famosos do grande artista Charles
Chaplin. Para decifrar o enigma
basta escrever a primeira letra de

cada desenho e se divertir!

o
R

'SON1I300W SOdW3! :dS311

Xi! A abelinha se perdeu no mei
das .nores do jardim! Ajude nossa

'amiguinha a chegar até a sua

colmeia. Boa diversão!

s ..
/ q. 'tO�

':. 6 8�., "

'

�
---�---------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPE!

os SOHiEADOSNA.nollOf;AoDO lIIs PASSADOQUE J.EYAIlAM
..ISASDEDIFOIIIIÁTICADAESCOlA OJN.DIE _ASlL ......
• snEFANY BON DE ALMEIDA· 1° ANO • ESCOLA GERTRUDES MlLBRATZ

• JULIANA DE SOUZA· 2° ANO • ESCOLA GERTRUDES STEILEIN
• MARIA EDUARDA· 2° ANO· INSTITUTO EDUCACIONAL JANGADA

• DANIELA VENESA • 6° ANO • ESCOLA CRISTINA MARCATI'O

,

')

l
t

(
.

\,

o QUE VOCÊ FAZ PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE?

. \ BOA SORTE!
NOME:
----------------------

SÉRIE: ESCOLA:

E-MAIL: � ___

TELEFONE:
___
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Governo destaca
emprego e IPI

�I I

PIB temmaioralta desde 1986
Crescimento de 7,5% foi norteado pelo avanço no consumo das famílias, afirma IBGE

o crescimento de 7,5%
no PIB (Produto Interno
Bruto) em 2010 foi o maior
desde 1986, segundo
dados divulgados hoje pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

Em
2009, ano em que a

economia brasileira en

frentou os efeitos negati-
.

vos da crise global, o PIB

do Brasil mostrou queda de 0,6%
em relação a 2008.

O crescimento da indústria,
do consumo das famílias e da

formação bruta de capital fixo no
Produto Interno Bruto foram re

corde em 2010, segundo dados

divulgados pelo IBGE. Em rela

ção a 2009, a expansão de 10,1%
da indústria no ano passado foi
a maior da série histórica ini
ciada em 1996, quando o insti
tuto mudou a metodologia de
cálculo do índice. Já o consumo
das famílias atingiu uma alta re-

corde de 7% e a formação bruta
de capital fixo de 21,8%.

A alta de 7,5% no PIB em 2010

ante 2009 foi norteada pelo
avanço no consumo das famí

lias, segundo o coordenador
de Contas Nacionais do IBGE,
Roberto Luis Olinto Ramos.

O especialista lembrou que o

consumo das famílias cresceu

2.,5% no quarto trimestre de
2010 ante o terceiro trimestre;
e avançou 7,5% na compara
ção com o quarto trimestre de
2009. Em 2010, o consumo das
famílias cresceu 7% ante 2009,
o sétimo ano consecutivo de
aumento. "O consumo das fa
mílias respondeu por 60,6% do
PIB em 2010", afirmou. "Na evo
lução trimestral, foi o vigésimo
nono trimestre de crescimento

consecutivo", acrescentou.

Pesquisa diz que
brasileiros ganharam

maior poder de compra
em 2010 e estimularam

mercado interno

·PREVISÃO·DO TEMPO

SEM �nt,JDAr�çA8
O tempo não muda
nos próximos dias e

a circulação marítima \
I

continua trazendo mais '\
nuvens e condição de \
chuva, especialmente no

I CHAPH;Ó
T .Â

período noturno e manhã. �1�1�1",,,,,�lql.'.1/1I '/�ijfilliI1II.IiI1II"'I"P"'"J"I#1IIIUI�JI
14o 29°

JiIIlII#�dJ!/IiIII1iI1Pll/ll1IJ_jl11 IfiIjIfIIJIl/llnlJlliiJI Q/IIIIlf1I/tl1lJ1j, IfI/lIiIIJ/JJl1BiJ/1iJ1/1illJ1/1lil1lJ!/1II
�'to!al 1,"": •..Am.'""",,, ";nIIJIiD'J"J

,
flÚIII�ljl!fIImblJiJit;Jaraguá do Sul

e Região
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 24°C

DOMINGO
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

SEGUNDA
MíN: 20°C (:r�,,_MÁX: 28°C '",",,,,.,,,,,,",,,,•.,,)

\
\

1
I

G/�HNJlVJU�

Chuva passageira
alternando com sol
A chuva pode ocorrer em for-

. ma de pancada moderada a for
te em alguns momentos, mas é

passageira, porém com volume

pouco significativo, especialmente
no período noturno e pelamanhã,
alternando com períodos de sol.

SE VOCÊVAI PARJ\.,·

SÃO CS'SlÓVÃO
OOSUl

". Sol acompanhado
por poucas nuvens

durante todo o dia, com

temperatura mínima �e
140C durante a manha e

.

'.ma de 24°C
à tarde,

maxI./,.

Quem vai para a praia no fe
riado deve se preparar para pegar
chuva. A chuva no Estado deve
ser concentrar na região litorâ

nea, mas devem ocorrer abertu
ras de sol, embora passageiras,
ao longo do dia.

I

Eml()!ar'ac!o

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

19/3

Na avaliação de Olinto Ramos,
o consumo das famílias em 2010

foi influenciado positivamente
pelos bons sinais mostrados pelo
mercado de trabalho, como cres

cimento do emprego e da massa

salarial real. "Além disso, também
tivemos no ano passado o incen
tivo de redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) em

alguns produtos", disse ele, lem
brando os benefícios de redução e

de isenção fiscal promovidos pelo
governo, principalmente no setor

de bens duráveis, para estimular o
consumo do mercado interno no

cenário pós-crise global.

/
I

".r

li'

/

f

i
/
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Mercado financeiro
Adquirir ações de empresas e se tornar

sócio de grandes negócios é uma tendência
mundial. No Brasil, as pessoas começam a

descobrir as vantagens desta forma de in

vestimento' que consegue ser instigante e,
ao mesmo tempo, pode sermuito rentável.

Não é por menos que o número de
investidores .brasileiros saltou de 70 mil

para 600 mil somente na última década,
de acordo com a BMF&BOVESPA. Porém,
este índice representa apenas 0,3% da po
puiação. Nos EUA, por exemplo, 50% das

pessoas detêm ações. O grande temor é o
risco de perdas.

Até hoje, 4 de março, a XP Investimen
tos - representada em Iaraguá do Sul pela
TB Investimentos - realiza em todo o terri
tório nacional a campanha 'eXPerimenta'.
Ela desafia os brasileiros a entrar para o

mercado de ações sem qualquer risco, ofe
recendo uma espécie de seguro contra per
das. Para saber mais: (47) 3055-7101.

�
I
l
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br .

Lourival Karsten

Leonardo
Fausto Zipf

A posse do novo Conselho Deli
berativo daADVB/SC para a gestão
2011/13 marcou a saída de um blu
menauense com alma jaraguaense,
que é o diretor-superintendente da
Duas Rodas que estava até então à
frente do Conselho. Leonardo é mais
um dos muitos empresários locais

que ocupam - ou ocuparam - postos
de destaque nas entidades empresa
riais do estado e país.

Rota dos cruzeiros
Cada vezmais frequentes em nos

so litoral, os navios de turismo são
uma importante fonte de recursos

para os municípios onde aportam.
São Francisco do Sul tem confirmada

para a temporada 2010/2011 a escala
de 34 navios. Está na hora de serem

realizados investirrientos parapropor
cionar aos turistas mais atrações e .....

oportunidades para comprar e gastar.

IEl

Ácido sulfúrico
O Grupo Weg, em parceria com a Outotec,

líder global em projetos e fornecimento para
usinas de ácido sulfúrico, forneceu uma solu

ção completa com motores, transformadores e

starters além de gerenciamento e comissiona
mento técnico, para uma usina árabe de ácido
sulfúrico. O fornecimento ajudará a equipar as
maiores instalações de produção de ácido sulfú
rico do mundo, atualmente em fase de constru

ção, na cidade de Ras Az Zawr, reino da Arábia
Saudita. Quando completas, as três usinas terão
capacidade total de produzir até 13500 tonela
das de ácido sulfúrico por.dia.

Selic
Mais uma vez-o governo apela

para o aumento da taxa de juros
na tentativa de conter o consu

mo. Com a decisão do Copom na

última quarta-feira, a taxa básica
de juros passa a ser de 11,75% ao

ano, com aumento de 0,5%.

Compartilhados
Saiu a tão aguardada autoriza

ção do Cade para o teste com 700
caixas eletrônicos que serão com

partilhados pelo Banco do Bra

sil, Bradesco e Santander. Para os

usuários deverá ser uma facilidade
adicional e para os bancos uma

boa economia. A decisão definiti
va para a implantação do sistema

que poderá atingir 11 .mil caixas
eletrônicos· ainda vai demorar.

Boca Grande
Atuando na confecção de rou

pas infantis e para o segmento fe
minino, esta confecção de Iaraguá
do Sul está ampliando constante

mente sua. atuação e está divul

gando fortemente a sua coleção
outono I inverno 2011 que já está
sendo comercializada. Para o ca

tálogo adulto da coleção, a Boca
Grande contou com amodeloAna
Lutke (Agência Mega Models/Flo
rianópolis), que foi clicada pelo
fotógrafo Marcos Pontes.

12 - 46 - 48 - 72 - 77

02 - OS - 06 - 07 - 10
11-12-13-14-16
17 - 20 - 22 - 23 - 25

IN DIGADORES
Estão abertas até 11 de março as inscrições

para a primeira turma dos cursos a distância
oferecidos pelo IEL (Instituto Euvaldo Lodi)
para estudantes de todo o país. As capacita
ções são gratuitas e têm o objetivo de prepa
rar os estudantes para enfrentar os desafios do
mercado de trabalho. Os módulos oferecidos
são nas áreas de marketing pessoal, educação
ambiental, empreendedorísmo, legislação tra

balhista' segurança no trabalho, TI e comuni

cação, propriedade intelectual, prepare-se para
o mercado, conheça a empresa, aprenda com o

estágio e construa sua carreira. Alguns dos mó
dulos são realizados em parceria com o Senai.

BOVESPA

POUPANÇA
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Universo TPM

Elijane Jung

Um super��s�o�to���etl�d��:� de Cereja?
Mande a sua frase contendo as palavras "cereja, mulher, felicidade" para
www.universotpm@ocorreiodopovo.com.br. A melhor frase será divul

gada aqui na próxima coluna, dia 8 de março. Não se esqueça de man

dar ainda seu nome completo, contato e numeração das peças, ok?

Imagina você ter alguém que
faça um filme da sua vida? Em

tempos de Bruna Surfistinha, o

artista americano Brock Enright
faz a sua história exatamente

como você quiser. Claro que ele
coloca suspense, emoção e arma

uma trama completamente mira
bolante e você se vê lá, nomeio da
história toda. Parece que o moço
cobra entre 10 e 30 mil dólares

pelo serviço. E está sempre atolado
de pedidos. Que flash, né?

Palavra �

de homem
De um amigo viciado em, re

des sociais, todo empolgadinho:
"Passei o fim de semana atuali
zando meus perfis do Orkut, do
Facebook e do Badoo. Aprovei
tei e coloquei no perfil uma foto
minha e da pobre coitada minha
namorada. E antes de arrumar

meus álbuns dei umamelhorada
nas fotos, tirei papada do queixo
dela e afinei meu nariz. Depois
tagueei meus amigos nas fotos,
mas só aqueles em poses infa
mes e situações ridículas. Tsc,
tsc. Agora tô em dia na rede." De

boa, gente? Nem merece comen

tários, né? Ah, não. Ele não tem

17 anos. Já passou dos 30. Falta
de noção não tem idade) certo?

É A TREVA
Alguns ringtones personaliza

dos. Como no filme "Os delírios
de consumo de Becky Bloom",
onde ela grava o toque para a li

gação do gerente de banco, dizen
do: "Não atenda, é Dereck Smith".
Assim, tem gente que coloca o

plantão da Globo para identificar
a chamada da patroa. Sem contar

aquele toque onde você grava seu

nome e .o toque alerta: "Fulano,
atende essa @#$%". Sei lá. Acho
cafona. Treva mesmo ...

-

. DIVA COM MARIANE MANSKE OECHSLER

ONDE TRABALHO E O QUE FAÇO: traba
lho naminha vida e faço descobertas mara
vilhosas. EU SOU: Uma cor a cada dia ou em

qualquer momento, que borra ou faz arte aos

olhos do observador. HOMENS SÃO: Um baú
de surpresas que precisam da chave certa

para serem descobertas. MULHERES SÃO: O

tempero da vida. SE MEU RELACIONAMEN

TO FOSSE UM RITMO SERIA: Um ensaio de
bolero DESÇO DO SALTO QUANDO: Quan
do percebo a injustiça PARAMEGANHAR
BASTA: Sorrir com os olhos SE EU FOSSE
CELEBRIDADE SERIA:A Sininho de Peter
Pan ROUBARIAO CLOSET DE: Uma escola
de teatroMEU CORAÇÃO BATE MAIS FORTE

QUANDO: Um sonho se aproxima da realidade
EU SOUÓTIMAEM: Criar EU SOU PÉSSIMA
EM: Ciências exatas UMANOITE PERFEITA

PEDE: Lua, estrelas e principalmente Ele (meu
marido) UM CASALAPAIXONADO PRECISA:

Reconhecer as nuances do amor COM 50

REAIS EU: Faço um café para minhas amigas
COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: Daria a volta
ao mundo comminha família

Mulher 13

BISCOITO I�DA SORTE �
Você terá motivos

para estar feliz.

Coluninhas cuti cuti ...
De vez em quando eu me

pego olhando colunas antigas que
eu fiz, guardadinhas num backup,
como uma espécie de filho bem
cuidado e seguro. Sabe o que eu

percebo? Gosto muito mais das
minhas colunas quando divido ex

periências' conto coisas reais, falo
de pessoas, ou do meu dia a dia. E
nos emails que recebo, a maioria
dos comentários são justamente

TRICOTANDO
• É tão triste pensar que
o final de semana passa
rápido, chega segunda-feira
e enquanto metade do Brasil

para pra curtir o "ticutuco
ticutuco", outrametade
trabalha. Eu, por exemplo,
acordarei às 7h e, abrindo
um olho, direi: Que bom!
Trabalhar só na quarta...

• Amanhã é comemorado
no Brasil o Dia da Música

.

Clássica. Aos apaixonados
pelo gênero, nem a

proximidade do Carnaval, com
seus batuques e tambores,
pode impedi-los de tomar um
vinho, em boa companhia,
ouvindo Bach, ou nosso
nacionalíssimoVila Lobos...

sobre esse tipo de texto, queparece
criar uma ligação. Tem gente que
lembra até hoje que tenho um pé
de acerola nomeu quintal. Ou que
bronzeei as canelas ficando por 8h
na lavação da calçada de casa. São

quase três anos de cumplicidade.
É um feito se considerarmos que a

maioria dos relacionamentos dura
muito menos. E fiquem felizes, tá?
Porque eu não ronco!

J

• Falando em Carnaval,
mesmo com a cidade em

pleno funcionamento, salvo
algumas exceções, muita
gente vai se jogar na folia,
nos bailes da região ou das

.praias próximas. Nunca é
demais: Sexo e camisinha,
sempre. Bebida e volante,
nunca.

• II

•••Acredito ser o mais

valente, nessa luta do
rochedo com o mar. É hoje
o dia da alegria e a tristeza,
nempode pensar em chegar.
Diga espelho meu! Se há na
avenida alguém mais feliz

que eu ...
" (É Hoje, o mais belo

samba enredo já criado -

União da Ilha, 1982)
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CLIC DO LEITOR

.

O guitarrista pirata
É conhecido pela frase: nunca tive proble
mas com as drogas e sim com a polícia. O

que mais espero ler nessas páginas é a sua

relação com Mick Jagger. Mick preferiu os

elogios, eu, a heroína, diz ele. Seus cama

rins têm que estar a quilômetros de distân
cia porque Jagger não aguenta os ruídos de

Richards e este não supor
ta ouvi-lo cantar durante
uma hora. A maioria das

sociedades, desde Lennon e

McCartney, foi abaixo. Des
truíram-se com coquetéis
de ego, ódio e luxúria. Com
tudo isso, Keithe Mick

fazem negócios juntos a

meio século. Ambos sabem

que juntos é melhor que se

parados. Não terminei o livro, nem na me

tade estou, mas se-você é como eu, que não
leva o Carnaval a sério, esse é o livro para
o feriado. Enquanto pela TV passa o desfile
de beldades, nas suas mãos vão desfilar as

travessuras desse mito.

Comprei
meu último livro de língua es

trangeira dessa viagem, em espanhol.
Não vejo mais a hora para comprar li
vros em português. É a autobiografia

de Keith Richards, o guitarrista dos Rolling
Stones.

Quando olho este, sempre vejo um pira
ta. Johnny Depp, nos filmes
Piratas do Caribe, se inspi
rou nele para seu figurino.
Na obra, Richards conta sua

história desde a infância,
quando cresceu num bairro

pobre ouvindo obsessiva
mente discos de blues, até o

modo como levou a guitar
ra ao limite absoluto e uniu

forças a Mick Jagger para
formar uma das maiores bandas de todos
os tempos. Keith tem 66 anos e sobreviveu
a tours intermináveis, orgias por vários dias,
àmorte do- um filho, e enormes quantidades
de drogas. Com relação à heroína; possuía
um laboratório dentro de sua própria casa.

A Isolete encontrou esse cachorrinho no final de semana, e está
procurando por um novo dono. Interessados ou quem perdeu o

pobrezinho, contato pelo telefone 9179-9948
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé.Colméia (Dub)
(13h, 15h20 - todos os dias)
· ° Discurso do Rei (Leg)
(17h, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rango (Dub)
(14h30, 16h40, 18h50 - todos os dias)
• Além da Vida (Leg)
(21h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub)
(13h50, 16hl0 - todos os dias)
• Range (Dub)
(13h50, 16hl0, 18h50, 21hl0 - dia 9 e dia 10)
• Desconhecido (Leg)
(18h50, 21hl0 - até dia 8)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Dub)

.

(14hl0, 15h45 - todos os dias)
• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• O Ritual (Leg)
(14h, 21h - todos os dias)
• Cisne Negro (Leg)
(16h30, 19h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Garten 5
• Desconhecido (Leg)
(14h20, 19h10 - dias 9 elO)
• 127 Horas (Leg)
(14h2Q, 16h50, 19h10, 21h40 - até dia 8)
• 127 Horas (Leg)
(16h50, 21h40 - dias 9 elO)

LANÇAM'ENTOS • Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)
(13h30, 15.h30, 17h30 - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(19h30,22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(13h40, 17h40, 19h30 - todos os dias)

.

• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(15h30, 21h20 - todos os dias)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Marta diz a Cardoso que Sereno está apai

xonado por ela. Joca convence Arminda a ir para
seu quarto. Elza se assusta ao ver Joca saindo
do Solar. Ari e Ajuricaba conversam a respeito
das trapalhadas de Querêncio. Jumento diz que
se ele continuar assim,' ele precisará dobrar
o número de programas. Dália vai para o rio e

J deixa a .correnteza a levar, Iara se oferece para
levá-Ia em casa. Marta e Ajuricaba conversam a

respeito do caso do senador. Nicolau vai à casa

de Dália. Ela e sua mãe ficam assustadas com a
, visita. Ele manda a menina para dentro e fica a

sós com Matilde,

TI-TI-TI
Ariclenes se apavora com a possibilidade de

Jacques e Clotilde encontrarem Cecília. Ariclenes
conta para Luti que se associará a Jaqueline no

ateliê de Jacques. Marcela não se entende com

Edgar. Renato se empolga com a pintura no muro

e comemora com Isabel. Cecília lembra que seu

sobrenome é Spina. Jaqueline procura Jacques e
revela que as marcas Leclair e Valentim irão se

fundir. Clotilde arruma um jeito de tirar Ariclenes
de casa e conhecer Cecília. Dona Mocinha visita
Cecília. Clotilde aparece na casa de Ariclenes, co
menta que é casada com André Spina e Cecília
aiz que ele é seu filho.

j
I

I·
r

INSENSATO CORAÇÃO
Ismael faz um novo telefonema suspeito.

André considera a ideia de que o filho que Carol
está esperando não seja dele. Carol chega à fes
ta de Marina com Henrique. Eunice reclama com

Júlio que não foi bem tratada na festa de Mari
na, Raul questiona Léo sobre o dinheiro que ele
recebeu de seu suposto negócio. Wagner pede
que Nelson não passe seus contatos para Nata
lie. Léo leva Wanda a um restaurante requinta
do. Raul pede para Borges ajudá-lo a investigar
o negócio de Leo. Oscar, Gilda e Serginho vão à
casa de Teodoro e descobrem que está havendo
um assalto.

ARAGUAIA
Solano fala com Rlcardõe pede sigilo sobre

a estada de seu avô em Girassol. Max vê Gabriel
no carro com Genão. Padre Emílio e Solano es

tranham ao ver Estela rezando na igreja. Cirso
chega em casa e Ametista e Esmeralda tentam

esconder a ausência da irmã, Geraldo conta

para Safira que se separou de sua esposa. Dora

aparece na estalagem e Terê, Glorinha, Neca e

Pimpinela comemoram sua separação. Terezi
nha conta para Padre Emílio sobre a visão, de
Madalena durante a aula de circo.' Gabriel pede
para Solano e Estela deixarem o Araguaia ao sa-·

ber que eles terão um filho,

Nic e Jules são casadas e dividem um harmonioso
.

lar na Califórnia com seus fil'hos adolescentes Joni e
Laser. Antes de Joni entrar para a Universidade, Laser
pede ajuda para encontrar o pai bíológlco deles, já ,gue
os dois jovens foram concebidos por inseminação artifi
cíal, Ela, indo contra a vontade de suas mães, entra em

.

contato com o pai. Quando ele começa a fazer parte da
vida de todos, um novo e inesperado capítulo se inicia

para esta famnia inusitada e nada convencionaL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, agir discretamen

te pode ajudar você a alcançar
seus objetivos. Estará tímido(a)

esta noite, daí a sua necessidade de ficar

sozinho(a). Atividade que exija silêncio e

concentração vai obter mais resultado.

Terá energia de sobra para con

cretizar seus objetivos profis-
sionais.Conte com o auxílio dos

mais jovens em seus projetos. Compa
nheirismo e cumplicidade não vão faltar
no setor afetivo. Dê mais atenção às pes
soas ao seu redor.

II GÊMEOS

"�� É hora de mostrar o seu inte-

resse pela profissão. Demonstre
sua garra e sua vontade de vencer. No

amor, quanto maior o envolvimento, mais
feliz estará. Atividades competitivas po
dem corresponder suas expectativas.

CÂNCER
'''''''TV<\:''' Invista na divulgação do seu

trabalho nesta sexta-feira. No

amor, novos caminhos podem se

abrir. Que tal mostrar seu lado sensível

para as pessoas? Tudo que envolva ven

das, publicações, viagem e conhecimen

to será favorecido.

LEÃO
É tempo de refletir sobre o que
não tem mais espaço na sua

vida. Nesta sexta-feira, o astral

é ideal para finalizar etapas, inclusive

quando se trata do setor afetivo. Cortar o
'mal pela raiz é um bom começo.

VIRGEM

l Trabalhar em equipe é uma óti
ma alternativa esta sexta-feira,

pois o estímulo que precisa virá de

terceiros. No amor, o clima de união será

invejável. O·dia indica sucesso ao lidar

com o público.

'_'
.• LIBRA

e

.

"'.' Vai conseguir dar mais veloci-
,.

dade aos seus trabalhos roti-

neiros. Nas coisas do coração,
tendência a fazer sacrifícios agora para
beneficiar o futuro. Não deixe para fazer

depois o que pode resolver agora.

ESCORPIÃO
Atividades competitivas estão
favorecidas nesta sexta-feira. Se
trabalha com vendas, marketing

ou publicações, não faltará criatividade.

Tudo de bom no setor afetivo. Aproveite
os momentos com seu par.

9SAGITÁRIOQuem trabalha por conta pró
pria será favorecido pelos as

tros. Nas coisas do coração, o cli

ma de intimidade, aconchego e carinho

vão estar a mil. Ótimo astral para cuidar

dos interesses familiares.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, comunicação e os

deslocamentos serão impor-
tantes. No relacionamento afetivo, o

momento é de muita sintonia e envolvi

mento. Aproveite! Atividades que exijam
inspiração estão favorecidas.

- -

-. AQUÁRIO
•

No trabalho, você deverá agir
discretamente neste dia. Nas

coisas do coração, a lealdade e

a confiança contarão pontos a seu favor.

Revele a generosidade de seu coração
para sua alma gêmea.

PEIXES

Conte com o auxílio de seus

amigos nesta sexta-feira. Se

quer resolver problemas, procu
re a causa deles. No amor, cuidado para
não parecer muito individualista. Aprovei
te para reformar velhos projetos.
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Estilista francês está
,

com modelo brasileira
O estilista Christian Audlgíer está curtindo bas

tante a sua passagem pelo Brasil. De acordo com a

coluna de Bruno Astuto, publicada no jornal "O Dia",
o francês, que veio passar o Carnaval no país, esta
ria namorando a modelo Nathalie Sorensen, de 19

anos. Segundo a coluna, os pombinhos se cónhe

ceram quando Audigier veio divulgar a autoria das

camisetas do camarote da Brahma.

Tiririca se considera
,

Vítimade precOnceito
Tiririca, o deputado federal eleito com mais

de 1,3 milhões de votos, disse que as críticas

por sua participação na COmissão de Educação
e Cultura da Câmara foram preconceituosas. De
acordo com o jornal O Dia Online, ele disse que "o
preconceito existiu até para eu chegar aqui, mas
foi o povo que me colocou aqui e a voz do povo é
a voz de Deus". O deputado e humorista, porém,
não revelou as ideias de seus projetas, mas con
tou que a UNE (União Nacional dos Estudantes)
lhe levou propostas.

Faustão fura a
fila da imigração

o apresentador Fausto Silva teria furado a fila da

irnigraçâo ao voltar de Miami, diz o colunista Hermes

Gaivão, do jornal "Diário de São Paulo". De acordo

com o colunista, ao desembarcar nesta quarta-feira
no aeroporto de Guarulhos, ele passou direto pela fila,
acompanhado de uma agente da Polícia Federal, dis
pensando o procedimento normal de entrada no país.

DIVIRTA-SE

Racha inacreditável
O cara estava andando com sua Ferrari quando se

deparou com um rapaz, parado no acostamento, com
seu Fiat 147 quebrado. Ele resolveu ajudar e rebocou

o carro.
- Quando passa dos 40 Km/h, m)eu carro começa a

desmontar. Se isso acontecer, eu faço sinal de ultra

passagem e você reduz a velocidade - pediu o rapaz
do Fiat e o cara da Ferrari concordou.

Ele estava rebocando o carro, tranquilo, quando
passou uma Mercedes chamando para o racha. Eles

passaram pelo posto policiala 200 Km/h.
O guarda pediu reforço:
- Câmbio, câmbio! Preciso de reforço! Urna Ferrari
tirando racha com uma Mercedes e, juro pela minha

mãe, um Fiat 147 dando sinal de ultrapassagem!

Atriz esta
namorando
jogador

Segundo a coluna de Ancelmo

Gois, publicada no jornal "O Glo

bo", a atriz Nivea Stelman, que atu
ará em "Morde e Assopra", está
namorando o jogador Elano, do

Santos. Em novembro, o filho de

Nivea, Miguel, havia revelado que
a mãe queria namorar Elano, mas
ela desmentiu e disse que era

brincadeira dele. No Twitter, nesta
quarta-feira, Nívea comemorou o

gol do meio-campista.

Moradores do leblon
rejeitam blocos de Carnaval

A associação de moradores do Leblon quer proibir que o bloco de Preta Gil

desfile no Carnaval do ano que vem. Segundo a coluna "Gente Boa", do jornal "o
Globo", a cantora teria estendido o desfile além do tempo permitido. Outro bloco

que também está na mira da associação é o "Imaginou? Agora amassa", que
teria fechado a Ataulfo de Paiva sem autorização.

Filme de Meirelles
foi prejudicado

por neve
O primeiro dia de filmagem de "360", de Fernan

do Meirelles, foi prejudicado pela neve. Segundo
o "Estadão", a equipe teve que dirigir de Chicago
até ao aeroporto de Minneapolis, nos Estados Uni

dos, uma viagem que durou oito horas. O filme, que
terá no elenco Maria Flor, Anthony Hopkins, Rachel
Weisz e Jude Law, será falado em sete línguas e ro

dado com atores ingleses, franceses, alemães, aus
tríacos, russos, marroquinos, argelinos e brasileiros.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e viciante.O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• t

ANIVERSARIANTES
i;f.

4/3
Albano Mallmann

Ana.c. Bortoli

André L. de S9uza

Beatriz M. Reichert

Denise K. Giese

Denise Knenbuheer

9ieg,Oí1pr Hille
Edson Basquiroto .

Eduarda Petry

Fabio R. Engelmann
Gabriel Colella

lia Kçeuseltz
IIse M. Nogueira
Ivo Lange
Ivo Ristan Jr

I. Joclele tangaroWille
JoseS. Roters

Juciele L. Wille

Lenir A. Pinheiro

Lucas B. G. Prochmow,I .

,

.

,
,

Marcelo Pires
. .

Marcia L. Engel
Marciane S. Bortolini

Maria S. B. Garcia

Maria T. Petris

Miguel Strenner
Nelde C. B. Gatafesta

Otaviano Uber

Patrick J. da Silva

Paulo H. Alves

Paulo Torri

Ronaldo Vofles
Sidinéia A.Zellner

Tiago I. Serpa
Vitória F. Ribeiro

William Hohl

Wolnei das N. Maciel

'.# ,,"
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Contramão

Pois
é, enquanto os aspirantes a pierrôs e colombinas aprovei

tam o carnaval para cair na folia e na muvuca, o empresário
Paulo Chiodini faz o caminho inverso. O amigo que acaba de

chegar da terra do Tio San, onde foi recepcionado pelo em

presário multinacional,Walter Ianssen Neto, o Teco, passa a tempo-
rada de ziriguidum na Rota 66, a lendária estrada americana, acom
panhado do filho e dos amigos Miro Maba, Valério Gorges e Sérgio
"Queijo"Silva. Arivedert.

Espaço do Oca
Nesta sexta- feira a noite rola

aqueleCarnavalno Espaço do Oca.
As bandas que animarão os foliões
serão The Seres e Mandrágora. O
ingresso feminino é R$ 5,00 emas

culino é R$ 8,00. O que é bem me

lhor, na compra de duas doses de
Absolut ou Jhonnie Walker (Black
ou Red) ganha um energético na

faixa. E ainda: quem vier fantasia
do hão paga.Vai perder?

NAS RODAS
.,/

• Como sempre recebi vários
convites com cardápios variados
para passar o Carnaval fora da
minha casa - noves forai Prefiro
viajar de carona no livro de Paulo
Coelho, "0 Mago", e cuidar da
rninha hortinha, o novo hobby
que descobri. Que programa!
• Não ousem esquecê-la: Rejane
Rutsatz é a aniversariante mais

festejada de hoje e vai adorar
saber que foilembrada. Liguem!
• O meu camarada Julio César
de Oliveira, o gerente do Kayrós,
avisa seus comensais que o hotel
não abrirá para almoço durante .

o feriadão. Mas retornará na

quinta-feira, 10. Tá ai o recado!

Happy hour
Dia 13 de abril não tem mais

vagas nos salões de beleza mais
descolados da urbe sorriso. Todos
os horários foram preenchidos
pelas bambambãs de plantão .

Pois bem nesta data acontece, no

Baependi, o tradicional Happy
Hour da Ama. Evento onde as

mulheres de fino trato desfilam
sua elegância em prol de uma

causa justa.

Buxixo do dia
Comentam entreouvidos que

um charmoso funcionário público
é o campeão de "ficadas" do paço
municipal. As colegas de trabalho

disputam para ver quem conquis
ta o rapaz ,que é noivo de uma

morena ciumentíssima e muito
brava. Será que o homem é de

açúcar? Em Jaraguá tudo se sabe.
MeuNitrix Ice, por favor!

Dica de
sexta-feira

Curtir o bom chope e aperiti
vos da Choperia Bier Haus. Onde?
Epitácio Pessoa. Bom demais!

Abre
aspas

Este ano, julho terá cinco sex

tas- feiras, cinco sábados e cinco

domingos. Isto acontece umávez
a cada 823 anos. Estes anos são
conhecidos como Money bago
Muita fartura vem por ai. Será?

o empresário Lírio Utech (Choco
L�ite) e a sua Kaya, depois de

.

curtir 15 dias na República
Dominicana, país dosCaraíbas,
já estão de volta a Jaraguá

"
Uma palavra vale -

uma moeda. O
silêncio, duas.

TAlMUD

"

Onde comer
bem em Jaraguá
No restaurante em quilo do Tio

Patinhas. Onde? Na Procópio Go
mes de Oliveira, 227. Ótimo buffet.
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Na área

Henrique
Porto

Seniores
Os "coroas bons de bola" da região entram em ca:rvPo ama

nhã para a primeira rodada do 25° Campeonato Jaraguaense de

Futebol Sênior. São nove equipes atrás da "Taça Geraldo José". A

primeira rodada terá jogos no campo do Guarany (Amigos Ga

lácticos x Roma, às 14h, e Galácticos xVila Lenzi/JJ Bordados, às
16h) e no estádio Hugo Koehn (DutraÁgua xGrêmio Garibaldi, às
14h, eVitória xNoite à Fora, às 16h). Será o carnaval da bola, com
o desfile de craques consagrados pelos campos do Rio da Luz.

Atleta do Futuro
Digno de elogios o trabalho realizado por Giovane de Carvalho na

frente do PAP (Projeto Atleta do Futuro). Cria do Sesi (Serviço Social

da Indústria) de Jaraguá do Sul, Carvalho tem como meta para esse

ano atender gratuitamente e com qualidademais de 23mil crianças e
adolescentes, em toda Santa Catarina. Em nossa região, o projeto tem
raízes fincadas nas cidades de Massaranduba e Corupá, com objetivo
de atender 700 crianças pormunicípio. Porque o projeto funciona tão
bem? Simples, por que não existe interferência política nele.

Guaramirim
O Campeonato Varze

ano de Guaramirim inicia
neste fim de semana, cer

cado de expectativa. São

dezoito clubes participan
tes, divididos em duas divi
sões. Na última terça-feira
as equipes receberam da
Prefeitura um kit, contendo
bolas e tabelas da competi
ção impressas, para divul

gação. Gostei da iniciativa!

EUan x'BaSquete
Pelo quinto ano consecu-

1ifI1- '_, """ '

tivo a Elian Indústria Têxtil

patrocinará o basquete fe
minino de ,base de Iaraguá
do Sul, mais precisamente
a categoria sub,15. F.oi desta
equipe que saiu Iulia Bruch,
hoje atleta, da Seleção Brasi

ii

leira Sub .. 17. Uma ação de res ...

ponsabilidade social, de um

patrocinador "pé quente".

. Futsal1
A bola rola logo mais no Torneio de Verão de Schroeder. E

hoje tem a aguardada estreia da equipe Força Jovem, treinada

por Renato Vieira (da ADJ). No elenco, cinco atletas federados,
os gêmeos Alan e Luan Padilha, promessas do futsal da região e o

veterano Nati. Uma interessante mistura, que deve surpreender.

Futsal2
A rodada inicia às 19h15, com o jogo entre Kaiapó's e Global

Pisos/Cavalete Transportes, que promete ser quente. Às 20h15,
o sempre bom time da Baumann encara a já citada Força Jovem.
Fechando a rodada, às 21h15, o surpreendenteAtlético será colo

cado à prova diante do sempre favorito Noite a Fora.

Arthur Müller
Que bom que o ginásio

Arthur Müller foi escolhido

pela Caixa Econômica Fede
ral para o cadastramento dos
moradores que desejam re

tirar o FGTS. Assim milhares
de pessoas já verificaram "in
loco" que o local não está tão

ruim quanto dizem e que seu

grande problema é o piso da

quadra, que apodreceu.

Breakers
"Happy bírthday" para a

AJFA (Associação Jaraguaense
de FutebolAmericano), mante
nedora da equipe Jaraguá Bre

akers. Fundada em 3 de março
de 2003, luta bravamente para
difundir a modalidade na re

gião, colhendo muitos frutos
nesses oito anos. Personifico
meus parabéns em Everton

Gnewuch, presidente daAJFA

FUTEBOL AMADOR

Varzeano começa
no fim de semana

EDUARDO MONTECINO

Assim como em 2010, competição será dividida .em duas
GUARAMIRIM

Tudo pronto para o início
do Campeonato Municipal
de Futebol Varzeano de
Guaramirim.

o total, 18 clubes come

çam o certame com seis

jogos neste sábado e

dois no domingo. Assim
éomo no ano passado, o Varzea
no de Guaramirim será dividido
em dois. Na Primeira Divisão, os
times jogam todos contra todos
e se classificam os quatro me

lhores para a semifinal, que será
em jogo único. Na Segunda, as

equipes foram divididas em duas
chaves e as quatro melhores de
cada uma se classificam para as

oitavas de final, também com

apenas uma partida. O torneio

teve seu lançamento essa sema

na com a entrega da tabela de

jogos e das bolas para as equipes
participantes.

Cada campo recebe partidas
das duas divisões: a Segunda ini
cia sempre às 13h30 e a Primeira

às 15h30. No amizade, medem
forças Ex. Caixa D'Água x Iuven
tus e União/Jagunços x Cruzeiro .

No Rio Branco, duelam Rio Bran

co x Los Hermanos e Unidos da
Vila x Atlético. Na Vila Amizade,
haverá os jogos Esporte Guará
x Versats/Elian e Pirapora x Vila
Amizade/Alenice Malhas.. Por

fim, no domingo, o campo do
Avaí recebe Sportin x Couve-Flor
e Avaí x Bem Bolado/Beira Rio.

Equipe do Avaí (branco) estreia domingo diante do Bem Bolado/Beira Rio

ÂcadewÍa
Corpo &Mente

11 anos comvocê( ParaJicar tlê bem com;a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO EN�REÇOI
alia Barão do Rio ProntO.. 414
Centro. Jqrailledcr$ul!SC

ÔLEI, FUTEBOL DEAREIA E BOCHA COMPLETAM CALENDÁRIO

Mais modalidades em Guaramirim
Além do Varzeano outra três

modalidades estão sendo dis

putadas em Guaramirim: vôlei,
futebol de areia feminino e bo
cha. O vôlei terá sequência nes

se fim de semana, na quadra
de areia do Avaí Esporte Clube,
com a segunda etapa do Circui
to Guaramirense deVoleibol em

duplas. No sábado, 5, asmulhe
res entram em quadra a partir
das 14h. No domingo, 6, é a vez

dos homens, a partir das 9h.
As inscrições podem ser feí-

tas no local da competição, uma
hora antes do início das parti
das. O custo é de R$ 5 por pes
soa, que será revertido para a

premiação. O Circuito teve sua

primeira etapa realizada no úl
timo fim de semana. A competi
ção contou com doze duplas no
masculino e nove no feminino.
Ao final do circuito ganha o título
a dupla com melhor pontuação
na somatória das etapas.

Já o futebol de areia feminino
inicia nesse domingo com qua-

tro partidas no Bar Dias e noVila
Amizade. Participam da disputa:
Rio Branco/ATSI Inf, Auto Posto
28 Vila Amizade, As Garotas, Bar
Dias, Barcelona, Couve-Flor e

Amopama. Por sua vez, o Cam

peonato Municipal de Bocha

Casais, iniciou no fim de semana

passado e amanhã e domingo
terá a segunda rodada nas can

chas do Amobimi, Arsepung, Re
creativa: Dourados, Feliz Idade e

Poço Grande. As partidas iniciam
às 9h e às 16h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Esporte o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 4 de março de 2011

JOGOS PELO MUNDO
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ManoMenezes convoca novatos
Lucast e Jonas vão vestir pela primeira vez a camisa verde e amarela em partida contra Escócia
DA REDAÇÃO

o Sul-Americano Sub-20
rendeu bons frutos para.
Lucas, do São Paulo: ele
vai jogar pela primeira vez

na seleção canarinho.

m coletiva de imprensa
concedida logo após a di

vulgação da escalação para
"'_0 amistoso do Brasil con
tra a Escócia, no início da tarde
de ontem, o técnico Mano Mene
zes elogiou a atuação do meia do
São Paulo no torneio e justificou a

convocação: "De vez em quando
vai aparecer um jogador que não
fez parte ainda para a gente fazer
essa observação", disse, em refe
rência também ao atacante Jonas,
ex-Grêmio, hoje noValencia.

Atletas mais experientes tam
bém vão jogar o amistoso, que
acontece no dia 27, no Emirates
Stadium, em Londres. Elano, Lú
cio e Maicon estão de volta à se

leção, segundo Mano, por mérito
deles. "Deixei bem claro lá atrás

que isso aconteceria de acordo
com a produção deles", justifi
cou. Contra a Escócia, a seleção
brasileira tentará se recuperar
após duas derrotas consecutivas,
paraArgentina e França. Antes, o
Brasil havia batido Estados Uni
dos, Irã e Ucrânia.

Outra surpresa da lista de
Mano foi a ausência de Robinho,
que vinha jogando como capitão
da equipe. "Robinho fez parte

de todas as convocações desde
o início e a gente entendeu q�e
tem que dar um descanso para
ele. Nada em especial", explicou
·0 treinador, que ainda não pen
sou em um substituto para o pos
to de líder do grupo.

Mesmo após ter sido cam

peão da Taça Guanabara, Ronal
dinho Gaúcho também ficou de
fora. "Ele vem evoluindo grada
tivamente no Flamengo. Se as

coisas continuarem assim, pode
ter uma oportunidade para ele
mais a frente", esclareceu Mano,
e acrescentou que já conversou

com o jogador sobre o assunto.

'�

�;I
Ele (Ronaldinho)
vem evoluindo

gradativamente no

Flamengo. Se as coisas
continuarem assim, pode
ter uma oportunidade.
MANO MENEZES, TÉCNICO DA

SElEÇÃO BRASILEIRA

fli
-dI'

O técnico também ressaltou
que espera contar com jogadores
já consagrados na seleção, como
Kaká, que ainda se recupera de
uma lesão, e o próprio Ronaldí
nho Gaúcho. No entanto, adver
tiu sobre a necessidade de treinar
"alternativas confiáveis". "Eu não
posso, como treinador, ficar es

perando uma situação que talvez
não aconteça. Se alguma coisa lá
na frente não funcionar, nos te

mos que ter alternativas confiá
veis", ponderou.

.

MOWA PRESS

Mano disse que novos nomes serão constantes em suas convocações

., •••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• , ; •• , •••• , ••••••••••• " " •••• _ , ••••••• , _ •• , " •••••• , •••••••• , ,.u .•..•... , •••••••• , •• ".' ••• l�
_

TRICOLOR GAÚCHO VENCEU O LÉON DE HUÃNUCO POR 2XO

• CAMPEONATO CATARINENSE
RETURNO-
·la RODADA
HOJE
19h30 - Marcílio Dias-SC x Imbituba
20h30 - Figueirense x Metropolitano-SC
20h30 - Concórdia x Criciúma
AMANHÃ
16h - Chapecoense x Avaí
DOMINGO
17h - Brusque x Joinville

• CAMPEONATO CARIOCA
RETURNO
·la RODADA
ONTEM
América-RJ 2xO Cabofriense
Boavista-RJ 3xl Bangu
Madureira 3xl Nova Iguaçu
Duque de Caxias 2x2 Americano-RJ
HOJE
19h30 - Macaé x Vasco
AMANHÃ
16h - Botafogo x Volta Redonda
16h20 - Flamengo x Olaria
18h30 - Resende x Fluminense

• CAMPEONATO PARANAENSE
RETURNO
·la RODADA
AMANHÃ
15h30 - Rio Branco-PR x Roma-PR
16h20 - Arapongas x Atlético-PR
DOMINGO
15h30 - Corinthians-PR x Paraná Clube
15h30 - Iraty x Cianorte
15h30 - Cascavel x Paranavaí
18h30 - Coritiba x Operário

• CAMPEONA'FO PAULISTA
-n- RODADA
HOJE
20h30 - Grêmio Prudente x Ituano
20h30 - Mirassol x Noroeste
20h30 - São Bernardo x Mogi Mirim
AMANHÃ
16h - Linense x Corinthians
18h30 - Palmeiras x Santo André
18h30 - São Caetano x São Paulo
18h30 - Botafogo-SP x Portuguesa
18h30 - Bragantlno x Paulistaa
21h - Oeste x Santos
21h - Ponte Preta x Americana

CLASSIFICAÇÃO: Mirassol 22, Corinthians 22,
Palmeiras 21, São Paulo 19, Santos 19, Ponta
Preta 18, Oeste 17, Americana 16, Bragantino
13, Paulista 12, Mogi Mirim 12, São Caetano
12, Portuguesa 11, Ituano 11, Botafogo 10, São
Bernardo 9, Noroeste 9, Linense 6, Santo André
6 e Grêmio Prudente 5.

• COPA DO BRASIL
·la RODADA

-:
,

ONTEM
Náutico 6xO Trem

• COPA LIBERTADORES
·3a RODADA
ONTEM
Grêmio 2xO León de Huánuco

Grêmio se recupera na libertadores
COPA fVlUNDO 2014-

Fifa define cota das seleções
. O Grêmio venceu o León de

Huánuco, do Peru, por 2xO, nesta
quinta-feira, no estádio Olímpi
co, em Porto Alegre, pela terceira
rodada da Copa Libertadores. O
resultado coloca o time brasileiro
na liderança do Grupo 2. O Trico
lor Gaúcho e o Junior Barranquilla
têm seis pontos, mas os colombia
nos têm um jogo a menos (mar
cado para o próximo dia 9 contra
o Oriente Petrolero, na Bolívia). O
León de Huánuco tem três pontos
e o Oriente Petrolero, nenhum. O
Grêmio volta a enfrentar o time

peruano no próximo dia 17, como
visitante, na abertura do segundo
turno da fase de grupos.

No jogo, o time brasileiro pas
sou por grandes dificuldades para
chegar à vitória. Diante da marca

ção rigorosa e de alguma cera téc
nica, a equipe de Renato Gaúcho
não conseguiu tocar a bola e nem

.
furar o bloqueio adversário e ficou

quase todo o primeiro tempo dis
tante da área peruana. Só chegou
lá aos 42minutos, em jogada aérea
a partir de bola parada. Douglas
cobrou uma falta eAndré Lima ca
beceou para as redes.

O León de Huánuco voltou

para o segundo tempo com a

mesma disposição de truncar o

jogo, deixar o tempo passar e ar

riscar algum contra-ataque. Mas,·

aos nove minutos, Seus zagueiros
derrubaram André Lima dentro
da área. Borges cobrou o pênalti e
converteu: 2xO. A diferença no pla
car tornou o jogo mais aberto. Aos
19 minutos, Rodriguez, de cabeça,
exigiu grande defesa deVictor. Aos
25, André Lima recebeu lança
mento de Gilson na pequena área,
mas chutou para fora.

A Fifa anunciou nesta quinta
feira que não vai alterar o modelo
de divisão de vagas entre as confe

derações para a Copa do Mundo
de 2014. A únicamudança se deve
ao sistema de repescagem, que
não terá confrontos pré-definidos
e serão determinados em um sor

teio realizado pela entidade.
Sendo assim, o Brasil tem uma

vaga assegurada por ser país-sede
doMundial.AEuropa (UEFA) con
tará com 13 seleções; seguida pela
África (CAP) com cinco. AAmérica
do Sul (Conmebol) e, a Ásia (AFC)
terão quatro representantes cada;
jáAmérica do Norte, Central e Ca-

ribe (Concacaf) têm direito a três

vagas diretas.
A partir dessa divisão, sobra

rão duas vagas para serem pre
enchidas na repescagem. A dis

puta contará com uma seleção
das confederações da Oceania
(OFC), da Concacaf, da Conme
bol e da AFC. O curioso é que a

América do Sul pode ter pela
primeira vez na história seis re

presentantes em uma Copa do
Mundo. Isso acontecerá apenas
se uma seleção do continente

conquistar uma das vagas da re

pescagem para se juntar ao Brasil
e às outras quatro classificadas.
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no crime ao lado. Cerca de duas
horas depois, os acusados, sem

saber que estavam sendo moni

torados, retornaram para pegar o

veículo, momento em que foram

presos. Os dois foram reconhe
cidos pela vítima e relataram ter

entregado o dinheiro roubado

para uma terceira pessoa, que não
havia sido localizada até o fecha
mento desta edição. Com os acu

sados de 25 e 22 anos foram en

contrados somente R$ 544.
O valor roubado havia. sido sa

cado do banco pela vítima horas
antes do assalto. Um dos acusa

dos contou aos policiais que viu

a mulher sacando uma grande
quantidade de dinheiro e que ele
e seu comparsa só esperaram o

momento oportuno para realizar
o assalto. Os dois foram levados

para a delegacia e em seguida en ':'

caminhados ao Presídio Regional.
O delegado Marco Aurélio Mar

cucci orienta os moradores para
que não andem pela rua com valo
res altos, evitando ainda comentar

com outras pessoas quando forem

centrada nas regiões onde existe
.

mais carência de policiais e nós
somos uma delas. Se o número

que virá não for o ideal, pelo me

nos vai amenizar a situação, o que
émotivo para comemoração", dis
se o empresário.

Segundo a SSP (Secretaria de

Segurança Pública), o número de

profissionais destinados à região
ainda não foi definido, mas deve
ser anunciado até início de abril.
Neste mês, novos policiais estão

se formando naAcademia de Po
lícia Civil e devem ser nomeados

14mil
S8 LT

Dupla rouba sacola com
Bandidos foram localizados e presos pela Polícia Militar no estacionamento do shopping
JARAGUÁ DO SUL

Uma mulher de 47 anos foi
assaltada por dois homens
em uma motocicleta
enquanto caminhava pela
rua Adélia Fischer, no
bairro Baependi.

Ocrime
aconteceu por vol

ta das 16h de quinta-feira,
depois que a vítima saiu de
uma agência bancária no

centro. Um dos bandidos estava

armado comuma pistola e agrediu
a mulher, ameaçando-a de morte.
Em seguida, tomou das mãos dela
uma sacola que continha R$ 14,7
mil em dinheiro, fugindo com o

comparsa em direção ao centro da
cidade. Na fuga, os acusados dei
xaram cair o carregador da arma

com 19 munições calibre 380.
A moto usada pela dupla foi

localizada por Policiais Militares
no estacionamento do Shopping
Breithaupt, com as roupas usadas

Polícia recomenda que moradores
fiquem atentos quando forem

sacar dinheiro no banco

sacar dinheiro no banco. "Também
não é aconselhável andar sozinho

quando estiver portando grande
quantia de dinheiro", afirmou.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

NÚMERO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS À REGIÃO DEVE SER ANUNCIADO EM ABRil

Secretário promete mais poliCiais civis
Nas próximas semanas o Vale

do Itapocu deve ser beneficiada
com a vinda de mais policiais ci-

r

vis. A informação ê do presidente
da Acijs (Associação Empresarial
de Iaraguá do Sul), DurvalMarcat
to Junior. Marcatto disse que a de
cisão é resultado da recente vinda
do secretário estadual de Seguran
ça Pública César Augusto Grubba
aomunicípio, quando recebeu rei
vindicações da comunidade, entre
elas a de aumento do efetivo.

,

"Soubemos que a distribuição
não será pulverizada, mas con-

em seguida.
Atualmente, 34 servidores rea

lizam o atendimento à população
no Vale do Itapocu. São apenas
25 agentes, quatro escrivães e seis

delegados para atender uma po
pulação de 212.807 habitantes.

Apesar da falta de efetivo, Iaraguá
do Sul é hoje uma das cidades do
Estado que mais produz autos de

prisão em flagrante. Segundo le
vantamento realizado pela Polícia
Civil, em 2009 foram registradas
cerca de 700 prisões no município
emais de 500 no ano passado.

JEFERSON BALDO

César Grubba informou que distribuição será feita de acordo com necessidade de cada região do Estado

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã do Sul
- Carlos Fãbricio Griesbach,Tabelião

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

Apontamento: 171515/2011 Sacado: CARlA GUIDUGU JORGE Endereço: RUAANTONIO JOSE GONCALVES, 343 APT
Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-160Credor: CONDOMlNIO RESIDENCIAL FIGUEIRA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo:
0000000352 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 230,38 - Vencimento: 10/02/2011

Tabelionato Griesbach·
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
.

Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, 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: 171630/2011 Sacado:ALDENIR FERREIRADE SOUZA Endereço: RUA JOSEPICCOm,133 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-350 Credor: CENTRO FORM COND LES lTDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27998 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 204,00 - Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 171623/2011 Sacado: AUTO EIETRlCATCHE GURIlTDAME Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO
33 - ILHA DA FIGUEIR - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-110 Credor: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
lTDA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 3786-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 290,20 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171653/2011 Sacado: CENTER SOM AUDIO EVIDEO lTDA Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK 1619-

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: RMlA IMPORIACAO C I M lTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
1337-07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3,389,69 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 171514/2011 Sacado: DENI150N MARCOS FAGUNDES ROlAM Endereço: RUA BERTHAWEEGE 315 -

Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: CENTERMAQ COMERCIO CM L EPP Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo:
1202-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$116,40 - Vencimento: 13/02/2011

Apontamento: 171651/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVlCE Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 - BAEPEN

DI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: NTG EQUIPAMENTOS INDS lTDA Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 582
- Motivo: falta depagamentoValor:R$1.768,00 - Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 171525/2011 Sacado: FARMASCHOPING lTDA Endereço: AV.GEfULlO VARGAS 268 SAIA 132 1 PISO -

CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORAF PANARELW Ll' Portador: - Espécie: DMl
- N'Titulo: 93615001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 891,94 - Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 171616/2011 Sacado: FLORENTINA BREIS Endereço: RUA CARIDS OESCHLER, PT 6 ex 02 - ILHA DA

FIGUEIRA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-820 Credor: JAMATEXCOM .EQUlP.TEXTEIS lTDA Portador: - Espécie:DMI
- N'Titulo: 8736.1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171494/2011 Sacado: IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA Endereço: RUAMARECHAL DEODORO DA
FONSECA 1605 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor: TElAS EGGERT INDUSTRlA E COMERCIO lI'DA EPP Portador:
- Espécie: DMI- N'Titulo: 7312 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$120,75 - Vencimento: 22/02/2011

Apontamento: 17144112011 Sacado: IG MATERAIS ElEI' SERVDE MANUT lI'DAME Endereço: R FRANCISCO SITIN
GHEN 166 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-010 Credor: GERALDO DIAS GUIMARAES E ClA lTDA Portador: - Espé
cie: DMI- N'Titulo: NF849 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$115,00 - Vencimento: 16/02/2011

.

Apontamento: 171496/2011 Sacado: IN. E COM. DE UNIFORMES MR Endereço: RUA PREFEITOWALDEMAR GRUBBA
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: TASCHNER INDUSTRIATEXI1L lI'DA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
2006359C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 298,14 - Vencimento: 21/02/2011

Apontamento: 171693/2011 Sacado: LUCIOMOHR Endereço: R. PAUUNADEMAlHE PICOm, 158 - SAO LillS - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-560 Credor: BANCO FINASASA Portador: - Espécie: NP - N'TituIo: 3684543400-39/01 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 25.204,04 - Vencimento: 27/05/2008

Apontamento: 171384/2011 Sacado:MARClAAPARECIDAB. DOS SANTOS Endereço:RUA 13 DEMAIO 590 - AMIZADE

Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: CASAS DAAGUAMATERlAIS PARACONSTRUCAO lI'DA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: C33650/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,17 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 171619/201' Sacado: MARIAAUCEDA SILVA Endereço: RUAGOIAS, 395 SAIA 07 - VIlA LENZI - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: MARIAADElAIDE FWRES ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NFI293/7882-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 67,64 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 171517/2011 Sacado: MASSA FACIL COM E FAR DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE 230 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAlLAGNOL lTDA Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo:
96694 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.979,45 - Vencimento: 11102/2011

Apontamento: 171687/2011 Sacado: PAUW RENATO PEREIRA Endereço: RUADAS FWRES N'239 - TIPAMARTINS - JA
J3AGUADO SUL-SC - CEP: 89253-784 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGATIRADORES Portador: - Espécie: CT
- N'Titulo: 20.3077.149.0000037-'39 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.953,00 - Vencimento: 20/05/2010

Apontamento: 171513/2011 Sacado: PMCTEXTIL lTDA Endereço: RVINTE ECINCODE JULHO 234 - JARAGUÁDOSUL
SC - CEP: 89259-000 Credor: BANCO SOFISASA Portador: TEXI1LRENAUXVIEWS/A Espécie: DMI - N'TItulo: 27325/C
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.353,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171627/2011 Sacado: PMCTEXTIL lI'DA Endereço: RVINTE E CINCODEJULHO 234 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89259-000 Credor: BANCO SOFISA SA Portador: TEXTILRENAUXVIEW S/AEspécie: DMI - N'Titulo: 25695/C
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.138,00 - Vencimento: 23/02/2011

.

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 04/03/2011.
laraguã do Sul (SC), 04 demarço de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 18

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vem pra cá, vem ganhar!
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Foxl.O
AN02007

u25.90Q,
CrossFox
ANO 2010

R$45.900,
OPCIONAIS

.

Completo

""'Cl1o Authentlc 1'.6
'AN020'06,

R$22'.29Cl,
OPCIONAIS

ACLDT

S. A NONfA.ENntEGA

Palio Weekend.
ELX 1.4

ANO 2008

R$31.900,
OPCIONAIS

Complelo

Goll.6 City
ANO 2005

R$ 20.900,
OPCIONAIS
Básic:o

,__·.·�COMPAU /tROCO no Troco I� do seu USADO 1.Aceito....Mofo

Cinto de'· segurança pode salvar vidas.
-_._._._=�-�"�_.�"�"��-_.�_.�-"--_.__ .�._-��,�.-..."-�__ .........._., .. -�-� .. _._-

4732746000

Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeita

Promoções válidas até 04/03/2011. 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 VEíCULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 40,OOOKM.
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