
Encontro Regional de '

Ensino deAstronomia

começa hoje e segue até
sábado no IFSC (Instituto
Federal de Santa Catarina).
Evento deve reunir cerca
de 150 participantes.

Página9

Apenas ês pontos de
ônibus e

,..,

o inteiros
naRodovia do z

Abrigos de passageiros na SC·413, que ligaGuaramirim a Joinville, estão sem
proteção na laterais, pichados, cobertos pormato ou até mesmo sem teto.

Segundo a comunidade, problema é causado pela força dos ventos e chuvas,
pela ação de vândalos, mas principalmente, pela falta demanutenção.

Quem depende do transporte coletivo para ir ao trabalho fica completamente desprotegido do sol e da chuva.

Ação para impedir
mudanca de local

�

Moradores dos bairros
Rau e Amizade acionaram
a Justiça para que ponte

. não seja construída na rua

Anna Enke. Eles defendem
a manutenção do projeto
original. Página 11

Obra no São Luís
está na reta final
Seg undo o Samae de

Jaraguá do Sul, construção
da ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto) está
praticamente concluída,
faltando apenas implantar
os equipamentos. Estrutura
vai permitir que 80% do
município seja coberto pelo
sistema de saneamento a

partir de 2012. Página 10

Mãe e filho viram
vítimas- de assalto
Residência no bairro Rio
da Luz foi invadida por três
bandidos armados na noite
de terça-feira. Agricultor de
54 anos ficou amarrado e

amordaçado por cerca de
15 horas. Página 19
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ARWEG - II CAPíTULO
Homem/natureza

Na
Arweg, além do lazer, da socialização e de um ótimo ser

viço e bar e restaurante, o associado desfruta da integração
homem/natureza. As choupanas dotadas de churrasqueiras
às margens do riacho onde predomina o verde da mata na

tiva. Subindo em direção ao topo da colina ali, no passado existia um
bananal, hoje há reflorestamento composto por um misto de mata

nativa e árvores exóticas: pinus e eucalipto, o que possibilita o indi
víduo viver uma aventura no meio da floresta e ao mesmo tempo, se
assim o quiser, desfrutar o conforto e o requinte de um ilSPA".

Delegação daWeg no Campeonato Estadual do Sesi
Bolão (masculino e feminino) e Voleibol Masculino - Campeões invictos

A Força do Esporte
Em meio a tanta beleza em que

a mão da natureza esmerou-se

(como diria opoeta), os trabalha
dores/atletas de diferentes moda
lidades esportivas se aprimoram
paraparticiparem das competições
internas daWeg e dos Jogos do Sesi,

que são classificatórios para as fa
ses: Regionais, Estadual, Sul bra
sileiro' Nacional e Mundial. Tanto
nasmodalidades individuais quan
to nos eventos coletivos, aWeg tem
mandado bem e conquistado títu
los em todos os níveis.

Os jogos do Sesi e aWeg
Houve um tempo, nos 'anos ti, Kohlbach, Mirtis e Lulimar

60, 70 e início da década de 80, tinham em seus times a base
em que os Jogos do Sesi eram das seleções representativa no
muito mais do que uma dispu- município em diferentes mo-

ta entre trabalhadores. As em- dalidades que participavam .

presas participavam de forma dos Jogos Abertos e Gampeo
maciça, até para demonstrar .natos Estaduais. Grandes atle-

, seu poderio. Formavam verdà - tas campeões desfilaram sua
"

deiros esquadrões. Durante os'> categoria nos Jogo� dd Sesí. '

jogos, a cidade vivia um grande' Hoje o Sesi continua desem
acontecimento esportivo, os gi- penhando um excelente papel
násios, quadras, campos de fu- junto às empresas e os traba
tebol e as salas de jogos chama- lhadores. São outros tempos,
vam a atenção pelo alto nível novos paradigmas, um ciclo
dos com�etidores. Empre�as circunstancial diferente den-
,com: Weg, Marcatto, Menegot., .trõ domundo globalizado.

Uma parceria
EntreWeg e Sesi possibilita o

desenvolvimento de escolinhas
de, esportes nas modalidades
de: futsal, basquete e tênis de
mesa, para os filhos de colabo-

radares daWeg com idade entre

12 e 15 anos. O atual presidente
daArweg, Djon Carlo Gruetzma
cher está eufórico com o desem -

penho da garotada.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

Futebol da Weg- 30 vezes Campeão Regional
do Campeonato do Sesi - Equipe de 1971

Títulos a Granel
Ao longo dos anos, a

Weg tem tido um desempe
nho avassalador nos Jogos
do Sesi. São conquistas que
enaltecem o trabalhador ja-

, raguaense: Basquete: 2'Q vezes

Campeão Regional; oito vezes

Campeão Estadual; três vezes
Vice-campeão Sul Brasileiro.

.

Canastra feminino: Campeão
Regional; Campeão Estadu-
al e Campeão Sul Brasileiro.
f

" Volefból Feminino: Campeão
.

Regional e 3° lugar no Càm -

'

peonato Estadual.Voleibol
Masculino: 35 vezes Campeão
Regional; Campeão Estadual;
quatro vezes Vice-campeão
Estadual; um 3° lugar Esta
dual e uma vez 3° lugar no
Campeonato, Sul-Brasileiro.
Bolão Masculino: 20 vezes

Campeão Regional; oito vezes

Campeão Estadual; Campeão

Sul Brasileiro. Bolão Femi
nino: 20 vezes Campeão Re

gional; nove vezes Campeão
Estadual; Penta Campeão Sul
Brasileiro e Bicampeão Brasi
.leiro.Futebol Suíço: Campeão
Regional: Campeão Estadual
e 3° lugar Sul Brasileiro. Han
debol Masculino.. 15 vezes

Campeão Regional. Futebol:
30 vezes Campeão Regional.
Putsal: 15 vezes Campeão Re

gional; Bicampeão Estadual e

Campeão Sul Brasileiro.

Tênis de Mesa- É o espor
te com o tipo de bola mais rá

pido no mundo, sendo entre

os esportes de raquete o que
mais produz efeito na bola. É
justamente nesta modalidade '"

esportiva que a Weg tem sua

mais ilustre representante
nos Jogos do Sesi.

Iniciou no Tênis de Mesa
Na escolinha da Fundação Municipal de Esportes com o profes

sor Israel, tinha 14 anos de idade e foi campeã dos Jogos Escolares

competindo pela EscolaAlbano Kanzler. Para dedicar-se aos estudos
abandonou as competições, porém, continuou jogando o tênis de mesa
como diversão. Participou dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 2007

, representando nossa cidade.

Time de futebol Campeão Regional em 1982

Alessandra Dias
É a jovemmesatenista que os

tenta os títulos: tetracampeã Sul

brasíleira.Bicampeã brasileira e

5° lugar nos Jogos Mundiais. É
jaraguaense, filha de Azair e Eva
nilde Dias. Integra a equipe de
funcionários do setor de Vendas
Internacionais daWEG. Éforma
da e Pós-graduada em matemá
tica e possui o diploma, "Técní
co em Eletrônica". Fala e escreve

fluentemente os idiomas, inglês
e espanhol.

A campeã Alessandra Dias,
recebendo premiação

Defende aWeg
Nos Campeonatos do Sesi,

Alessandra tem' arrebatado tí
tulos e admiradores no Brasil e
no exterior. Sua raquete produz
graça, beleza e eficiência. Seu
estilo é fluído, limpo e refinado.
A pele da bolinha palpita em

sua raquete vidente. Integrou a

equipe feminina do Sesi Bra
sil em duas oportunidades,

I nos'Iogos Mundiais de Verão
- do Trabalhador". A primeira

vez na Estônia; a outra vez foi
em 2007 na Bulgária. Nesta
ocasião a equipe brasileira.
com,.quistou o 5° higar. Em
2010 Alessandrà, conquistoU'
o título brasileiro o que a cre

dencia para representar nosso
país no Mundial de 2011. Fica

aqui, a nossa homenagem e

admiração a você, Alessandra,
e a todas asmulheres trabalha
doras/ atletas pela passagem
doDia Internacional daMulher.
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PONTO DE VISTA

RaphaelRocha Lopes,
,

., p,.of�ssoreadvogado

Gomo surgiu o Prêmio Nobel?

No
Final de cada ano que passa, são divul

gados os vencedores do Prêmio Nobel.

Algumas pessoas comentam sobre os ven

cedores das áreas premiadas, entre elas, lite
ratura, paz e medicina. Afinal de contas, sabemos a

origem histórica deste prêmio que já completoumais
de 100 anos de história?

Tudo começou com um testamento. Parece es

tranho, mas foi isto que deu origem
ao prêmio. Alfred Nobel, o famoso in
ventor da dinamite, deixou de herança
uma fortuna de 32 milhões de coroas.

E no seu testamento, escrito em 1895,
não deixou nenhum legado aos seus

herdeiros diretos, porém determinou
a criação de uma instituição que teria
como objetivo premiar, a cada ano,

pessoas que prestaram grandes servi

ços à Humanidade, nas áreas de paz
ou diplomacia, literatura, química, fí
sica e medicina. Alfred fez questão de
mencionar no testamento que a na

cionalidade das pessoas a serem pre
miadas não seria considerada e sim a

importância do trabalho realizado.
A Fundação Nobel foi criada em

junho do ano de 1900 e tem como responsabilidade
controlar as regras a serem obedecidas na designação .

dos premiados e, além disso, verificar o bom anda
mento da eleição. Cada área possui um comitê espe
cífico e de acordo com os membros de cada grupo, é
elaborada uma lista de alguns indicados, e após isto é
realizada' a eleição para premiar o vencedor de cada
área de conhecimento.

Todos os prêmios são custeados pelos rendi
mentos do legado deixado porAlfred Nobel. O prê
mio concedido é uma medalha de ouro com a ima

gem de Alfred Nobel,junto com um diploma com a

citação da condecoração e, além disso, uma soma

em dinheiro que varia de acordo com os rendimen
tos da Fundação Nobel, em média o valor da pre
miação é de 1 milhão de euros, aproximadamente,

2 milhões de reais.
Os prêmios Nobel de Física e de

Química são decididos pela Acade
mia Real das Ciências da Suécia, o

prêmio de Medicina é decidido pelo
Karolinska Institutet, o de literatura
é escolhido pela Academia Sueca e

o Nobel da Paz é escolhido. por um
comitê designado pelo parlamento
norueguês. Interessante mencionar

que o' Prêmio Nobel pode ser ganho
individualmente ou repartido entre

até três pessoas no máximo.
. O que começou com apenas um
sonho para um homem, é realidade. E
o prêmio Nobel, apesar de que muitos
buscam o reconhecimento simples-
mente pelo prêmio em dinheiro que

existe, o mais importante é que ele é um incentivador
da produção de novos conhecimentos seja no campo
da paz, seja no campo damedicina, e até nos campos
da física, química e da literatura.

O próprioAlfred Nobel tem uma frase que descre
ve uma característica de todos os vencedores do seu

famoso prêmio, a frase é a seguinte: "Se eu tiver mil
idéias e só uma vier a ser boa, estarei satisfeito".

"
o prêmio Nobel,
apesar de que

muitos buscam o

reconhecimento
simplesmente
pelo prêmio em
dinheiro, é um
incentivador
da produção
de novos

conhecimentos.

"
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COMUNICADOAOASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

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

A Direção

'.

IMAGEM DO DIA

()SábadO
Cidadão volta nesse sábado, dia

� 12, em G'uaramirim. A partir das 14h, na .

.

rua João Butschardt, no Centro/iniciam as

brincadeiras e oficinas realizadas pelo projeto,
apresentações culturais e diversas informações
também serão oferecidas qratuitamente,

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

* telefone (* não serão publicados), .

Secretárias têm
curso no Gejas

Curso de Secretariado acontece entre

os dias- 28 e 31 de março, e 4 e 6 de abril,
sempre das 19h às 22h, no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul. O treinamento
realizado pela Apevi é destinado a quem
deseja se aperfeiçoar ou exercer a profis
são de secretária. O investimento é de R$
255 (nucleados), R$ 280 (associados) e R$
420 (demais interessados). Informações
pelo telefone (47) 3275-7028.

,fi; �r �& ��. �. � U' 1��.l,ill,�V�,"�,I��i � �ft1mlh

Jantar Dancante
�

no Baependi '

O Clube Atlético Baependi oferece
nesta sexta-feira, dia 11, o tradicional
Jantar Dançante em comemoração aos

105 anos do Clube. O evento começa às

20h30, com animação de Interprise Ban
da Shaw, de Ponta Grossa, Paraná. O va

lor do ingresso por pessoa é de R$ 40, in
cluindo jantar e baile. Reservas de mesa

na secretaria do clube pelo telefone (47)
3371-0222.

Festa de Rei
com Baile

Show gospel
em Joinville

A Sociedade Recreativa Alvorada pro-
.

move no sábado, dia 12, Festa de Rei com
Baile. A concentração será às 14h na sede

social, é após busca da majestade Mauri
Mathias. O baile- começa às 22h30 e será
animado pelo Grupo Safira. Ingressos
antecipados nos seguintes locais: Posto
Mime da Walter Marquardt, Posto Mime

. do Rio Cerro, Posto Mime da Barra, Flash
Vídeo. Locadora e Pit Bull Lanches.

A Carara Produções realiza nessa sex

ta- feira, dia 11 de março, o Joinville em

Paz. O evento gospel acontece a partir das
19h no Recanto da Paz (rua Waldemiro
José Borges, 4911, bairro Itinga, em Ioin
ville). Entre as atrações estão os shows de
PG e Heloísa Rosa, com abertura de Mi
nistério Frequencia. Informações no site

www.cararaproducoes.com.br e pelo tele
fone (47) 30276320 ou 9128 9040.
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Amadurecer sem. retroceder
A primeiramanifestação pública
contra o nepotismo surgiu ontem I

na coluna semanal do O Correio do
Povo escritapelo advogadoRafael
RochaLopes, presidenteda OAB
(Ordem dosAdvogados doBrasil)
deIaraguá do Sul. É um indício
de quea entidade, atravésda
Comissão deMoralidadePública,
não vaifechar os olhos para questão.
Mesmo sem terpoderpara barrar
a contratação de parentes, a OAB
tem influência capaz de incentivar
o debate sobre o tema eatémesmo
chamara responsabilidadepara
oMinistérioPúblico. Postura que
a Câmara deVereadores também
deve seguir, sendo palco de urna
reflexão sobre o assunto, sem quea
discussão se transformeem baixaria
e se tome pessoal, comojáfrisou
a vereadoraNatáliaPetry.Mesmo
que o caso dependa de uma decisão
daJustiça, que costuma não ser
muito ágil nessas questões, visto
os interesses em jogo, o silêncio
adotado atéagora pelas principais
lideranças da cidadefaz acreditar
que a contratação deparentes
na administração pública não
é um problema tão sério assim.
Mensagem perigosa para quem
quer veramadurecera democracia e

propagar relações éticas.

Defato, o nepotismo nãofoi
inventado por essegoverno e vem

se repetindo décadas após décadas.
O ex-prefeitoMoacirBertoldi,
por exemplo, só recuou depois de

.

ofensiva doMinistério Público eda
Câmara de Vereadores, demitindo
a esposaNildaBertoldi e o irmão

IurandyrBertoldi, entre outros
parentes. Antes disso, IrineuPasold
também mantevefamiliares na
administração. Isso semfalar nos
parentes de vereadores e secretários
que se beneficiaram de suas relações
consanguíneas ao longo demuitos
governos.Masa aprovação da nova
LeiOrgânica, no ano passado,
prometia darfim a essa conduta. O

que não aconteceu.
A administração pública é um
terrenofértilpara todo tipo de
corrupção e imoralidade, fatos
que de tão presentes no cotidiano
social acabam por não receberem
a atenção quemerecem.Mas
a acomodação éainda pior e
acaba agravando um tipo de
comportamento que precisa acabar.
Não se trata dejulgara capacidade

'

de ninguém nestemomento, ou até
mesmo as intenções, o que se espera
équea política deIaraguá suba um
importante degrau eamadureça
sem. retroceder.

Academia
Corpo & Mente

(47) 30554J351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Ruo Borão. do Rio Branco, 414
Centro· JOfogucí do Sul/SC

11 anos o�m você! Para ficar de bem com a vida!

EDUARDO MONTECINO

Reajuste
Já está na Câmara de
Vereadores de Guaramirim

projeto do Executivo
concedendo aumento de

6,3% aos servidores e mais

reajuste de 13,63% no vale

refeição. Com a aprovação do

Legislativo, o menor salário
deve chegar a R$ 1.015 mil, já
o dos professores vai alcançar
R$ 1.411,93. A categoria
esperava reajuste de 12%.

ib.JIIIIII:
11 Passeio

A Prefeitura anunciou no ano

passado que estudava medidas
para realizar a construção de

calçadas e-depois cobraria a

conta dos proprietários de
imóveis através do IPTU. Mas

, até agora nada foi feito e andar

pela cidade é um arriscado
exercício de paciência. A
situação precisa ser resolvida
e não é tão complicado assim,
depende mais de boa vontade e

• �fuzffrump�a�.

Casa cheia Maruins
Com a posse do 110 ministro,
Luiz Fux, o STF (Supremo
Tribunal Federal) se prepara
para uma extensa pauta de

julgamentos. Entre as questões
que estavam engavetadas e que
agora devem ter solução estão
a Lei da Ficha Limpa, capaz de
mexer na estrutura do Congresso
Nacional e das Assembleias

'

Legislativas, a decisão sobre
a suplência dos deputados
e vereadores licenciados, a
legalidade do reajuste do salário
mínimo por decreto, a polêmica
criação de um novo partido
pelo prefeito de São Paulo
Gilberto Kassab (DEM) e ainda
o Código Ambiental de Santa
Catarina. Como se vê, muitas
decisões terão impacto direto no
ambiente político.

o presidente da Câmara de Vereadores, Jaime Negherbon .

(PMDB), fez uma indicação, já aprovada pelos demais colegas
da Casa, para que a Secretaria Municipal de Agricultura forneça
gratuitamente repelentes aos moradores das áreas rurais do

município. Entende que a existência de maruins é um problema
de saúde pública, por isso pede uma solução do Executivo. A

sugestão será avaliada pela prefeita Cecília Konell (DEM).

'M�n\ifestclCião
Aconteceu na noite .de ontem a reuniãomensal daUjam
(União Iaraguaense dás Associações de Moradores). Uma das ,

principais discussões girou em torno dasmudanças no programa
Minha Casa, MinhaVida, do governo federal. Para o presidente
da entidade, Agostinho Zimmermann, a exigência da Caixa
Econômica Federal para que sejam construídas residências
somente em ruas de acesso fácil e com pavimentação é uma

conquista e não um problema como estão dizendo alguns
vereadores e deputados, "Querem jogar essas famílias lá para os

confins do Judas, sem estrutura necessária", critica.

'Papelaria, embalLuJl!lu e eMrilÕrút
paraatacaaoe vareJtt

au.�

tfPtn�t!I/{'!�lMfu
(_(mll�i�ti'êwwft,

�tffllílbll®ítfp
Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguâ do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
\'IjW(IWitJlmlZ['!9.lrnl�r qJu�l'tíZ@:fflllb'r
(��tf1'ifil4"1J4'1 �Al_IUh_1)J. 1ba�1�
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CHARGE

DO LEITOR

Vereadores,aguºem
seus sentidos!

Afirn10'
o aumento do

número de vereadores é

importantíssimo, princi
palmente para o desen

volvimento econômico da nossa

região, que aí está sempre carente

de grandes nomes

políticos que repre
sentem e tragam re

cursos que possam
solucionar as nos

sas necessidades.
Só para exemplifi
car, não ternos nem
mesmo um acesso

decente para escoar

nossa produtivida
de, como é caso da
BR-280.

Nem sempre surgem das clas
ses financeiramente mais privile
giadas, as mentes mais brilhantes
na fina arte de ter sensibilidade e

conhecimento dos .problemas so

ciais, que é requisito imprescindí
vel ao político notável.

Posiciono-me aliado a esta cor

rente e fundamento meu entendi
mento diante da dificuldade de vir
a ser um vereador, que é a porta de
entrada para a carreira política de

quem não tem recursos financeiros,
porque com ummenor número de

vagas no Legislativo, muitas dessas,
serão ocupadas por representantes
que as conseguem a peso de influ
ência ou de poder econômico. E

aqui fica um desafio, provem que
estoumentindo!

Exemplificando novamente,
o Brasil é celeiro de uma legião

de grandes nomes no futebol em
-

razão do fácil acesso ao esporte,
por conseguinte um grande nú
mero de praticantes; ao passo
que tivemos apenas um grande
nome no tênis, este um esporte

mais elitizado, onde
f'

nem todos podem
demonstrar uma

possível aptidão.
Portanto, encer

rem com essa dema

gogia de hipócritas,
cuja bandeira é o

aumento dos gastos
públicos, pois estão
tentando enganar
"bobos', quando se

sabe que o real objetivo dessa len

galenga, é se beneficiar das atuais

oportunidades, bemmais penden
tes ao lado dabalança que tem ouro

na "guaíaca"
Finalizando, o dinheiro gas

to com o vereador tem retorno à
comunidade. Primeiro, e já co

mentado, é a oportunidade de
nomes desconhecidos surgirem
e vir a serem referências políticas
estaduais e federais que melhor'

representarão a região. Segundo, o
ganho do vereador é dinheiro que
irá circular na economia local e

não nos mais requintados pontos
turísticos fora da nossa microrre

gião como é o que o faz essa dinas
tia, pertencente à família dos que se

intitulam "donos de Jaraguá do Sul".

"

"

Izidoro da Silva FIar,microempresário
. do segmento alimentício

em Jaraguá doSul'

possa parecer, a comunidade é obrigada a pas
sar por isso porque boa parte das estruturas

estão tão danificadas que nem cobertura não

possuem mais.
É triste perceber que a situação, divulgada

pelo O Correio do Povo no iní
cio de 2010, permanece a mes

ma de um ano atrás. O que se

espera a partir de agora é que o

Deter (Departamento de Trans

portes e Terminais) de San
ta Catarina, responsável pela
manutenção dos abrigos de
ônibus na rodovia, não deixe
o problema permanecer como
está pelos próximos 12 meses.

É preciso não só realizar o con
serto dos abrigos o mais rápido possível, mas
também garantirmaior fiscalização nas rodovias
para evitar que esse problema se repita.

. EDITORIAL'

Depredação

110 que se espera a

partir de agora é que
O Qeter, responsável

.

"'I

'i: h:elá"manutenção dos,.;, ,:

abrigos' de ônibus na
rodovia, não deixe o

problema permanecer
como está pelos

próximos 12 meses".

Inaugurada
há apenas quatro anos, a Rodo

via do Arroz contabiliza problemas que já se

tornaram antigos, de tanto tempo que estão
sem solução. É o caso dos abrigos de pas

sageiros localizados às margens da rodovia que
liga Guaramirim a Joinville, al
vos constantes da depredação e

da falta de manutenção.
Para se ter uma ideia do ta

manho do problema, apenas
três dos 70 pontos de ônibus
localizados em uma extensão
de 23 quilômetros da SC-413
estão totalmente conserva

dos. Moradores que usam o

transporte coletivo para ir
ao trabalho convivem diaria-
mente com o matagal que invade os espaços,
além de ficarem completamente desprotegi
dos do sol e da chuva. Por mais absurdo que

DO LEITOR

Se Belém, Goiânia e Florianópolis tivessem
sido escolhidas para a Copa...

Em alguma coisa
nossos governantes
erraram. Ou foi
na escolha das

cidades, ou na

falta de prioridade
em melhorar
os aeroportos,
portos, hotéis e,
principalmente,

a mobilidade entre
as cidades.

N'
a última quarta-feira, dia 2 de março, o
Portal 2014 apontou em relatório feito

por sua equipe de reportagem que, dos 12

estádios escolhidos para a Copa 2014, ao
menos cinco devem virar elefantes brancos.

Definitivamente, o que mais atrasa o cresci
mento do Brasil é a falta de planejamento. O que
mais ouvimos dizer hoje é que o

grande problema da Copa 2014
serão os aeroportos. De fato serão.
Mas quem não sabia que esse se

ria o maior gargalo do país, frente
ao enorme desafio de prepará -lo
para o maior evento de mídia do

planeta?
As obras de que precisáva

mos não aconteceram. Teremos
os puxadinhos ... E a escolha das
cidades, do ponto de vista de lo

gística; não poderia ser pior.
Se em 31 de maio de 2009, data

em que a Fifa divulgou nas Baha
mas a escolha feita pela CBF e

governo brasileiro das cidades es

colhidas, Belém, Goiânia e Floria

nópolis tivessem sido anunciadas,
será que o risco de elefantes brancos seria menor?

Em 2008, fui assistir a um clássico manauara
no Vivaldão, entre Rio Negro e São Raimundo.
Sabem qual foi o público pagante? Exatas 198

pessoas. E isso dificilmente vai mudar...
No entanto, Belém, que disputava com Ma

naus o direito de sediar a Copa, foi preterida,
mesmo tendo Payssandú e Remo como duas das
torcidas mais apaixonadas do Brasil. Sem contar

o estádio do Mangueirão, que é um dos mais be- '

los e funcionais do país.

O grande argumento para a escolha de Ma
naus foi o marketing da Amazônia. Agora, será
que os turistas vão gostar de ver igarapés poluí
dos, uma bagunça urbana com trânsito caótico e

todas as mazelas da cidade?

Florianópolis apresentou como proposta a

reforma do estádio do Figueirense, com capital
privado, para sediar a Copa. No

.entanto, a escolhida Natal pati
nou até hoje para encontrar um
modelo que fosse interessante

para as construtoras.

Cuiabá ter optado por construir
um estádio com arquibancadas re
movíveis não esconde o fato de que
a capital inato-grossense terá um

dos maiores elefantes brancos da

Copa. Afinal, serão gastos mais de
R$ 500 milhões em uma arena que
jamais terá um uso proporcional a
tanto investimento.

Situação oposta é a de Goi

ânia' que já possui um estádio
incrível projetado pelo arquiteto
Paulo Mendes da Rocha e tem

_

torcida para enchê-lo.
Em alguma coisa nossos governantes erra

ram. Ou foi na escolha das cidades, ou na falta
de prioridade em melhorar os aeroportos, por
tos, hotéis e, principalmente, amobilidade entre
as cidades.

Para aquelas que foram as escolhidas - ocu

pando o lugar das preteridas -, não me levem a

mal, pois é Carnaval.

Portanto, encerrem
com essa demagogia
de hipócritas, cuja

bandeira .é o aumento
dos gastos públicos,
pois estão tentando
enganar 'bobos'.

"

"

Rodrigo Prada, jornalista, autor do estudo sobre
Os Estádios Brasileiros e diretor do PortalCopa 2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pontos de ônibus estão
em completo abandono

, ,"

,
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"
Mas quando chove, a

gente fica sem proteção,
porque muitos estão
sem o teto. Já ligamos,
pedimos para arrumar,

e nada foi feito.
JANAINA SIESf.WSKI,

"lO ANOS

Vandalismo e falta demanutenção deixamaioria dos abrigos depredados

A
maioria dos abrigos está sem

proteção na 'laterais, pichados,
cobertos por mato ou até mes

mo, sem teto. O problema, de
acordo com os próprios moradores da

rodovia, que liga os municípios de Gua
ramirim e Joinville, é causado pela força
dos ventos e chuvas, pela ação de vânda

los, mas principalmente, pelo abandono
e ausência de manutenção. Prova disso é

que a situação já foi noticiada em janei
ro de 2010, pelo O Correio do Povo. Na
manhã de ontem, a equipe de reporta
gem percorreu .novamente o trecho da
SC- 413, com 23 quilômetros, e consta

tou que o cenário permanece o mesmo de
mais de um ano atrás.

São cerca de 70 pontos de parada de
ônibus e apenas três deles estão totalmen
te conservados. De acordo com morado
res da localidade, o problema já é antigo.
IIUSO sempre o ônibus para ir trabalhar.
Mas quando chove, a gente fica sem pro-
teção, porque muitos estão sem o teto. Já Cenário é de abandono e destruição ao longo da 5C-413
ligamos, pedimos para arrumar, e nada foi
feito. Teve um morador que tirou o telha
do de um ponto e colocou no outro que é
mais usado", comenta amoradora da loca

lidade, Ianaina Biesewski, 20 anos.

GUARAMIRIM

Quem vive às margens da Rodovia
do Arroz, em Guaramirim, e
depende de transporte coletivo
para se deslocar ao trabalho ou

à escola enfrenta um verdadeiro
obstáculo: a depredação dos
pontos de ônibus.

ESTADO É RESPONSÁVEL
-

PELA MANUTENÇAD
De acordo com a Assessoria de Im

prensa da Secretaria de Estado de Infra
estrutura, é o Deter (Departamento de

Transportes Termínais), que deveria tra

balhar na recuperação. dos abrigos. Mas a

equipe de reportagem não conseguiu lo
calizar o responsável pelo órgão na tarde
de ontem, para comentar o assunto.

A pavimentação da Rodovia do Arroz,
juntamente com a construção dos abrigos '.

de passageiros, foi inaugurada em janeiro
de 2007. Toda a obra custou R$ 32 milhões.
O trecho é utilizado para o escoamento da

produção local, principalmente da safra
de arroze de banana .

• Debora Volpi
.

debora@ocorreiodopovo.com.br

o"�
FOTOS PIERO RAGAZZI

, ,',

Alguns abrigos nem cobertura tem, deixando
comunidade desprotegida do sol e da chuva

'
..

Vandalismo já foi constatado pelo OCP em janeiro de 2010

Em muitos locais, mato cobre as paradas de ônibus. De acordo com moradores, falta de manutenção já é um problema antigo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Beatriz Sasse

o Curupira Rock Club está preparando para esta sexta uma grande
festa do rock autoral, é o Arcade Festival. As bandas Acid Louise,
Serotonina, Soul Blind eWhere I Belong se reúnem paramostrar toda

. a vitalidade do cenário musical regional: As garotas daAcid Louíse .

(www.myspace.com/acidlouise) trazem para o palco as músicas do EP
"Whores ofBabilônia", lançado em novembro do ano passado. O show
dos roqueiros eletrônicos do Serotonina (www.myspace.com/seroto
ninarocks) promete revelar algumas canções que estarão no próximo
álbum "Streetlights". O público também vai curtir com o newmetal da
banda Soul Blind (www.myspace.com/soulblindbrazil). com repertó
rio que mostra toda a potência e pes� além de covers que prometem
agradar os rockeiros. Com nova formação,Where I Belong (www. .

myspace.com/devourock) retoma a estrada e apresenta ummaterial
novo, músicas antigas e tocam o sqm de bandas como Pavement e Ioy
Division. Ingressos a apenas R$ 5 (somente rio local). Abertura: 21 ho
ras. Siga no www.twitter/arcadefest e fique por dentro das novidades.

INVESTIMENTO
Entre os novos investidores da Bolsa deValores brasileira, 40% são
mulheres. Mesmo assim, esse mercado ainda temmuito a ser ex

plorado pelo público feminino. Por isso a XP Investimentos realiza a

palestra 'Bolsa para Elas', no dia 14 de março, às 19 horas, no Centro
Cultural Scar. Os ingressos são gratuitos, limitados a 50 e devem ser

.

retirados com antecedência na corretora (Marechal Deodoro, 1.188),
na secretaria da Scar ou na loja Lez a Lez, que sorteará uma bolsa da
grife, entre as participantes. Informações: 3055-7101 ..

beatriz.sasse@terra.com.br

A banda de roqueiros eletrônicos Serotonina é uma das atrações
do Arcade Festival, sexta, no Curupira em Guaramirim

.

Sorteio
AXP Investimentos e a página Plural estão

disponibilizando dois convites para as mulheres que
desejam participar da palestra "Bolsa para Elas".
Basta enviar HOJE, nome completo para o e-mail

no topo da página. As ganhadoras serão
informadas por e-mail. Participe!

Cultura
Tem cinema de graça no Sesc

de Iaraguá, 'confira a agenda.
Dia 10 _ 20h _ "Povoado number
one", dia 11 _ 20h _ "O último dos
loucos", dia 12 _ 20h _ "A esqui
va", dia 13:- 20h - "Assassinas", to
dos com- classificação livre. Para
o

.

dia 15, também às 20 horas,
teatro "Um Príncipe chamado

Exupéry", classificação 1 O anos.

Acompanhe o blog da cultura
do Sesc 00 http.r/blogs.sesc-sc.
com.br/cultura ou siga @sesc_sc .

no Twitter. Contato: 3275-7800.

GIGANTE
Essa é para ficar Impressiona

do. O que você vê na foto 'ao lado
é uma réplica do coração de uma
baleia azul, o maior animal que se

tem conhecimento que habitou (e
habita) o planeta. O coração daba
leia azul pesa cerca de 600 quilos,
o batimento pode ser detectado a

mais de três quilômetros de dis
tância e um ser humano caberia
certinho dentro de uma das arté
rias. A réplica é do Ontario Science
Centre, do Canadá. Só coração de
mãe para sermaior que esse.

Também nol6Iiádl:

.12
.,'

ESPAÇO DO OCA'
Shaw cover do Raul Seixas com
Rodrigo Seixas e Opala 69 e mais
banda Ninguém Sabe com rock
dos anos 60 e 70. Entrada a

RS .10 eles e.RS 5 elas.

LONDON PUB
O vocalista do Dazaranha sobe
ao palco junto com a banda

LB Trio para uma noite de muito

pop/rock.lngressos antecipados
a RS 15 eles e RS 10 elas

à venda no Mime (Reinaldo) e
Center Som (shopping).

,

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Samabanejo com Teddy Texas

e Grupo Di Presença.
Início às 22 horas.

MOMMA CLlJB (Pomerode)
Sertanejo universitário com Allan
Diaz e mais DJs Johnny e Léo.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .305S-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENACHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSIC CLUB· 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

ESPAÇO DOOCA. 3370-9160

LlCORERIA BAR· 3275-1327

Unimedlfl
Jangada
FACULDADE

SESC
SAN i'A c'ATA R I N A

PREFEITURA
DE JARAGUÃ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Evento de nomíavai
reunir cercade 150 inscritos
Encontro acontece de hoje até sábado no IFSC, com oficinas e palestras
JARAGUÁ DO SUL

Concentração, olhos mapeando
complexos estelares e mãos que
constroem uma nova fase no

ensino de Astronomia.

A
descrição acima se aplica a um even

to que começa hoje e acontece pela
primeira vez em Santa Catarina: o

Erea (Encontro Regional de Ensino

de Astronomia), que está em sua 14a edição.
Promovido em parceria entre a Secretaria da

Educação, IFSC (Instituto Federal de Santa Ca

tarina) e os organizadores da OBA (Olimpíada
Brasileira deAstronomia e Astronáutica), o en
contra reúne 150 inscritos. A maior parte de

les, de Jaraguá do Sul, inclui representantes de
escolas públicas municipais, estaduais e par
ticulares - mas professores de outros estados
estarão presentes também na plateia, além de
fazerem parte do grupo de palestrantes.

Hoje, quando acontece a abertura do evento

que vai até sábado, a programação inclui uma ofi
cina que ensina os professores a montar e utilizar

o Galileoscópio. Após as orientações e montagem,
cada escola representada receberá um exemplar
da luneta, desde que a participação aconteça em
todas as atividades do evento. Participantes que
não estejam vinculados ou representando qual
quer escola, no entanto, não receberão um exem

plar. A oficina é coordenada pelo professor João
Garcia Canalle, da Universidade Federal do Rio de

Janeiro e coordenador nacional daOBA

Segundo a diretora de Ensino Fundamental
da Secretaria da Educação, Sirley Maria Schap
po, poucas escolas serão prejudicadas por causa
do Erea, que acontece nos períodos matutino e

vespertino no IFSC. "As escolas se organizaram
para substituir os participantes. Uma ou outra

vai precisar dispensar os alunos, mas a príncí-'
pio horários especiais foram preparados, com as

orientadoras atendendo as turmas", explica.

SALA DE AULA

A ideia do encontro é modificar a forma

que aAstronomia é tratada em sala de aula. "É
conteúdo obrigatório, então é claro que todos

ensinam, principalmente nas disciplinas de

geografia e ciências. Mas a intenção é traba
lhar isso de forma diferente, mais dinâmica e

criativa", afirma Sirley. Além da Montagem e

Uso do Galileoscópio, os conteúdos tratados
incluem história da astronomia, astronomia
indígena, fenômenos astronômicos e oficinas
mais práticas, como a comparação de tama

nhos de planetas e lançamento de foguete em

sala de aula. Haverá ainda oficinas de constru

ção de relógio de sol e bússola didática.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com,br

"
Uma ou outra (escola)
vai precisar dispensar

os alunos, mas a
princípio horários
especiais 'foram
preparados.

SIRlEY MARIA SCUAPPO, rJlRETORA
fHi:. ��NS,INO fUNDAMENTAI..

"
JONAS DE MORAIS

III

"

Hoje, professores aprendem a montar e utilizar lunetas. Intenção é tornar aulas de astronomia mais dinâmicas e interessantes

i

I

I�'

ARQUIVOOCP

14 EMPRESAS EXPÕEM PRODUTOS QUE VÃO DE MODA i'NTIMA A MOTOCICLETAS

Saldão de verão.é neste fim de semana
Os consumidores que já es

tavam satisfeitos com as promo
ções do comércio jaraguaense
nas últimas semanas têm mais
ummotivo para comemorar. Nos
dias 12 e 13 deste mês, sábado e

domingo, será promovida naAre
na Iaraguá a 5a Edição do "Saldão
de Verão", que é promovida pela
Episteme Eventos e deve reunir

74 empresas de diferentes se

tores, preparadas para receber
mais de 15 mil consumidores.

Segundo Márcia Alberton,
coordenadora do evento, são 96

estantes - entre 9m2 e 48m2 cada
- fechados, comercializados para
empresas do ramo do comércio

que devem oferecer até 70% de
desconto' nos produtos em ofer
ta. "Algumas empresas pegam
mais de um estande, por isso a

diferença nos números. A inten

ção de todas elas, no entanto, é
acabar com o estoque de verão

para dar espaço às novas cole

ções", destaca a coordenadora.

liA in nç60de todas el��I' "

no entanto, é acabarcom o

estoque de verão para (lar
espaço às novas coleções".

Podem ser encontrados pro
dutos nos segmentos de calçados,
confecção, acessórios, presentes,
bijuterias emoda íntima. Além das

exposições, a Turma do Miguelito
aproveita UIlJ. espaço cedido pela
organização para divertir as crian
ças com brinquedos infláveis, en
quanto os pais se entretêm com as

compras. Uma empresa deve ofe
recer ainda diversosmodelos e um
test drive de motocicletas. No sá

bado, a Arena fica aberta entre as .

9h e as 21h. No domingo, horário é
das 9h às 19h.

Descontos são de, em média, 70%.
Saldão já está na quinta edição

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ção está na etapa final
Estrutura, que custou R$ 6 mi, deve atender cerca de 70 mil pessoas a partir de 2012

')

JARAGUÁ DO SUL

Iniciadas há cerca de
dois anos, as obras da
Estação de Tratamento
de Esgoto do bairro São
Luís estão nQ estágio tinal.
A, expectativa é de que
unidade deve funcionar a
partir de março de 2012.

e reduzindo a poluição.
"Com a conclusão da ETE São

Luís, o sistema de esgoto deve

abranger 80% 9.0 município, contra
os atuais 45,5%", ressaltou Moser.
A obra foi iniciada em 2009 e terá

capacidade para processar até 130

litros de esgoto por segundo, aten
dendo cerca de de 70mil pessoas.

"
Com a conclusão da ETE, o sistema,
vai abranger 80% domunicípio,

contra os atuais 45,5%.

ilacordo
com o diretor do

amae (Serviço Autônomo

unicipal de Água e Es

goto), Isair Moser, a cons

trução da estrutura física da ETE Além de investir R$ 6 milhões
deve ser concluída nas próximas' na construção da ETE, a autarquia
semanas, faltando agora realizar a também está expandindo a rede de

implantação dos equipamentos. ''A coleta de esgoto com 124 quilôme
estrutura está quase completa. Já tros de encanamentos, ao custo de
foi concluída a construção dos te- R$ 15 milhões. As obras estão sen

lhados e a impermeabilização dos do financiadas com ajuda da Caixa
locais da rede de coleta está em an- \ Econômica Federal, através do PAC

damento", afirma. (programa de Aceleração do Cres-
A instalação dos canos da rede cimento). Para reduzir o impacto

de coleta e da estação ainda deve visual da ETE, a estrutura deve ser

esperarmais alguns meses. A obra cercada por vegetação densa, vízí
dó encanamento precisa de uma nha a área do ParqueMalwee,
nova licitação, pois o prazo da ori - A estação irá atenderos bairros
ginal venceu e foram necessários São Luís, Parque Malwee, Barra do

reajustes de alguns valores. Falta Rio Cerro, Rio da Luz, [araguá Es
também a aquisição e instalação querdo, rifa Martins, e 'partes dos
dos equipamentos de tratamento bairros Vila Lenzí, Nova Brasília e

e filtragem do esgoto, compacta-Barra do RioMolha.
ção dos resíduos sólidos, coleta e

queima do gás gerado no processo • Pedro Leal
- eliminando a emissão de odores pedro@ocorreiodopovo.com,br,

!SAIB MOSElt Dllil.El'OR 00 SAMAf:

"

PIERO RAGAZZI

Parte física da Estação de Tratamento de Esgoto já foi concluída, agora falta implantar os equipamentos

Meta é esteõr esgoto a 70% da população
ARQUIVO OCP

GUARAMIRIM
o Plano de Saneamento Básico

de Guaramirim está passando pela
. última fase de análises antes de ser

debatido junto à população. O ob

jetivo da administração municipal
é apresentar o projeto em audi
ência pública para determinar o

\ cronograma das obras e definir de

\ onde virão os recursos para a am

\ pliação da rede de esgoto e fossas

sépticas.A data da audiência ainda
não foi agendada.

De acordo com o prefeito Nil
, son Bylaardt, o projeto está sendo
analisado por técnicos daPrefeitu
ra e ainda pode sofrer alterações.

Entre as questões a serem anali
sadas para a emissão do parecer
estão as condições do sistema de

água e esgoto do município e a

destinação dos resíduos sólidos..
A cobertura atual do sistema de

saneamento de Guaramirim é de
cerca de 40%, sendo que a maior

parte dele é realizada através de cai
xas sépticas. "Está dentro do padrão
do Estado, mas ainda precisa me-

'

lhorar consideravelmente", afirma
o prefeito. Ameta atual é de atingir
ao menos 70% da população, prio
rizando os bairros Amizade, Caixa
d'Água, Corticeira, Avaí, Centro e

outras áreas urbanizadas com aten

dimento precário ou parcial.
A equipe também analisa se o

financiamento para Ü' conjunto de
obras, estimado em R$ 18milhões,
acontecerá junto à Funasa (Fun-

Segundo Bylaardt,
Plano de Saneamento
Básico passa pela

.. última fase de análises

dação Nacional de Saúde) - o que,
segundo Bylaardt, pode resultar
em uma espera de até quatro anos

para a conclusão do repasse - ou se

contará com ajuda da iniciativa pri
vada' agilizando dessa forma a ob-

.

tenção dos recursos.
''A origem dos fundos vai ser de

cidida na audiência pública. Temos
de considerar a opinião da comuni
dade sobre o financiamento priva
do. Emboramais ágil, há de se levar
em conta interesses nessa questão",
destacou o prefeito.
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Sem definição sobre nova ponte
Moradores entraram na Justiça para impedir que ligação entre Rau e Amizade mude de local

A briga entre os

moradores dos bairros
Rau e Amizade contra a

Prefeitura de Jaraguá
do Sul, por causa da
construção de uma ponte
que liga os dois bairros,
segue indefinida.

O
novo projeto apresentado
pelo governo municipal,
que pedia a alteração da

ponte de lugar, foi retira
do da votação na Câmara de Ve
readores no dia 24 de fevereiro.

Enquanto isso, os moradores e

a Prefeitura estão em briga judi
cial. O presidente da Associação
de Moradores do Rau, José Cíce
ro dos Santos, entrou com uma

ação popular em nome dele e dos

vizinhos, pedindo que a ponte
seja construída em uma rua nas

proximidades do Mercado Rau,
como previa o projeto original.

A última movimentação do

processo aconteceu no dia 4 de

março, quando o judiciário con

siderou atrasada a contestação
feita pela Prefeitura. O prazo des
crito no site era até 8 de fevereiro
e a defesa foi enviada apenas no

dia 9. Mas, o procurador do mu
nicípio Mário Peixer Filho afir
ma que esse é apenas um erro de
cartório e que foi corrigido. "Pelos
nossos cálculos a data era até dia
14 de fevereiro, então entregamos
ainda dentro do prazo", explicou.
O procurador afirmou desconhe
cer os motivos pelo qual o projeto
foi retirado da Câmara.

"

POLEMICA

De acordo com o secretário de

Planejamento Urbano, Aristides
Panstein, não há nenhuma defi

nição sobre essa discussão e nem

quando o projeto vai voltar para
a Câmara deVereadores.

A polêmica sobre a ponte co

meçou com uma confusão na

obra. A proposta inicial foi aban
donada porque a empreiteira
contratada na gestão de Moacir

PREVISÃO DO TEMPO

Bertoldi teria alterado o projeto
sem autorização e construiu seis

pilares diferentes dos solicitados,
o que inviabilizaria a continua

ção da obra, pois a ponte dobra
ria de tamanho.

Com o novo projeto, que liga
ria as ruas Anna Enke eVista Ale

gre, a Prefeitura pretende formar
um eixo viário entre os bairros

Rau,
_

Amizade, Chico de Paulo,
Estrada Nova e Czerniewicz.

A ponte começou a ser cons

truída em agosto de 2008 e de
veria ter sido entregue em 180

dias. O antigo projeto previa uma
ponte de 80 metros orçada em R$
1,6 milhão. Se houver a mudan

ça, a estrutura teria cerca de 100

metros e custaria em torno de R$
2,5 milhões.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Antigos pilares da ponte,
que foram construídos

errados, continuam
abandonados

"

,'o

8EI\A fI�UUANÇAB
Sol entre algumas nuvens no

Oeste, Meio Oeste e Planalto
Sul. Nas demais regiões,
variação de nebulosidade e

chuva, especialmente pela
manhã e período noturno,
associada à circulação
marítima.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 200c
MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 200C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 31°C

i'

mtAPEGÓ
T''''
180 31 °

G�·IUVA

Chuva mantém-se
sobre leste de SC

\4

I

.

SEVOCÊVAI PARA...

R'O DO SUL
Tempo nublado

h- com
durante a man"a,

pancadas de chuva e

descargas elétricas

à tarde, e chu�a
constante à nOite,

Mínima de 18°C de

manhã, e máxima
de

,260C à tarde.

Nesta quinta, circulação de
ar vinda do oceano mantém o

padrão de pancadas de chuva
intensa e breve nos períodos da
manhã e início da noite nas regi
ões de litoral, Vale do Itajaí e Pla
nalto Norte do Estado.

Durante todo restante da se

mana, as pancadas de chuva po
dem provocar transtornos tem-

, porários, pois o volume pode ser

significativo. Apesar do incomo

do, chances de novas enxurradas
são pequenas.

NOVA CRESCENTE CHEIA

/

/
/
I

rI il')' J.

,Jt\.RAOuA 00 SUL
T ...
200290

/

"
"J

,I
'/
,

i
,

SÃO JOAQUiM
T ....
130 24.0

MINGUANTE
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Reciclagem
pesar do pouco - ou nenhum -

empenho das autoridades polí
ticas, o fato é que a reciclagem
continua sendo uma atividade

econômica significativa. Claro que um

mínimo de coordenação poderia contri
buir muito com a redução do volume de
lixo através da reciclagem de um percen
tualmaior dos resíduos. A campanha de
recolhimento de equipamentos eletrô
nicos usados é uma mostra dos ganhos
.que podem ser obtidos.

Redes de fast .food

Seguro
desemprega

Está sendo alvo de muitas críti

cas' inclusive entre dirigentes dos
sindicatos laborais da região, as

atuais regras para concessão do be
nefício. A conclusão é que omesmo
está servindo apenas para que as

pessoas "tirem férias" com a verba

proveniente do FAT. Defende-se a

obrigatoriedade dos trabalhadores

frequentarem cursos de qualifica
ção enquanto recebem o benefício.

PIERO RAGAZZI

Bemenorando
,As grandes redes internacionais de' comida rápida -

Subwaye Mcüonalds - estão empenhadas na luta pelo pri
,

,
. r.Il1eiro,lugar, prerendido pela Subway. Com a maturação do

��.
. méreado norte-americano, a disputa está ocorrendo princí
.palmente na China emais modestamente na Índia. Cada uma
destas redes está com cerca de 33 mil lojas. O Brasil aos pou
cos também está sendo conquistado por estas e outras redes.

A AB InBev produziu no ano

passado 8,45 bilhões de litros de

cerveja, o que corresponde a 1,2
litros para cada habitante do pla
neta. Isto mostra a força/dos con
troladores daAmBev que estão por
trás damaior cervejaria domundo.

As exportações do setor em janeiro foram de US$ 144 milhões com preço
médio de 3,51 dólares/kg contra US$130 milhões em janeiro de 2010, quan
do o preço médio foi de 2,42 dólares/kg. Portanto, o volume foimenor e o va
lor maior. Em relação às importações, foram US$ 463 milhões em janeiro de
2011 contra US$ 340 milhões em igual mês do ano anterior. O preço médio
também foi maior, ficando em 4,77 dólares/kg em 2011 contra 3,81 dólares/
_kg em janeiro de 2010. Os preços mostram claramente a inflação do setor.

Carga tributária
Utilizando a metodologia oficial

adotada pela Receita Federal, estudio
sos da Fundação Getúlio Vargas, con
cluíram que em 2010 a arrecadação
das três esferas de governo - federal,
estadual emunicipal- alcançou amar

ca de recorde de 33,41% do PIB. Dito de
outra forma, um terço de tudo que foi

produzido no país é imposto.

'Ainda o câmbio
Embora relativamente estável, sem

grandes solavancos em sua cotação, o fato
é que o dólar está ficando cada vez mais
desvalorizado em relação ao real, inde
pendente de todos os esforços e compras
realizadas pelo Banco Central. Gover
no brasileiro terá de recorrer a medidas
mais. duras para reverter o jogo, mas sem
forçar demais, pois neste caso provocará
uma elevação na inflação por conta do

repasse dos preços das commodities que
sempre seguem a cotação internacional.
A armadilha está bem armada.

Alimentos Sasse
É motivo de muita tristeza a decisão

judicial pela falência desta tradicional em

presa que não conseguiu superar os desa
fios impostos pela evolução dos mercados e

que ficará na história pesar de ter construí
do uma marca de prestígio.

Parques eólicos
Sem muito alarde e com forte apoio do governo, vão

sendo ampliados os parques eólicos. Amais recente con
tribuição veio do BNDES que aprovou financiamento de
R$ 790,3 milhões para nove parques. O banco de fomento
está chegando a um volume total de financiamento - entre

projetos aprovados e em fase de aprovação - de R$ 4,1 bi
lhões. É estemercado que começa a ganhar velocidade que
está namira daWeg em seu acordo com os espanhóis. Os
aerogeradores são o "coração" dos parques eólicos.

BR Foods
A gigante do setor de carnes confirma a cons- ,

trução de um novo frigorífico em Santa Catarina.
Será em Campos Novos e deverá abater sete mil
suínos por dia. Trata-se de importante contribui
ção para o crescimento da produção estadual.
Paralelamente, a empresa está focando o merca

do dos Estados Unidos para ampliar suas expor
tações, utilizando as vantagens proporcionadas
pelo status sanitário do Estado que foi reconheci- � I

do recentemente pelas autoridades americanas,

KS embalagens
Comemora hoje o seu 23° ano de existência, com

nome firmado no setor de embalagens.

Águas profundas
Aproveitando sua tecnologia na exploração de petró

leo em águas profundas e ultraprofundas, a Petrobras

adquiriu participação em área de exploração na costa do
Benin, na África. Desta forma, está maximizando o uso

de seus recursos téCIÜCOS.

Setor têxtil

Fecomércio
A área técnica da entidade,

com base nos dados do IBGE, con
testa a necessidade de medidas

para conter a inflação devido ao

aumento do consumo. Segundo
sua análise, a pressão maior deve
ria ser sobre os gastos do governo
que exercem forte pressão sobre
a inflação. O problema continua
sendo o mesmo: "Quem vai colo
car a sineta no pescoço do gato?"

Contas externas
O déficit do país em transações

correntes foi de US$ 5,409 bilhões.
Trata-se do pior resultado para um
mês de janeiro desde 1947. Está
mais que na hora de "botar as bar
bas de molho".

Marisolluz e som
O apelo lúdico está presente na

coleção inverno daMarisol através
do uso de estampas que ganharam
dispositivo de com som, assim
como a linha Lumini que possui
Leds que acendem. É mais uma

novidade neste mercado altamen
te competitivo.

37 - 42 - 49 - 51 - 76

01 - 02 - 04 - 07 - 08
11 - 12 - 17 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

IN DIGADORES

TR 0,049% 4.MARÇO.2011
CUE '\ 1.046,82 MARÇO,2011
EOVESPA .. -1,21%' 9.MARÇO.2011

POUPANÇA 0,5043 8.MARÇO.2011

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6550 1,6570 ... 0,73%
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RECEITA FEDERAL

Contribuinte é impedido
de.suspender.ação judicial
Pedido de parcelamentode débitos não retira apunição por crime tributário

A Receita Federal
fechou a última brecha
pOSSibilitando que o

contribuinte suspenda uma

ação penal em andamento
por crime tributário. .

Lei 1?382, que também
reajustou o' salário mí
nimo e foi sancionada
na semana passada,

estabeleceu que o pedido de

parcelamento de débitos tribu
tários não suspende a punição
penal, se a denúncia já tiver

sido aceita pelo Judiciário. O

subsecretário de Tributação da

Receita, Sandro Serpa, avalia

que a definição de um "marco

temporal" para início do par
celamento forçará o contri
buinte decidir rapidamente se

quer ou não pagar os impostos.
"Se o juiz aceitou a denúncia,
não adianta pedir parcelamen
to lá na frente. A ação não é

suspensa' depois desse marco

temporal da aceitação da denún
cia. Ficou mais rígido", afirmou
Serpa. Ou seja, depois de inicia

da a ação na Justiça, o recolhi

mento de uma só vez não evita

va a punição penal. ·No entanto,

a jurisprudência que prevalecia
possibilitava ao contribuinte

apresentar uma proposta de par
celamento a qualquer tempo da

ação para evitar a punição penal.
O subsecretário lembra que,

antes de iniciada uma ação pe
nal, o contribuinte teve todas as

chances de se defender na esfera
administrativa. Só depois de es

gotada esta fase, a Receita enca

minha uma representação fiscal
ao Ministério Público, que apre
senta a denúncia ao Judiciário.

"Se o contribuinte pagar an
tes da denúncia ser aceita pelo
juiz, está liberado da ação penal.
Quando o juiz aceita a denúncia,
acabou", reforçou. A lei também
trouxe uma equalização entre

o parcelamento ordinário da

Receita, que pode ser aderido
a qualquer momento, e os cha
mados parcelamentos especiais
- aqueles aprovados pelo Con -

.

gresso como o Refis e o Paes

com condições de pagamento
mais favoráveis.
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Se o juiz aceitou
a' denúncia, não
adianta pedir
parcelamento lá

na frente.
SANDRO SERPA

0800 602 9400
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CharlesZimmermann; 1,,' CarlosHenriquê ' , , !uizCarlosAmorim,
escritor Schr�er, escritor 'Escritore editor

E/yandria Aparecida
.

Silva, escritora

Coisas de gêmeos
....... ntem ela queria combinar a bolsa com

aquela sandália pitanga de salto alto
e vestir vestido de cetim preto, que

..... deixava à mostra apenas os ombros e

parte das pernas. Pensou em tomar vinho e

degustar salmão flambado no restaurante do
Leblon. Na cadeira ao lado, o namorado de ca
misa azul de mangas longas, gravata delicada
mente escolhida no guarda roupa a se ajustar
com o restante do visual.

Hoje ela acordou com

vontade de comer bolacha
caseira amolecida na caneca

cheia de leite e achocolatado.
Café da manhã sentada no

chão e de frente para a televi
são -que transmitia desenho
animado. À tarde assistiria à

novela, em seguida, zapearia entre o filme e

os programas de fofocas. O pijama folgado e

velho ficaria sobre a pele durante o dia quase
todo. Pés descalços, cabelo despenteado.

Ontem ela quis ser prom-ovida no escri

tório.
- Hoje acha que é bom não ter tanta respon
sabilidade assim.

Ontem ela pretendia visitar a Europa de
mochila nas costas. Pouco se importaria com

f'

o dinheiro necessário, raspando a poupança
talvez desse para comprar as passagens de
avião. O restante daria um jeito, lavava pratos,
pedia carona, dormiria na estação do metrô.

Hoje .ela repensou a ideia. Primeiro vai

guardar parte do salário para trocar de carro.

Após a compra, passa a reservar grana tendo

como objetivo aquela cirurgia plástica e, en

quanto isso, faz uma viagem a Buenos Aires.
O tango a impressiona e pensa em aprender
danças de salão latino-americanas.

Ontem ela se decidiu: vai começar um
curso de idiomas. Primeiro espanhol. Será
alemão? Ou inglês, afinal dizem que é tão

obrigatório. Paralelo, faria exercícios físicos
monitorados por professores experiência
na academia ao invés de apenas caminhar

diariamente pelas ruas do
bairro.

Hoje ela sonhou em ca-
-

sar, com direito a véu e gri
nalda' festa, noivos sobre o

bolo, bem-casados de lem

brança aos convidados.
Ontem ela foi dormir

querendo ser independente de tudo. Namo
rar era bom o suficiente. Cada um mantendo
o seu canto também lhe parecia ser o ideal.

_j
Mantinha a posteridade do relacionamento,
sem disputas e briguinhas corriqueiras de to
alhas molhadas sobre a cama.

No amanhecer ela se alegrou. Na metade
da manhã ela entristeceu. Ao meio-dia deu

gargalhada. Às 15h queria esbofetear o cara

que cortou a frente no trânsito. No anoitecer
sentiu saudade, mas sorriu. Antes de dormir
deixou uma lágrima cair.

Dizem que isso é coisa de gêmeos, tendo
ascendência em capricórnio então, afirmam

que só poderia dar nisso mesmo. Metamorfo
se ambulante, camaleoa, diferente, duas em

uma, geminiana típica. Será mesmo?'

LANÇAMENTOS

o Solteirão

L

Sen Kalmen (Michael Douglas) era dono de uma grande concessioná
ria de carros, devido a sua infidelidade no casamento e a falta de discrição
em diversas situações, ele é abandonado pela família e tem de começar
a vida do zero. Nesse recomeço ele conhece Jordan, filha de um magnata
dos automóveis, aos poucos ele se apega a'ela e tem de fazer uma escolha:

aproveitar'esse novo relacionamento ou usá-Ia para voltar aos negócios.'

CLIC DO LEITOR

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

CRÔNICA
SEXTf\-FEIRA ,SÁBADO '. JIRÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

A Pitchula foi recolhida das ruas de Jaraguá do Sul pelo setor
de Zoonoses e já recebeu tratamento veterinário completo:

banho, castração, vacinação antirrábica e chipagem para identificação.
Adoção com a c1ínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268.

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

• 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)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

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

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

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

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

Dizem que isso é coi�a de,
, gêmeos, tendo ascendência

.,. �

em eapncorme ent�o,
afirmam que s� pqderia

. dar nissom"s'

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

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

• 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)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt

Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Bruno diz a Teixeira que é uma pessoa liga

da à Arminda que vem da Europa. Teixeira não

gosta da notícia. Flores vai para casa com Léia
e os dois conversam sobre Joca. Ele diz que se

as denúncias forem confirmadas, ele vira herói
e se não forem, irão alegar insanidade e ele vai

para um sanatório. Ajuricaba diz que está com

vontade de prender todas as pessoas que estão
na praça. Newton chega e exige explicações de

Virgílio e o soca contra a parede. Ari e Clorís acor
dam nus na mesma cama sem entender nada.

Um acusa o outro de abuso sexual. Sérgio e Rosa
acordam no motel e se beij�m.

ARAGUAIA

Rudy ajuda Manuela e lhe dá uma carona.

Rudy se apresenta para Vitor e avisa que veio fa
zer uma reportagem sobre o acidente com seu

avião. Nancy, Lenita e Gislaine chegam para a

aula de circo. Solano conta para Manuela sobre

o incêndio. Rudy cumprimenta Sola no, que fica
feliz em reencontrar o amigo. Max questiona Ma
nuela sobre os hóspedes que estão na estância,
Beatriz e Solano elogiam Estela ao vê-Ia falan
do com os assentados. Amélia se encontra com

Vitor no salão de beleza. Neca, Pimpinela e as

crianças ficam apreensivas ao verem Madalena
rindo e dançando com alguém imaginário.

TI-Tl-TI
Luisa confere de perto o muro de Renato. Ja

cques ouve Cecília dizer que ele é filho de Victor
Valentim e desmaia. Cecília conta que Valentim

nunca soube que ela ficou grávida. Luti diz a Ca
mila que a ama. Stéfany revela a Sueli Pedrosa

que está grávida de Jorgito. Cecília avisa que não
fará mais os vestidinhos e sugere que Jacques e

Ariclenes criem os modelos juntos. Thaísa conta

para a mãe que ficou noiva de Eduardo. Dagui-
, Iene passa o batom de Valentim para seduzir
Chico e Nicole flagra os dois se beijando. Mabi
se encanta com o modelo criado por Jacques e

Ariclenes.

..Wikileaks : a guerra de Julian Assange
contra os segredos de Estado

Em "WikiLeaks: a guerra de Julian Assange contra os segredos de Esta

do", os jornalistas destrincham o fenômenoWikiLeaks e exploram as muitas

peças de um quebra-cabeça que continua a dominar as manchetes mun

diais. Os autores analisam as implicações das mais recentes revelações do
WikiLeaks e desvelama natureza estranha e contraditória de Julian Assange
- um homem elogiado pela Anistia Internacional em 2009, mas que, menos
de um ano depois, seria acusado pela polícia sueca de crimes sexuais.

INSENSATO CORAÇÃO
Carol afirma para Claudia que não aceita

rá a ajuda de André. Aquiles oferece dinheiro a

Úrsula em troca das informações que ela possa
conseguir no escritório de Marina. Norma recebe

orientações de seu advogado para se declarar

culpada no julgamento e tentar que a pena seja
reduzida. Pedro aconselha Wanda a conversar

com Neném para descobrir a verdade sobre o

dinheiro de Léo. Neném conta para Raul que Léo
está trabalhando com Umberto. Wanda questio
na Léo sobre o dinheiro que ele supostamente
pegou com Neném. Cortez se encontra com Na

talie e inventa que se separou de Clarice.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, mantenha sua con

centração e seu sigilo e suas ati-

vidades vão render mais. O astral

é de muita felicidade no campo afetivo,
é tempo de se envolver! É melhor pensar
mais antes de falar.

Sua sensibilidade está em alta.
'i!,� Portanto, se trabalha com o pú-

blico, aproveite o momento! Ativi

dades desenvolvidas em equipe ganham
estímulos dos astros. Tudo de bom no

amor. Passe mais tempo com o par!

GÊMEOS
É tempo de investir em projetos
grandiosos. Os astros enviam

vibrações positivas para adquirir
novos conhecimentos. Se está só, saia e

se aventure esta noite. Período propício
para novas amizades.

Siga sua intuição em relação
\flth'�T+1 aos negócios. Sua evolução pro

fissional vai refletir em sua vida
afetiva. Na paquera, seu poder de sedu

ção estará à flor da pele. Ótimo dia para
a aquisição de conhecimento.

LEÃO
Fique mais atento(a) às ques
tões profissionais. Contato com

pessoa influente pode trazer o

reconhecimento que merece. O

amor recebe poderosas influências dos

astros. Cumpra seu papel diante dos

acontecimentos.

VIRGEM

Hoje, o dia pede interação, seja
l. ela com clientes, amigos ou pes
soas que fazem parte do seu dia

a dia. Na vida afetiva, os astros apontam
progressos. Alianças e parceiras estão

em alta nesta quinta-feira.

LIBRA

No trabalho, os astros enviam

boas energias para desenvolver

atividades de rotina. A diversão

ganha destaque em seu dia. No

amor, aposte na sua felicidade! Aposte
na sua simpatia e seu bom humor!

ESCORPIÃO
Hoje, o seu sucesso profissional
estará diretamente ligado ao

seu prazer em fazer o que gos
ta. No setor afetivo, o convívio com o par
deve melhorar. Pode ter muitas alegrias
com crianças nesta quinta-felra.

SAGITÁRIO
Quem trabalha por conta pró

"

pria receberá as boas vibrações
das estrelas. Atividades ligadas

a marketing, comunicação e diver

são favorecidas. A dois, seus horizontes

estão se ampliando. Não tenha medo de

se aventurar no amor.

CAPRICÓRNIO
Conversa com pessoas expe
rientes e de prestígio pode fa-

vorecer seu setor profissional. No

amor, é o momento de estreitar laços.
Você terá todo o apoio do par. Dedique-se
aos estudos e não vai se arrepender.

• AQUÁRIO
Conte com seus instintos nas

negociações profissionais. Com

Sol e Lua na sua Casa da Fortuna,
tudo indica que seus rendimentos vão

melhorar. No romance, é momento de

sedução. É tempo de viver intensamente!

PEIXES

No trabalho, tudo indica que

poderá estar em evidência e as-

sim vai demonstrar com mais na

turalidade sua liderança. A dois, saberá

agradar o par. Cuidado para não se achar

mais que os outros.
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Mike Tyson fala
sobre morte da filha
Mike Tyson falou nesta terça como reagiu a per

da de sua filha, Exodus, em 2009. "Eu fiquei arrasa
do", e completou: "Vi outras pessoas com crianças
que já tinham morrido ou estavam morrendo. Eu

não poderia ser um pai louco. Precisava ser humilde
e agir com dignidade", contou. A menina de quatro

. anos morreu depois de se enforcar, acidentalmente,
com a corda de uma esteira de exercícios.

-

Atriz fala sobre
Almodóvar

A atriz Alice Braga afirmou que todos os

atores sonham em trabalhar com o diretor
. ' ,

espanhol Pedro Almodóvar por ser um cine-

asta "fenomenal". A atriz, que se encontra

em Roma para a divulgação europeia de seu

último trabalho, O Ritual, destacou também
o grande momento que a, México atravessa

em nível cinematográfico. "Gosto de enfren

tar desafios porque se aprende muito" disse.

DIVIRTA-SE

Competição de morcegos
o morcego estava fazendo uma competição com seus

três filhos pra ver quem arrumava sangue mais rápido. O
filho mais velho sai voando e volta em 60 segundos com a

boca suja de sangue. O pai pergunta:
- Onde você arrumou esse sangue, filho?
- Tá vendo aquele boi ali?
- Tô.
- Foi dele.
O segundo filho sai voando e volta em 30 segundos com a

boca suja de sangue. O pai pergunta:
- Maravilha ... Onde você arrumou esse sangue?
- Tá vendo aquela mulher ali?

-Tô.
- Foi dela.
O filho mais novo sai voando e volta em 15 segundos com a

boca toda suja de sangue. Novamente, o pai:
- Onde você arrumou esse sangue?
- Tá vendo aquele muro ali?
- Tô.
- Pois é, eu não vi!

Segundo o jornal O Dia, ela

se desentendeu com a diretoria

da agremiação, que já tem outra

candidata a rainha: Ana Furtado,
por conta de sua generosidade
(ela comprou R$ 8 mil em cami

sas da feijoada da escola e doou

a funcionários do barracão). O

jornal afirma que o convite já foi

feito, mas Ana ainda não deu

resposta. A alternativa, caso ela

recuse, seria Mirella Santos.

Cris Vi·anna
briga com
a escola

Grande Rio

Robert Pattinson
"come compulsivamente"

O galã de Crepúsculo, Robert Pattinson, revelou que ele come de maneira com

pulsiva. O atar, que atualmente está saindo com sua coestrela Kristen Stewart, disse

que não entende por que as pessoas o acham atraente."Eu como compulsívarnente,
Juro, eu vou ser muito gordo com o tempo. É ridículo", disse Robert. Atualmente o

elencose encontra rodando- cenas do novo filme, no Canadá.

Ana Hickmann
chorou após tombo
Ana Hickmann afirmou que chorou de dor na

madrugada desta terça-feira. A apresentadora da

Record levou um tombo quando desfilava como

destaque pela Grande R,io, na Marquês de Sapucaí.
"Chorei de emoção e dor, eu queria terminar o des
file", escreveu no Twitter. "Meu joelho está horrível.
Muito inchado!" "Eu cai duas vezes, o chão estava

muito liso", explicou. "Na primeira vez acabei tiran
do a bota para melhorar e ficar mais segura."

SUDOKU

SOBREOJOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
10/3
Ademar Lipinski
Adilson Koslowski
AdolarSell
Aline Rassweiler
Alona K. Dumke
Andre V. Delloni·

Andressa O. Vaz
Bruna E. Ruysam
Brunilde Boss
CaciJda Schunke
Cár10� R. de souza Jr;
Daniel de Medeiros
Decio Stinghen

.

Elvis G. PadílKà '

Eríina S. Klein
Francisco Schmitz

GiI�n.mansk'� "

Giovana D. Bihr
Guilherme Sporrer
IhgqJsBenke�dorf
luri F. Rosa
Leila-Deretti
Maiara C .. Martiris
Marcos R. ArgEmtôn
Maria G. VoigL
Marlon WischrÇlI
Matheus Barato
Matheus Vieira

Pio J. Zappeline
Renato E. Lindner
Uwer G. Ikert

,

ViníoiusWackerhagen
Wanderlei Pawest
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Hummm!

�.. onhecido pela sua inimitável habilidade para manipular os

tradicionais sabores da culinária regional o cheffTato Branco,
uma das principais referências quando o assunto é o social, a

.._ bordo do seu jaleco famoso, participa com mais oito amigos
da Macarronada Beneficente do Moa, em prol do Cw, dia 16 de abril,
no Amizade. O ingresso é R$ 10,00 e dará direito curtir vários shows.
Entre eles: Garotada Fandangueira, Dois pra lá Dois pra cá, Lucas &
Eu , DetonAxé e também a participar do sorteio de vários brindes. O

apoio é da Donna Anna Boutique e O Correio do Povo. Vai perder?
Mais informações no 3370:'2900.

Agora vai!
A folia se foi, o. ano começou

e o governo estadual diz'que vai
decidir os nomes de substitutos
nas secretarias. Na balança dos
acordos já entram as jogadas
para 2012. Ainda faltamuito tem

po-para eleição de prefeito, mas a
corrida já começou. Dá-lhe!

Boldo
E lá se vai mais um Carnaval.

E como sempre do jeito que o

diabo gosta! Mais violência, mais
mortes e mais feridos. Se você

sobreviveu, ótimo! Agora é ir aos

poucos tomando o rumo das coi
sas' dando boas vindas a 2011 - e

baixando o facho!

Nocaute
Ainda não consegui encontrar a supostavítima, mas leitor fiel garante:

um político da região de Iaraguá do Sul acabou o Carnaval com um direto
de direita no olho. A fonte garante que ele teria se irritado com o atendi
mento num bar, tentou engrossar - e seu deu mal. Foi nocauteado.

"
NAS RODAS

f>

A multler.formosa,
mas sem graça, é uma
rosa sem perfume.

(�"i!jJ��U:HH:x.r3�f�!n .

• Ricardo eMaitê Lorentz

passaram o Carnaval no Chile. Na
volta, vão fazer recreio cultural e
vitrine.Voltam no domingo.
• Cacá Pavanello e família
curtiram o Carnaval em Balneário
Camboriú.

"

• Outra pessoa quemim é impar
é a do empresário Amauri
Jacobi. Humano, amigo emuito

espirituoso.
• A Revista Nossa do Mês de

março estampa na capa o
empresário Rogério Cizeski,
presidente do grupo Criciúma
Construções. Ele fala da carreira,
estilo de vida e família.

Dica de hoje
Curtir o tradicional pagode na

LondonPub.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante

Típico da Malwee. Onde?
No Parque Malwee.

Regiane Aldrovandi, Ruana Carla
e Sabrina liana desfilando nos

corredores da london Pub

"Enquante ele
estiver alegrinho,
tudo bem. Quando
entristecer, a gente
o alegra de novo".

Apresentadora Adriane
Galisteu, ao afirmar que
colocaria silicone nos

seios quando o efeito da

gravidade for mais forte

Saldo positivo
o trade turístico não tem

do que reclamar. Meta do

prazer, sem folia, a turma

que preferiu ficar longe de

qualquer batucada migrou
toda para litoral catarinen
se, lanchonetes, bares e

restaurante, superlotados.
Até para tomar uma água
de coco tinha fila. Hoje o pó
em Iaraguá começa a baixar.
Mas, como amanhã é sexta,
vem poeira por aí.

•

• O meu amigo Augusto
Demarchi, presidente da
Sociedade Amizade, está
preparando um grandioso

.

baile de Páscoa com Banda
Real do Paraná.

Ela sempre dá apoio às ações
sociais deste colunista.

.SáBado, às 19 horas, a
. Marisol promove o 80. Prêmio
Academia do Varejo, na sede
do parque industrial.

• Iaqueline Müller está de
visual novo. Ela aderiu a um

look anos 70. Ficou massa!
,

.

IlAgendem! 'Em junho, no
Complexo Esportivo Iaraguá,
acontece o 2° Campeonato de"
Futebol Feminino eMasculino.
Maiores informações no fqne
3370-2900.
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Mr duplo (motori�ta e p
Alertas de limite de velocida
Ar-condicionado
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro bipartido
Comando elétrico de abertura de tampa do tanque
Computador de Bordo

. Computador de Bordo B
Drive byWire
Direção elétrica com dois programas de condução
Embreagem com acionamento hidráulico
Faróis de Neblina ' i '

,

FOllow me home
Freio a disco nas 4 rodas
Grade frontal cromada
MyCar Fiat
Piloto automático
Protetor de carter
Rádio CD MP3/WMA
Retrovisores externos elétricos
Rodas de liga leve 7,0 x 16"
nÇl elétriC<;is .. '

Vi létr CQ
'.
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Cruz deMalta realizamudanças
Planejamento estratégico será apresentado em abril, mas transformações já são realizadas
JARAGUÁ DO SUL

No ano em que o Grêmio
Esportivo Cruz de Malta
completa 50 anos o

clube reservou grandes
transformações.

A
data das "bodas de
ouro"

.

é somente no

dia 27 de agosto, mas

desde o início de 2011

algumas mudanças estruturais
do clube já podem ser vistas. Em

abril, a nova diretoria vai apre
sentar o planejamento estraté

gico do clube, que prevê a inten

sificação dos treinos, projetos
sociais, valorização dos atletas

regionais e ações de marketing.
No que se refere aos treinos

o elenco principal, que tem 25

atletas, já trabalha duas vezes por
semana. A primeira competição
do time Cruzmaltino no ano é a

. Copa Kai- �

no início de maio.
Assim que as condições do tempo
permitirem, o clube abrirá vagas
também para as crianças treina
rem gratuitamente. "Tem dois

campos de suíço, que vamos revi
talizar para serem utilizados para
esse trabalho. A escolinha será um

projeto para a comunidade", infor
mou o administrador do Cruz de

Malta, Ricardo Marizana.
A escolinha aliada à valoriza-

ção dos talentos regionais é o co

meço de um trabalho que ainda
será grande, já que a intenção do
time é revelar novos talentos para
o Brasil. Mas Ricardo alerta que
esse é um processo demorado. '�
ideia é essa, começar esse traba
lho com time de cima, formar um
centro de treinamento e criar os
meios legais para transformar o

clube um celeiro de atletas", disse.
Sobre a possibilidade de profissio
nalizar, Ricardo declarou que isto
ainda não está nos planos e "o ob

jetivo é ser forte na parte social e

eleger futuros craques".
O motivo para essa transfor

mação na equipe do Rio da Luz é
a utilizar o potencial de estrutu

ra que o Cruz de Malta tem dis

ponível. "Temos uma estrutura

que não existe nas proximidades.
Outro aspecto importante é o de

sejo que os fundadores, família
Duwe e Müller, têm de melhorar
o clube", destacou.

Além das mudanças, a direto
ria também está organizando uma
programação para os cinquente
nário do Cruz de Malta. Os even

tos comemorativos ainda serão

divulgados, mas está em negocia
ção a realização de uma partida
comemorativa com algum time de

grande porte de Santa Catarina.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Desde o começo de janeiro, equipe principal treina duas vezes por semana

NEYMAR fAZ DOIS NA VITÓRIA DO SANTOS CONTRA A LUSA

Gorinthians perde a invencibilidade
A noite nos' campeonatos

estaduais foi marcada pela que
da da invencibilidade do Corin
thíans no Campeonato Paulista.
O Timão perdeu por lxO para a

Ponte Preta, gol de Éverton San

tos, aos 12 minutos do primeiro
tempo.

Também entraram em campo
pelo Paulistão ontem Palmeiras e

Santos. Em dois lances de Valdi
via no final, o Palmeiras conse

guiu vencer o Noroeste por 2xl.
Com um jogador amais em cam

po desde o início do segundo
tempo, o time conseguiu virar só
depois dos 37 do segundo tempo,
com gols do chileno e de Vini
cius. Giovanni abriu o marcador

para os donos da casa.

O Peixe goleou � Portugue
sa por 3xO com noite inspirada

de Neymar, com direito a obra

prima. O garoto entrou na área,
driblou dois zagueiros com um

único corte e chutou. Ele ainda
anotou o segundo aos cinco do

segundo tempo e deu passe para
Léo marcar o terceiro.

Pelo Carioca, o meia argenti
no Conca finalmente reapresen
tou seu bom futebol. Assim, o

Fluminense derrotou o América

por 3xl. Ele deixou sua marca

aos 32 do primeiro tempo e Ra
fael Moura anotou aos 8 e aos 26,

DIVULGAÇÃO/ FOTOCOM.NET
e Bruno Reis, aos 34, descontou
para o América.

O Fogão teve dificuldades

para bater o Nova Iguaçu por
lxO. Everton, aos nove minutos

,

do primeiro tempo, marcou o

único gol do jogo. O zagueiro Le
onardo tirou a bola, mas ela caiu
no pé de Everton, que bateu no

canto esquerdo do goleiro.
O Vasco se recuperou da der

rota na estreia da Taça Rio. Em
jogo da segunda rodada, rece

beu o Duque de Caxias e venceu

por 4x2, graças principalmente à
boa atuação no primeiro tempo.
Destaque também para o gol do
zagueiro, Dedé, em bela cobran

ça de falta. Além dele, Felipe, An-'
derson Martins e Bernardo ano

taram na partida. Somália e Ari
marcaram para os visitantes. Vasco bateu Duque de Caxias por 4x2

N�K
DESDE191UJ

(47)3373-8008
Rua Gel. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Centro - Jaraguá do sul-se
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

• CAMPEONATO CATARINENSE
·2"RODADA-RETURNO
RESULTADOS
Cnciúma 2x3 Chapecoense
Avaí 4x2 Brusque
Imbituba 3xO Concórdia

Metropolitano-SC 3xi Marcflio Dias-SC
Joinville ixi Figueirense

CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense 6, Figueirense
4, Imbituba 3 , Avaí 3, Criciúma 3, Marcílio
Dias-SC 3, Metropolitano-SC 3, Joinville 2,
Brusque i e Concórdia O.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 2" RODADA - RETURNO
RESULTADOS
Americano-RJ 2xi Macaé
Cabofriense 2xi Resende
Olaria 2xO Boavista-RJ
Nova Iguaçu Oxi Botafogo
Fluminense 3xi América-RJ
Vasco 4x2 Duque de Caxias

HOJE
i9h30 - Bangu x Flamengo
20h - Volta Redonda x Madureira

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Americano-RJ 4,
Flamengo 3, Vasco 3, América-RJ 3, Boavista
RJ 3, Resende O, Volta Redonda O e Nova

Iguaçu O. GRUPO B: Botafogo 6, Fluminense 6,
Madureira 3, Macaé 3, Olaria 3, Cabofriense 3

, Duque de Caxias i e Bangu O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL - TURNO
RESULTADO
Grêmio* 2(4)x(i)2 Caxias

*Campeão do Primeiro Turno

• CAMPEONATO PARANAENSE
·2" RODADA - RETURNO
RESULTADOS
Paraná Clube 2xi Rio Branco-PR

Operário 2xO Cascavel
Roma-PR 2xO Iraty
Cianorte ixi Arapongas
Paranavaí Ox3 Coritiba
HOJE
i9h30 - Atlético-PR x Corinthians-PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 6, Paraná Clube

6, Roma-PR 4, Cianorte 4, Atlético-
PR 3, Operário 3, Paranavaí 3, Rio Branco-PR

i, Arapongas i, Corinthians-PR i, Iraty O e

CascavelO.

• CAMPEONATO PAUUSTA
·i2" RODADA
RESULTADOS
Santo André ixO Americana

Mogi Mirim Oxi Linense

Botafogo-SP ixi São Caetano

Noroeste ix2 Palmeiras
Grêmio Prudente 2x4 Bragantino
São Bernardo 4xi Mirassol
Santos 3xO Portuguesa
Corinthians Oxi Ponte Preta
HOJE
2ih - Paulista x Oeste
2ih50 - São Paulo x Ituano

CLASSIFICAÇÃO: Corinthians 25, Santos 25,
Palmeiras 25, Ponte Preta 24, Mirassol

23, São Paulo 22, Oeste i7 Americana is

Bragantino re. Paulista as. Mogi Mirim 15,
Portuguesa i4, São Caetano· as,
São Bernardo, i2, Ituano 11, Botafogo-SP 11,
Noroeste iO, Santo André iO, Linense 9 e

Grêmio Prudente 8.
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Morador fica quase
15 horas amarrado
Mãe e filho foram assaltados no bairro Rio da Luz
JARAGUÁ DO SUL

Na terça-feira à noite,
três homens armados e
encapuzados invadiram uma

casa no bairro Rio da luz.

A
vítima, Delfino Horn

burg, 54 anos,· contou

que estava trabalhando
em uma plantação de

milho próxima de casa quando,
por volta das 18h30, viu um Gol
vermelho estacionar em frente à

residência, na rua Gerhardt Mul
ler. "Escutei a batida da porta do
carro sendo fechada e em seguida

Garro da famOia
foi abandonado
em Joinville

o veículo arrancou e foi embora.
Fui até em casa ver quem era e

quando entrei os três apontaram
as armas pra mim. Eram armas de

caça de cano longo", contou.
"Eles diziam que queriam R$

10 mil que estavam guardados,
mas eu não tinha esse dinheiro",
completou o agricultor. Enquan
to faziam ameaças de morte, os
bandidos chegaram a disparar
um tiro contra o chão. Os mar

ginais agrediram Delfino, que foi
amordaçado e trancado dentro
do banheiro da residência - onde

passou a noite - com os pés e as

mãos amarrados. Os assaltantes
reviraram a casa toda em busca

de objetos de valor e um deles

chegou a dizer para o morador

que a casa estava sendo observa
da há duas semanas.

Na residência também mora

a mãe de Delfino, uma senho
ra de 85 anos, cadeirante e com

deficiências visual e auditiva.
"Corno minha mãe não enxerga
nem ouve direito, ela não perce
beu o que estava acontecendo",
comentou, A idosa passou a noi
te na cozinha em sua cadeira de
rodas e sem se alimentar, já que é
o filho quem cuida dela.

• Elisângela Pezzutti
·elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Algum tempo depois, os assal
tantes fugiram levando vários per
tences da família - um veículo Gol,
uma motocicleta Biz, um aparelho
de televisão 20 polegadas, uma

moto- serra, aparelho de CD, um
relógio antigo no valor aproximado
de R$ 5 mil, e R$ '300 em dinheiro,
além de uma espingarda calibre 36.
Os prejuízos ainda não foram calcu
lados. O carro e amoto levados não
têm seguro. 'Acho que com o tempo
vamos perceber ,a falta de mais coi

sas", acredita Delfino.
Ontem demanhã, o Gol rouba

do foi localizado pela Polícia Mili
tar aberto e abandonado em uma

área deserta de Joinville. HVOU para
lá buscar o veículo amanhã (hoje),
mas nem sei em que estado está
o carro", comentou Delfino, ainda
bastante chocado com a experiên-
cia que viveu. Delfino Hornburg, 54 anos, mostra as marcas da violência sofrida

PM LOCAliZOU '/íTiMA ENQUANTO APURAVA ROUBO DO VE(CUlC)

Agricultor foi ameaçado e agredido
Por volta das' 9h da manhã de

ontem, a Polícia Militar de Joinville
entrou em contato com o 14° Bata
lhão da Polícia Militar em Jaraguá
do Sul, informando sobre o veículo
encontrado. "Eles buscaram in

formações no sistema e não havia

registro de furto deste carro, então
entraram em contato conosco", in
formou o assessor de imprensa do

.
,

14° BPM, JeanRudolf.
Ao descobrir o nome do proprie

tário do veículo, os policiais ligaram
para o telefone dele, mas ninguém
atendeu. Em seguida, os policiais
foram até a casa, onde chegaram
por volta das 9h30. Neste momen
to, eles encontraram Delfino ainda
imobilizado dentro do banheiro e

só então a vítima foi libertada.

"Fiqueí quase 15 horas amarra
do com os pés e as mãos para trás",
contou ele, mostrando asmarcas da
corda. Ele também contou que foi

amordaçado e agredido
-

com socos

pelos bandidos. A ocorrência está
sendo apurada pela Sessão de In

teligência da PM em Joinville, mas
por enquanto não há pistas sobre o

paradeiro dos bandidos .

ESTADO DE SANTA CATARINA
. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
� -

PREGA0 PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2011-FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços
aquisição de medicamentos para atendimento aos Processos Judiciais ao longo de 12(doze) meses,
conforme especificações no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO:
Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 6.737/2009 de 09 de julho de

2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 hs do dia 23 de março
de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ° CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos enve

lopes serão as 13:45 hs do dia 23 de março de 2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 876.641,17 (oitocentos e setenta e seis mil

seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 03 de março de 2011.

IVO KONELL
Secretário de Administração

FRANCISCO AIRTON GARCIA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ARSEPUM- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JA
RAGUÁ DO SUL - ARSEPUM-, por sua presidente convoca todos os associados da

entidade, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no

dia 28 (vinte e oito) de março de 2011 (dois mil e onze), segunda - feira, ás 19hOO

(dezenove horas), em sua sede, sito, à RUA Arthur Günther, 350. Bairro Amizade,
Jaraguá do Sul, neste Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

CONTAS DA DIRETORIA E RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL, DO EXERCíCIO
ANTERIOR.

Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a Assembléia será reali
zada em segunda convocação, 30 mino (trinta minutos) após, no mesmo dia e local
acima designado, nos termos que dispõe o Estatuto Social.

Jaraguá do sul (SC), 10 de março de 2011.

GILMARA ANACLETO
Presidente

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBLICAFEDERATIVA DO BRASll.. - ESTADO DE SANTACATARJNA

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

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horãrío deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfD\LDE INTIMAÇÃO DE PRUfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 171433/2011 Sacado: AUSSON LEBER BORGES NHAIA Endereço: RUA PAULO EGERT, 164 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRATIDAME Portador: - Espécie: DM1- N°Titulo:
3952002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 36,30 - Vencimento: 24/0l/2011

Apontamento: 171523/2011 Sacado: ANDRE LUIZ ALVES Endereço: RUAADAO NOROSCl-ll\1Y 312 - VllA LENZI - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89252-510Credor: FISCHERCOMERCIO DETINTAS EMATERWSA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 11865 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 474,85 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 17173012011 Sacado: COMERCIOVAREJISTA DE AVIAMENTOS E Aill'IG Endereço: AV. MARECI-IAL DE
ODORO DA FONSECA 1385 C - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: AD llIERMOFILME IND E COM DE TER
MOPlASTl Portador: - Espécie: DMJ - N" Titulo: 2608-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 818,75 - Vencimento:
24/02/2011

Apontamento: 1�1467/2011 Sacado: DALTERRA MANU1; HIDRAUUCA ITDA Endereço: RUA URUBICI29 - ESTRADA
NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-366 Credor: CALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Portador: - Espécie:
DMJ - N'Titulo: 64-6/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.920,00 - Vencimento: 30/12/2010
-----------------------------------_..!_--------------------------------:-------------------------------------------------------_----------------

Apontamento: 170796/2011 Sacado: DENISE LOPES MAG:HADO Endereço: CRISTINAENRICONE MARCATTO 44AP 304
BL 9 - JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES IlDAEPP Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo:
28069 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 282,75 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 1715?7/2011 Sacado: DIFAC COMERCIO DE FERRAMEWtAS TIDA Endereço: RUADONAANTONIA 441
APTO 01 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S A Portador: - Espécie: DIVII
- N'Titulo: 254-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.536,75 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171724/2011 Sacado: f-ARMA SHOPI;"'ING ITDA Endereço: AVGETUUOVARGAS 268 CENTRO - JAR<\GUA
DO SUL - CEP: Credor: DISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOS CASTRO & MAR Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
1000023037 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 328,56 - Vencimento: 21/02/2011

Apontamento: 171512/2011 Sacado: FAST DISTRIB DEALIMENTOS E EMB TITJA Endereço: RUADOMINGOS SANSON
220 - SAlA 02 - VIlA LAlAU - Iaraguá do Sul:SC - CEP: 89256-180 Credor: WANDERSON ITDA ME Portador: - Espécie:
DM1- N°Titulo: ALUGUEL - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.250,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171612/2011 Sacado: GIOVANI DASILVAEUFRAZIO Endereço:ALBERTOMArOCm, 255 - crnco DEPAU
IA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-792 Credor: PARIZOTIO COM MAr CONSTRUCAO TIDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 708006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 397,13 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 171744/2011 Sacado: IDEAL PISO E ACABAMENTOS UDA ME Endereço: RUAMARECHAL DEODORO
DAFONSECA 1605 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor: RADIO HORTENClAUDAME Portador:
- Espécie: DM1- N'Titulo: 10243 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171759/2011 Sacado: JANRIHE CLEBER CORDEmO Endereço: ADOLPBO AUG. ZIEMAN 342 CASA - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASILEmOS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTOR Espécie: DMJ - N'Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$152,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 171666/2011 Sacado: JOSIANE BARBOSASCHULTZ Endereço: RUA JOÃO PIANINCHEK572 - NOVA BRA
SILlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: VALERIODERETII Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 000016-7 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.480,00 - Vencimento: 17/12/2010 .

Apontamento: 171529/2011 Sacado: MAURO LUCIO BOLlVAR SAO CLEMENTE Endereço: RUAANGELO BENETIl\, 152
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-230 Credor: A S TECHNOLOGY COMPONF.NTES ESPECIAIS ITDA EPP Portador:
- Espécie: DM1- N°Titulo: P03772/007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$185,00 - Vencimento: 21/02/2011

Aponramento.J71647/2011 Sacado: SILVIO uns DE SOUZA ARRUEE Endereço: RUA MAL DEODORO DA FONSECA,
191 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Credor: CCR ETIQUE'D\S LIDA ME Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
00346 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 795,50 - Vencimento: 1l/02/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 10/03/2011.
Jaraguá do Sul (SC), IOdemarço de 201l.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 14

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de segurança pode salvar vidas.Cint

ULDIGAÇÕES;
� Qlfglma gordura.
- Eleva (JS nTveiS de ener{1ia.
� AurneJ'lta o metabolIsmo.
- PromoVe a emagracímento
- Tratamento da retenção de Ifqujdos;
- Energizanfe , GardiotQl1iOO

.

- Retroz significativamente a
oircunferênoia abdominal
,. Eortatece"o $istema ltnul1ológmo.

CAPSQLA DE OlEO DE CÁRTAMO
Melera ometabolfsmo e auxilia.. na

,

queima de g{)rdur�!
O óleo de Cártamu é um antíoxioílnte,
ríeo em ómega 3 e ômega 6� Atua
bloqueando ·a ação. da enzima .LPL
(responsável pelq armazenamento d�
.gordura), obrrgsmdo as,sim o organismo
a utiUzar o estoque de gordura iá
exi$tente como fonte de energia,
gerandQ a GQamada lipóJlse (gueima de
rgQ:rdofa) .

rtaenefímps (to GlfBO de Gártamo:
-ltribi®I natijf,'iir daJ,:PL (�nzinía Lipasa
ttpopY6té1ca rtrspunsável pe.Jo aumento
das'o�J�as tle.g;ordura n,9 corpo).
Acetera o Metabolfsmo .

'"'AfuDa na djlaíção dos liprdeos, reduç'ão
(1�teelunte e da'GordUfa b:ocaliz_ada.
�Djmjnui as tílXas",dé calesterol,
pptanciaRza o sistema imunotógico e

tem pu)priedades .anti':fnflamatólÍas.

Promoções validas até 1010312011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Goll.0 Total Ftex, 4 portas. ano modelo 10111. cóc. 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.290,OO. Díreção hidráulica, Pacote Trend e Módulo
Comfort por R$990,00 (pacote referência W42NV43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol 1.0 e 1.6. Taxa de 0,99% am. somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. Novo Fox 1.0 Totai Fiex, 2 portas. ano modelo 10/11, cod.
5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$31.100,00, Taxa de 0.99% arn. somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24<. CET para esta operação: 18,48% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs.
Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 201012011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). lO necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais lníorrnações. consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédtto sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria' 08007012834. Fotos meramente Ilustrativas. www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Proconve.

BANCO VOLKSWAGEN

Caraguâ Auto Elite
A escolha perfeita

�

:A Farmaola de ,Manlplilaçã°Q ,EKILIBRID tr«%�órmulas excJusiv�as para você OQrtir o melhor do v8;rão.

oll&iRosro BIVIAGIlE'G'EDOR .6
'Fórmula qu:& �sS'Qcia Gawfnl ,

FiÇl$.eor�mil1a 'e CitrQs,
fGl'RG1NIA; Supri a fome) tlamro fi
t5.ensaçã'O de :sac1f1dàde e diminui a
vonladeJ1e Gomar d()oes.
FA'S'EOLA'MlNA: Extra1W do feiJão
branco, a F��eolamlnà e uma
glicoProtein<t que seguestra 40% do
c.arPtliÔratQ çonsllmidoJ ioíolndo assim a
absorção de uma parte dos C.arbQidt�tos
lngeridos na dieta•.0 re:Slll�adQ. é a

Te�UçãO dos,nlveis tle açúcares e as

ealQJias atribuídas a eíes e umª
1iimiolJ1çáO ttas resérVas de gordura.
CITRUS� Obtido. da taranja amarga, a,gtta .

o ritmo dó S'efj�rganfSmo, aceler-a o
metalJollsffiO, promovendo um mator
�gasto de calorias a, conseqüentemente,
a, Qu�jma.tle �stoques de gordura.

GREME DE MASSAGEM
HIPERJERMIGO
liom extratos de qantella e €I1nl(go, que
aumentam a Gtn;:ula�ãQ. Oiminul a:

gordura loean�ada.e combate'a celulite,
cIlminoJnda o aspecto de "casca de
laraniâ". ManiPlJf«gâ() '<te�Qrmulas Midic8S

lilermatotl191c8S .. FitoterãpicQ$SL:IM COMPt'EX
Melhorar o especte da celulite, bem
como a ftrm€rza e eJastioi<jade da pele,
:além de ajudar, na reduQão de medidas

.

em áreas de maior concentração de
gordura, reduz cjmunferência de cintura
e CQxa.
Acelerà a quebra d� gordura nos

adipócitos. Estimuta asíntese de

cotág;eno e eíastna Contém
carotenóides, qlle protegem a pele do

.

estresse oxidativo, e pollssaêarídeos
que protegem contra a desidratação
cutênea

A fjJrlllâGia Ekilfbrio sempre atenta no

-que tem de m.�lhor para .seu bem estar!

Fa9a..nos uma visfta e conheça .

também nossos sremes de
massagem'que ajudam no combate

,

à celulite e à gordura localizada!

COMPRANDO 2 FÓRMULAS PARA
EMAGRECER VOCÊ GANHA UM

CREME SLlM COMPLEXo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




