
Saúde e lazerpara
opúblico feminino

Evento. "Mulheres em Foco",
promovido pela Prefeitura,
aconteceu ontem ao lado
da Fundação Cultural.
Maquiagem, corte de

cabelo e massoterapia
na cadeira foram

alguns dos serviços
oferecidos.
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Momento
, .

magico
Maria Helena

Eggert faz seu
melhor tempo
do ano durante a

Travessia de Porto
Belo, sábado, e vive
uma das melhores
fases da carreira.

Página20

"Fomos s rpreendidos'�
reconheceaDefesaCivil
Secretário do órgão em Iaraguá do Sul, JairAlquini afirma que chuvas iniciadas
na quinta-feira passada não estavam previstas. No sábado, volume chegou a 135

milímetros, considerado acima do normal para o período. Somente no fim de semana,
cerca de 400 moradores ficaram desalojados e outros 16 desabrigados. Além disso,

30 residências foram danificadas e uma completamente destruída.
PIERO RAGAZZI

Estrada geral de Ribeirão Grande do Norte, conhecida como Rota dos Hotéis, está entre
os pontos mais afetados. Ponte na localidade cedeu em virtude da força das águas.

.
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blush!
A revista da mulher inteligente!

Homenagem aos

melhores de 2010
Academia do Varejo Marisol
premiou profissionais que se

destacaram pelo desempenho.
Páginas 12 e 13

Falta de pessoal
suspende serviço
Na manhã de ontem, setor
de carteiras de identidade
não confeccionou novos

documentos porque equipe
é insuficiente. Problema
foi resolvido à tarde, com a

chegada de dois funcionários
do IGP (Instituto Geral de
Perícias) de Florianópolis.
Página 23

A bolsa
nossa de
cadacJia.
Página 8

E

L

Pista cede e trecho
fica interditado
Quedas de barreira entre o
km 97 e o 117 e problemas
estruturais prejudicam ainda
mais o tráfego entre Corupá
e São Bento do Sul. Página 7

_
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Collor toma posse Icom país em crise
Com o país encarando uma inflação

mensal acima dos 28%, Fernando Collor de
Mello assume a presidência da República
em 15 de março de 1990. No dia seguinte,
anuncia a primeira etapa do "Plano Brasil
Novo", fortemente associado a sua figura,
para conter o avanço da inflação.

Rapidamente rebatizado de Plano
Collor, as·medidas incluíam o congela

.:� mento por 18 meses de 80% dos depósi
tos realizados .em contas bancárias corri

mais de NCz$50 mil; substituição da mo-

�� eda, do Cruzado Novo, pelo Cruzeiro, com
equivalência de valores, congelamento de
valores e salários, com valores determina
dos pelo governo, e eliminação de vários
incentivos fiscais.

Junto com estas medidas, estava a ação
que causaria a queda de Collor, o confisco

, dos ativos nas cadernetas de poupança da

população, e a demissão de cerca de 360mil
funcionários públicos.

Em janeiro de 1991, a inflação havia sido
reduzida a 20% ao mês, com pouco sucesso

das medidas, altamente impopulares. Um
novo congelamento de preços, emudanças
nas leis fiscais tentaram reduzir a inflação,
que voltou a subir em apenas doismeses.

Em maio de 1991, assume como mi-·
I nistro da fazenda o economista Marcílio
! Marques Moreira, que implementa novas

medidas para conter o avanço da inflação,
sem sucesso. Collor é alvo de um processo

I de impeachment em 1992, por tráfico de
.

influência, e com ele caem as medidas de
controle da inflação, que chega aos 48%

f'

. mensais antes da implantação do Plano
Real, em junho de 1994.

"'11(1"'1/0% w:I UI III,)'

USO de combustível
Na edição de 17 demarço de
1979, o jornalO Correio do Povo
trazia lima reflexão a respeito
do consumo de combustível,
frente ao problema de

1
abastecimento que o país
enfrentava no ano, que levara a
uma ordem de racionamento
em todo o Brasil.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011,
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Cao Cao, "herói
do caos" e imperador

. póstumo da China
.

o general, poeta é estadista chinês Cao Cao

(pronunciado Tsao Tsao) é uma das figuras cen
trais no épico chinês "Sanguozhi" e no período
dos três reinos (220-280) da história chinesa.
Nascido em 155 na província de Qiao, Cao foi em
juventude famoso por sua esperteza, e aos vinte

anos, tornou-se capitão no distrito de Luoyang.
Em 184, é promovido a capitão da cavalaria,

e junta-se as forças imperiais na supressão de re
beliões emYingchuan. Com amorte do impera
dor em 189, Cao Cao lidera forças leais ao jovem
imperadorXian contra o primeiroministro Dong
Zhuo, e assume como chanceler e comandante
em-chefe em 196.

Cao Cao passa os próximos 24 anos na tenta
tiva de unificar a China sob seu comando, fale
cendo em 220, sucedido por seu filhomais velho,
Cao Pi, que força o imperador Xian a abdicar do

trono, e se proclama o imperador de Cao Wei.
Cao Cao é postumamente nomeado imperador
Wu deWei, e em 260, é declarado imperador pós
tumo da China.

DIVULGAÇÃO

Representado frequentemente como um tirano cruel e sem
piedade, (ao (ao é também lembrado como um governante

habilidoso e um gênio militar. Em 2009, foi interpretado no cinema.
por Zhang Fengyi, no épico liA batalha dos três reinos".

PELO MUNDO
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Domínio de Internet
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Manchete em greve
Funcionários da rede Manchete de

televisão tiram a emissora do ar no final
da tarde do dia 15 demarço de 1993, exi
bindo apenas slides denunciando atra

sos no pagamento e o sucateamento da

empresa. No mesmo dia, inicia-se uma
greve geral dos funcionários da Tv. Em
abril do mesmo ano, a emissora voltaao ,

controle da família Bloch.

César é assassinado
Em 15 de março de I985; é registra

do pela Symbolics Inc - uma empresa
de computadores em Cambridge - o

primeiro domínio comercial de Inter

net, Symbolics.com. Até 1992, menos
de 15 mil domínios haviam sido re

gistrados. Hoje, existem cerca de 192
milhões de domínios registrados de
internet, quase metade deles .com.

o ditador da República de Roma Julio
César é esfaqueado até amortena escada
ria do teatro de Pompeu. Recentemente
declarado ditador perpétuo pelo senado,
César foi alvo de uma conspiração por
parte de 60 senadores, que temiam que
César fosse dissolver o senado e tomar-se

um tirano. Suamorte levou ao fim da re

pública e o início do império romano.

Separador
II de algodão .

t�� �atenteado por EliWhitney em 1793, o primeiro separador
I--mecânico de algodão facilitava o trabalho de remover as
I

sementes de algodão do meio das fibras, trabalho antes feito

, manualmente, exigindo tempo e perdendo muito do material.

AVISO CONTRIBUiÇÃO SINDICAL ANO 2011
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE·JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO, COM
SEDE Á Rua Guilherme Weege, 50 - Sala 605 - Centro Médico e Odonto

lógico, Bairro Centro - Jaraguá do Sul-SC, com base territorial nos Municí

pios de Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Corupá, Guaramirim, Schroeder
e Massaranduba, representante da categoria Profissional dos trabalhado
res e condutores de veículos, fiscais, trocadores e escritórios, oficinas, e

manutenção em geral nas empresas de transportes rodoviários e urbanos,
intermunicipal, interestadual, e internacional de passageiros, e transportes
de passageiros de turismo, fretamento e trabalhadores nas empresas de

locação de veículos (motoristas), COMUNICA OFICIALMENTE a todos os

empregadores, sobre a obrigação legal de fazer o desconto e recolhimen
to da CONTRIBUiÇÃO SINDICAL de seus empregados representados por
este Sindicato, na base territorial aqui citada, referente ao exerclcio de 2011.
Conforme determina o Artigo 582 da CLT e seus parágrafos, devera ser

OBRIGATORIAMENTE DESCONTADA a importância correspondente a um

dia de trabalho da remuneração do trabalhador do mês de março de 2011 e

recolhida a favor desta entidade.Impreterivelmente até o dia 30/04/2011, em
conta especifica através da GRCSU no Código Sindical 008.209.90420-3 e

CNPJ da Entidade 03.369.223/0001-19. A falta de recolhimento até a data

prevista ou depois dessa, sujeita o empregador as penalidades do art.600

CLT, multa de 10%(dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o

adicional de 2% (dois por cento) por mês subseqüente de atraso, aléni de
juros de mora de 1 %(um por cento) ao mês e correção monetária, a ensejar
também medida judicial (art. 606 CLT). Ressaltamos que, por força do §2°do
art. 583 da CLT, e do Art.2° . da Portaria n03.233 do Mtb; de 29/12/83, as

empresas estão obrigadas a encaminhar á Entidade Sindical Profissional,
a relação dos empregados contribuintes e a fotocópia do comprovante de

pagamento da contribuição sindical, no prazo de 15 dias.

Jaraguá do Sul-SC, 11 de março de 2011.

PAULO HENRIQUE TECHENTIN . PRESIDENTE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011 Opinião 3

PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA�FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
RaphaelRocha�opes, CristianoMahfudWatzko, DurvalMarcatto,
advogado eprofessor 'estudantedeDireito presidente daAcijs

Rom� Piazera
Júnior, advo9fldo

Desenvolvimento e pobreza
.....uero parabenizar o economista e professor Ser

'0 Sebold pelo seu artigo "O fantasma malthu-
iano ronda o planeta", publicado no painel "Do
itor" deste jornal no dia4/3/2011. Nele expres

sa sua preocupação pelos conflitos originados pela es
cassez de alimentos, pela fome dos pobres e pela cobiça
ilimitada contida na "cartilha do mercado" na suabusca
incessante pormaximização dos lucros.Vamos analisar
tal controvérsiaentre desenvolvimento e pobreza extre
ma no mundo. O papel das instituições capitalistas, na
sua nova roupagem neoliberal, com seu "individualis
mo" e seus estúnulos implícitos, parece ser importante
no processo de desenvolvimento devido
à aparente interligação histórica deste
com a crescente industrialização. Entre
tanto, a desigualdade e a exploração é
resultado da escassez de meios de pro
dução e recursos oriundos daépocapré
industrial. Longe de auxiliar o processo
de desenvolvimento sustentável, o siste
ma de mercado em conjunto com urna

classe possuidora dos meios de produ
ção serve para isolar a produção da po
breza. Os pobres, que seriam osmaiores
interessados no desenvolvimento, além
de seremmarginalizados das melhorias
criadas pelos avanços tecnológicos, ter
minam sendo afastados de urn sistema
de produção que deveria ser sensível às
necessidades da sociedade.

ingresso mundial; enquanto a Índia, com mais de
15% da população adulta mundial detém apenas 1%

da totalidade dos salários. Nesse caso, para fazer par
te da "primeira divisão" dos mais ricos do mundo, é
necessário possuir uma fortuna superior a 500.000
dólares (correspondente a 37 milhões de adultos).
Por outro lado, 85% riqueza mundial está concen

trada em 10% da população mundial, sendo que, na
base da mesma pirâmide, a metade da população
mundial adulta, deve conformar-se com apenas 1%
da riqueza total produzida nomundo.

Segundo o estudo do WIDER, nos Estados Uni
dos vivem 37% dos mais ricos; segue o

Japão _com.27%. Brasil, Índia, Rússia,
TJrr}uia e Argentina possuem, cada
um, 1% da totalidade dessa riqueza.

. A China chegou a 4,1% dos cidadãos
mais ricos do mundo. Nesse "deboche
inominável" de concentração cspecu
lativa, 13,5 milhões de pessoas já pos-'
suíam no ano 2000, individualmente,
mais de urnmilhão de dólares, coexis
tindo com 499 fortunas de mais de um
bilhão de dólares. Basta ressalvar que
muitas pessoas sentem-seafetadaspor
relatórios desta natureza, levando-as a

pensarem que estão sendo questiona
das nas suas posses particulares. Nada
disso, o critério utilizado na pesquisa

está destinado a fazer entender que a sustentabílida
de do planeta Terra deve passar por umamelhor dis
tribuição da riqueza acumulada Não se trata de tirar
dos ricos para dar aos pobres. Trata-se apenas de usar
as novas tecnologias para gerar recursos racionais,
colocando-as ao serviço da sociedade, fazendo. com
que as enormes riquezas inertes sejam distribuídas
de forma equitativa e digna. Os países em desenvolvi
mento já sofreram e pagaram a conta infinidades de
vezes com o suor de seus trabalhadores.As classes ge
renciais sem pátria e sem pudor devem entender isso
como um alerta para sua própria sobrevivência. Tal

mudança deve estar fundamentada na ideia de que a

existência dos seres humanos encontra-se por cima
dos interesses e sucessos individuais.

"
Os países em

desenvolvimento já
sofreram e pagaram a

conta iofinidades de
vezes com o suor de
seus trabalhadores.
As classes gerenciais
sem pátria e sem

pudor devem entender
isso como um alerta
para sua própria
sobrevivência.

No fundo, apesar de toda a retórica desenvolvímen
tista, os grupos de poder continuam agindo como força
conservadora a fim de manter seus privilégios, impe
dindo, desse modo, que ocorra qualquer tipo de mu

dança que coloque em risco seus interesses, apesar da

pobreza. Esta argumentação está baseada no relatório
doWorld Institute forDevelopinent Economics Resear
eh (WIDER) da Universidade das Nações Unidas, que
investiga de maneira detalhada a distribuição a nível
mundial dos salários e da riqueza. A pesquisa indica

que 90% da riqueza mundial estão concentradas nos

Estados Unidos, na Europa e na região pacífico-asiática
(Japão e Austrália). Só América do Norte - com 6% da

população adulta do mundo - concentra um terço do

"

SERViÇO

iVUlJIAB

Alistamento até
. dia 29 de abril

A. Junta de Serviço Militar de Jaraguá do Sul
lembra aos jovens do sexo masculino que encerra

dia 29 de abril o prazo para o alistamento militar.
Devem se alistar os cidadãos que nasceram em

1993, ou seja, que completam 18 anos em 2011. O

primeiro passo é retirar na Junta Militar (2° piso
do Terminal Rodoviário - Vila Baependi) a guia de
emissão de documento. Informações pelo telefone
da Junta de Serviço Militar é (47) 3371-5714; .

t\TENIlUWENTO

Social volta ao

horário normal
A Secretaria da Assistência Social volta essa se

mana ao horário normal. O atendimento do auxí
lio-moradia não será mais estendido, acontecendo
normálmente das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. A
Secretaria solicita ainda a doação de guarda-roupa e

geladeira para encaminhamento a famílias atingidas
pelas enxurradas. A Prefeitura se disponibiliza a re

colher a doação na casa do doador. Para doar, entrar
em contato com aOuvidoria, 0800-642-0156.

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
Projeto Gráfico eProgramaçãoVISUal: Márcio Schalinski

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

Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

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

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

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

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2106 1936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA

Retrato
de fim de semana. Na praia do Atalaia,

em Itajaí, o fotógrafo Piero Ragazzi registrou as

manobras e a diversão dos surfistas.

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

.

É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão pL!.blicados). r,

·Ter disponibilidade para início imediato

-Disponibllidade para trabalhar em residência
-Oferecernos salário acima da média e benefícios

como vale transporte e alimentação
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4 . Política

JARAGUÁ DO SUL

Para a Defesa Civil do
Estado, em Florianópolis,
a prefeita CecRia Konell
entregou ontem à tarde
um relatório detalhando
os novos estragos
ocasionados pelas últimas,
chuvas em Jaraguá do Sul ..

s; prejuízos, porém, ainda
não foram contabilizados,

Cecília, acompanhada
...... do secretário de Adminis

tração, Ivo Konell, também reforçou
9 pedido de liberação do valor de
R$ 1,8 milhão do governo federal,
que foi prometido para realização
das obras de reconstrução devido
aos estragos provocados pelas en
xurradas do começo do ano. No

entanto, ela saiu de Florianópolis
sem a previsão de quando o di
nheirddeve ser disponibilizado.

Segundo o secretãrio de Ad

ministração, nem o valor da ter

ceira parcela está definido emui
to menos é possível saber agora
quando a quantia será liberada.
Por enquanto, Jaraguá conta com

O CORnEIO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011

"
A população nos cobra uma resposta,
e não podemos deixar de responder'
essas questões. Mas infelizment'e .

não temos nenhuma certeza,
,

.'

(�CíUA KONELL '

a promessa de receber R$ 1,8 mi
lhão. "Com os novos prejuízos a

urgência é aindamaior, porque o

repasse de R$ 1,8 milhão já está

comprometido", afirma Cecília.
Ainda de acordo com a pre

feita, a situação é cada vez mais

preocupante porque os proble
mas e os prejuízos aumentaram

e até agora não há uma sinali
zação e uma garantia do recebi
mento da verba prometida para
fazer as obras de recuperação
no município. "A população nos

cobra uma resposta, e não pode
mos deixar de responder essas

questões. Mas infelizmente não
temos nenhuma certeza".

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

SEM RECURSO

refeita refo
pedido ao Estado
Mas não há previsão, para liberação de novo repasse

Prefeita Cecília Konell reforçou o pedido de liberação
de R$ 1,8 milhão para Defesa Civil do Estado.

GUARAMIRIM
O presidente da Arnvali (As

sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu) , Nilson Bylaardt,
também esteve em Florianópolis
ontem. Ele conversou com o se

cretário da Articulação" Antônio
Ceron, na parte da manhã�,�'�Ee-

.

presentei os prefeitos da' região
e solicitei ao governo do Estado
a liberação de recursos o quanto "

antes para começarem as obras
de reconstrução", conta. .

Para Guaramirim, Bylaardt
reforçou a necessidade de rece

ber R$ 6 milhões - valor que já
vem sendo pleiteado desde que
as chuvas de janeiro ocasiona-

,
ram os primeiros estragos no

Academia
Corpo &Mente
Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro· Jaraguá do sul/se

11 anos com você!

PRE
'

fO CON RSOU ONTEM COM SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO, ANTÔNIO CERON

Amvali também disputa recursos
mumcipro. "Temos que pensar
que não é só o momento da en

xurrada, mas nas obras posterio
res, nas obras de recuperação da
cidade", defende.

MASSARANDUEA

Em Massaranduba, o pre
feito Mário Fernando Reinke

pretende conversar com os ve-
/

,

.. :

GecOia Konell
planeja ,ir

para BrasOia
Sem boas notícias

da Defesa Civil do Es

tado, a prefeita Cecília
Konell pretende recor

rer ao governo federal
diretamente em Bra
sília na próxima se

mana. Ela afirma que
vai cobrar os recursos

para realizar as obras

prometidas no PAC II

(Programa de Acelera

ção do Crescimento).
De acordo com.,-:a

prefeita, a Prefeifura
encomendou algumas
galerias no valor de R$
1,4'milhão. Entretanto,
a administração mu

nicipal não tem como

pagar o material, pois
ainda não recebeu os

recursos da Defesa Ci
.víl do Estado. Enquanto
isso, os trabalhos pos
síveis serão realizados

pela equipe da própria
Prefeitura.

Prefeita diz estar
preocupada e quer
buscar recursos
diretamente em

Brasília

readores. Ele' promete se reu

nir ainda nessa semana para
levar até o conhecimento do

Legislativo a real situação do

município, depois dos estragos
ocasionados pelas últimas chu
vas. "Ainda espero os R$ 400 mil
da Defesa Civil do Estado que
foram prometidos para obras
das chuvas do começo do ano",
completa.

Relnke deve se reunir
com os vereadores esta

semana para tentar
encontrar soluções
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SDR e a composição
ogovernadorRaimundo Colombo
anunciou ontem os titulares de
outras quatro regionais, somando
24 indicações 4té agora.A de
Seara ficou com Edmilson
Canalli (DEM), a de Quilombo
com ]akson Castelli (PPS),
Maravilha com Sandro Donati

(PMDB) e]oaçaba,JairLorenzetti
(PSDB).A expectativa era que
o mistério acabasse também
em torno da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional)
de Iaraguá do Sul. Mas, uma
comitiva doDEMdomunicípio
esteve reunida com o secretário
deArticulação,Antonio Ceron,
namanhã deontem, no mesmo

Negociação
o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Célio Bayer, foi procurado
por umamontadora norte
americana de caminhões que
tem interesse em se instalar
no município. O nome da

empresa ainda é mantido em

sigilo, mas o secretário adianta
que o investimento para
instalação na cidade seria de
US$ 200mil, proporcionando
a geração de 750 empregos,
diretos. A principal dificuldade
agora é encontrar uma área,
que precisa ter cerca de 700
milmetros quadrados.

PI GA
OGO

OU ELA OUEU· Nas rodas

políticas a pergunta é se
o governador vai preferir
entrar em conflito com
o senador Paulo Bauer
ou com a prefeita Cecília

Konell.A conferir.

ENCONTRO • Justino da
Luz deve esbarrar em

Dionei da Silva em Brasília.
A relação dos colegas de
partido nunca foi lámuito

tranquila.

DE SAÍDA· Deixando o
comando do PSDB, o vice
prefeito Irineu Pasold deve
se tomar uma figura rara no
cenário político.Anão ser que
consiga dar uma guinada,
hoje pouco provável.

momento em que Colombo fazia
seu anúncio peloTuittet: Foi a
última cartada no sentido de
tentar impedira nomeação deLio
Tironi (PSDB) para o�argo. Dessa
maneira, a fratura exposta entre
os tucanos e os democratas se
torna cada vez mais irreversível
e sensível.A ala ligada ao vice
prefeito Irineu Pasold não entende
a insistência da prefeita Cecília
Konell e do marido dela, Ivo
Konell, em barrar a indicação do
senador tucano Paulo Bauer, que
foi divulgada em dezembro do
ano passado. Cecília teria levado
ontem à Florianópolis o nome
do secretáriomunicipal Célio

Bayer para o cargo, como uma
alternativa de consenso. Acontece

que o único consenso aceito pelo
PSDB éjustamente Lio Tironi.
Há quem afirme que a postura
da famíliaKonell pode acelerar o
desembarque oficial dos tucanos
do governo ejogá-los na oposição
atéjunho desse ano. Depois de
tanto trabalho paragarantir
amaioria na Câmara, Cecília

pode perder o apoio deAdemar
Winter, justamente um ano antes

das eleições. Tida como questão
resolvida pela imprensa estadual,
a nomeação da SDR de]araguájá
entrou para a lista das oito últimas,
tamanhadisputa pelo cargo.

PIERO RAGAZZI

Em Brasília
,

Os vereadores Justino da Luz (PT) e Jean Leupretch (PC do B)
embarcaram ontem para Brasília onde permanecem até quinta
feira.Vão acompanhar o andamento de projetos do município e se

reunir com a bancada governista. Antes de viajar, Justino recebeu
uma ligação do secretário de Educação, Silvio Celeste, que anunciou
a construção de ummuro de contenção no Centro de Educação
Infantil Estrada Nova. A obra deve custar em torno de R$ 500 mil.

,

Eleição
o RSDB de Jaraguá do Sul se reuníuno sábado para eleições do
diretório e da executiva do partido. O encontro foi prestigiado
pelo presidente estadual da sigla, Leonel Pavan, e pelo senador
Paulo Bauer. Os nomes, porém, só serão referendados nesta

I sexta-feira, mas a presidente da sigla será a professora e ex

secretária de Educação do município, Isaura Silveira. A nova

presidente diz que amedida foi adotada porque o partido
organizou no ano passado um plano estratégico, que deve ser
de conhecimento dos novos integrantes da cúpula tucana antes
da 'confirmação. A renovação de 59,1% do diretório justifica a
cautela. Isaura e a empresáriaMárciaAlberton comandaram
O chamado Grupo Gestor, responsável pelos trabalhos de
reestruturação 'da sigla. Hoje o PSDB conta com cerca de 1.300

filiados e um dos objetivos é aumentar esse número.

Prejuízos·
O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), está comum

pepino e tanto nas mãos. Com orçamento de R$ 27milhões para 2011,
omunicípio já contabiliza prejuízos de cerca de R$ 10 milhões nos três

primeiros meses do ano. Tamanini estuda algumasmedidas para cortar
despesas, mas vai precisar de apoio financeiro pesado do governo do
Estado e daUnião para amenizar a calamidade que omunicípio enfrenta

en, pact10
OvereadorCaubiPinheiro (PDT) não acreditanas intençõesdoprefeito
NilsonBylaardt (PMDB), que sugeriu que aoposição e o governo
firmassemumpactopelateconstruçâodo rmmkípío, emreaníão na
últimasexta-feira com apresença da imprensa.Caubi interpretouo
gestodeBylaardtComo umamaneiradesesperadadeaparecerpara
os jornalistas edividir as respon�bili4adespela crise. '�téasemana

passada ele secomportou comoumxerife,nunca tevehumildade.
Agora que o sapato apertou,elepedesocorm.Agenteatéaceita fazer
umpacto,desde queele abrao livrocaixaparaapopulação",provoca.
Caubi conta que na semanapassadaesteve Ik'1Prefeiturapara tirar
cópiade algumas notasde serviços decorrentes das enxurradas e foi
Impedidopelos funcionáriosdoExecutivo.

Nomeação
Foi publicada ontem no Diário Oficial da União, a nomeação do
catarinense CláudioVignatti (PT) para secretário-executivo das

Relações Institucionais.Vignatti deverá trabalhar com os prefeitos nas
articulações envolvendo o Palácio do Planalto.

EoDEM
Acontece hoje no hotelGrand
Bittar, em Brasília, a convenção
extraordinária que deve oficializar
a eleição do senadorAgripino
Maia (DEM - RN) no comando
nacional da sigla. Mas, o anúncio
mais aguardado tem relação com
o futuro do prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab, que estuda a
criação de um novo partido ou
a filiação no PSB. O governador
Raimundo Colombo e o presidente
de honra do DEM, Jorge
Bornhausen, vão para o encontro
com a expectativa de conter uma
debandada e estancar a crise.
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Tude tem consequência·
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-�m apenas três, meses, o Vale do Itapocu
registrou três, enchentes. Sequer houve
tempo para recuperar os estragos regís

..._ trados na primeira vez e muitos morado
res voltaram a perder tudo o que já haviam re-

conquistado. Em vários locais, .
'

a Prefeitura terá de reconstruir,
-------"'-------

o que acabou de ·ser· conserta
do. E o que nós podemos espe
�ar daqui para frente?

.

Infelizmente, sabemos que
esta não' será a última vez que
haverá catástrofes naturais' na
região. No entanto, se houver
realmente uma parceria forte
entre as três esferas do governo,
é possível realizarobras para evitar queos mora
dores sejam atingidos com tamanha intensidade.

A burocracia é hoje um dos principais en-

traves para o andamento dos trabalhos de pre-
,

venção e recuperação. Para se ter uma "ideia, a'
reconstrução dos � 1 locais atingidos em 2008
foram concluídos somente no finai do ano pas
sado.' E o pior é 'que em muitos desses pontos

voltaram à estaca zero com as

últimas chuvas e precisarão re-

. ceber novas obras.
,Cabe aos ·governos estadu

al e federal garantir condições
para que asPrefeituras possam

.

identificar as principais díficul
dades vividas em cada muni- .

cípio e garantir a desocupação .

das áreas de risco.'Pena que os

.sinais da natureza demoraram
tanto tempo para ser percebidos pela sociedade e

que muitos ainda não tenham percebido que tudo
o que fazemos no mundo tem uma consequência.

DO LEITOR

Jaraguá do Sul parou
-- ssa noite eu tive um so

nho de sonhador ma1uco

que sou, eu sonhei com o

..._ dia em que a Terra parou,
com o dia em que a Terra 'parou ..

Essa canção de Cláudio Roberto
e Raul Seixas me inspirou a so

nhar no dia em que Jaraguá do
Sul parou. .

Sonhei que ao

acordar ouvi a locu
tora no rádio dizen
do: "bom dia, hoje é

quarta - feira, dia 11
de março de 2015 e

você não precisa ir

trabalhar, fique em

casa, pois' Iaraguá
do Sul parou. O con

gestionamento total
é de 90 quilômetros,

.

toma todas as ruas e

o trânsito simples
mente parou. Aconteceu o que se

previa, as obras planejadas não,
foram executadas e a cidade hoje
parou. Mesmo o rodízio de placas
se mostrou ineficiente e trechos
antes vencidos facilmente em 15

minutos, hoje a previsão é de que
o tempo seja em média de duas

, horas e meia. Abertura de novas

ruas, construção de pontes, de ele
vados, a duplicação das principais
vias, a duplicação da BR-280, o es

tabelecimento de binários. Nada,
absolutamente nada, saiu do pa
pel e a nossa cidade parou.

O transporte coletivo desa
creditado, as poucas ciclovias

existentes cada dia

DO LEITOR

.

A falta de consciência politica
da população brasileira (1ª parte)" mais' abandonadas

e as calçadas em

precárias condi

ções' afugentaram
todos os adeptos
dos transportes al
ternativos. Até os

lendários . projetos
do desvio rodovi
ária e ferroviário

apenas ajudam a

entupir a gaveta
das promessas não

cumpridas".
Ufa, que pesadelo!Ainda bem

que estamos em 2011 e todas es

sas obras projetadas até 2015, a
maioria delas terá já saído do pa
pel. Essa noite eu tive um sonho

. de· sonhador. Maluco que sou,

Até os lendários
projetos
do desvio
rodoviário e

ferroviário
apenas ajudam

a entupir a
gaveta das

promessas não
cumpridas.

noção de política é muito antiga" re

montando aos primórdios da humani
dade, época em que o homem come

çou a se organizar em sociedade.
O termo, no entanto, é de origem grega (po

litiké), tendo como um dos primeiros estudiosos
no assunto o filósofo gregoAristóteles, o qual em
sua obra denominada "Política",
asseverou que "o homem é um

animal político".
De um modo amplo ou sim

plista, ela pode ser descrita
como a "arte ou ciência da orga
nização, direção e administração
de nações ou Estados" (Michae
lis. Moderno dicionário da lín

gua portuguesa). Contudo, por
ser matéria bem mais comple
xa, abrangendo não só aspectos
organizacionais do Estado, mas
também questões morais, éticas,
partidárias etc., transformou-se
em uma ciência, denominada
Ciência Política.

Atentando-se para o aspecto
de organização e direção dos Es-

tados, a política, perante a sociedade brasileira,
·nunca foi vista com bons olhos. '\

Isso porque, desde a Proclamação da Inde

pendência (7 de setembro de 1822), passando
pela Proclamação da República (15 de novem

bro de 1889) e pela Instauração da Ditadura Mi
litar (10 de abril de 1964), até a chegada da rede
mocratização de 1985, marcada pela eleição do

então civil Tancredo Neves '(o qual faleceu por
problemas de saúde, sendo empossado seu vice,
José Sarney), a sociedade brasileira foi vítima de
sucessíveis golpes políticos, os quais beneficia
vam' na grandemaioria das vezes, uma pequena
parcela, da população.

'

Não há como se olvidar que durante todo
esse período enormes modifica

ções benéficas foram alcançadas,
em prol de toda a sociedade, ten
do como maior vitória a promul
gação da Constituição da Re

pública Federativa do Brasil de
1988 (a 8a e atual, na história das

Constituições Brasileiras), tam
bém conhecida como "Consti

tuição Cidadã", nas palavras de

Ulysses Guimarães.
Ocorre que, mesmo com a vi

tória da democracia sobre o au

toritarismo militar, com a. valori

zação dos direitos fundamentais
da pessoa humana, bem como a

ampliação dos direitos sociais,
do trabalhador, do consumidor,
em especial a 'garantia de várias

liberdades ao indivíduo, algo na sociedade per
maneceu inerte: o desvio de valores no âmbito

político (continua na próxima edição).

"
" A sociedade

brasileira
foi vítima de

sucessíveis golpes
políticos, os quais
beneficiavam, na
grandemaioria
das vezes, uma

pequena parcela
da população. -

acordei.

Emerson Gonçalves, radialista
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AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
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Isair Moser • Diretor Presidente

Mario CesarFelippi Filho, professor do Curso de
Direito Unerj/Puc, advogado especialista na área

Penal e Processual Penal, presidente da Comissão de
Estudos da OAB/SC, 23a subseção de Jaraguá do Sul
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CORUPÁ

Corupá está declarando
estado de calamidade
pública devido aos danos
sofridos com as fortes
chuvas do final da semana

passada, que atingiram
todo o Vale.

om um orçamento de R$
27 milhões, o município
buscando . tentativas de

.._ recuperação. Com danos
estimados em R$ 10 milhões
até 26 de fevereiro, os prejuízos
causados pelas chuvas deste fim
de semana, se somados, podem
ultrapassar 50% do orçamento
caso as chuvas continuem.

Conforme o coordenador da
Defesa Civil de Corupá, Ernesto

Felipe Blunk, o levantamento dos
danos das chuvas da última sema

na ainda não foi concluído, pois os

estragos foram generalizados. "Não
há nenhuma ponte ou rua que não
tenha sido prejudicada", ressaltou.

Blunk também comentou que o

município já temmais de 32 km de
estradas municipais prejudicadas e

que toda amalha rodoviáriaurbana
está danificada. Um dos problemas
mais graves nas estradas aconteceu
no domingo, na BR-280. Além de
várias quedas de barreira no trecho
entre os kms 90 e 117, parte da pista
cedeu e a área foi interditada. ODnit

(Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) está ava-

Após as enchentes da semana

passada, os municípios de Gua

ramirim, Massaranduba e Schro
eder estão prorrogando o decre
to de emergência, devido a novos

danos e prejuízos nas obras de

recuperação.
Massaranduba foi gravemente

atingida na quinta-feira. De acor

do com o prefeito Mario Reinke,
cerca de 800 edificações foram

alagadas. "Por sorte, o fim de se

mana foi mais tranquilo, mas com
a quinta e sexta-feira tivemos um

prejuízo muito grande", comen

tau. Seis pontes foram danificadas

pelas chuvas e o comércio foi bas
tante prejudicado.

Em Guaramirirn, ainda existem

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011
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liando o trecho, mas não há previ
são de quando a área será liberada.

Já o km 94, interditado em

janeiro por causa de deslizamen
tos de terra, deve continuar blo

queado pelo menos até fim do
mês. Os motoristas estão sendo
orientados a passar pela Serra

. Dona Francisca.

"
Não há nenhuma
ponte ou rua que
não tenha sido
prejudicada .

ERNESTO FELIPE BLUNK,
COORDENADOR DA DEFESA CIVil

"
O secretário de administra

ção' Sandro Rogério Glatz, in
formou que o poder público fará
vários cortes de gastos para re

cuperar o município. "A festa do
aniversário da cidade foi cance

lada, e estamos analisando o que
mais pode ser cortado para redu
zir despesas", acrescentou.

.

Devido a danos na estação
adutora de água, o abastecimento
foi cortado e não há previsão de

quando o serviço voltará a funcio
nar normalmente. Por causa da

interrupção dos acessos, as aulas
foram canceladas ontem 'e devem

permanecer suspensas durante
toda a semana.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

lOmilhões
eH S

Prejuízo ultrapassa
Nova queda de pista e deslizamentos prejudicam aindamais tráfego entre Corupáe São Bento

ill,11i

Na BR-280 houve quedas de barreiras entre os kms 90 e 117 , além da destruição de parte da pista

Ponte baixa, próxima à corporação dos bombeiros, permanecia coberta pelo rio na manhã de ontem

ESTADO DE EMERGÊNCIA ESTÁ SENDO PRORROGADO EM TODO O VALE

localidades como Avaí e Ribeirão
do Salto sofreram muito com ala

gamentos e vários agricultores
tiveram perda total da produção.
"Nossa prioridade é, além da re

cuperação dos danos, ajudar esses
agricultores a se manterem", diz o

secretário de obras, Rodolfo Iahn
Neto. "Não sabemos por onde co

meçar a recuperação, temos obras

que voltaram à estaca zero", con
tau. O levantamento dos estragos
começou a serfeito no sábado e até
ontem não havia sido concluído.

Em Schroeder, o estado de

emergência foi prorrogado já na

sexta-feira passada e os prejuízos
estão sendo avaliados. "Não sabe
mos ainda a extensão dos danos,

o levantamento está a caminho.
Mas o nível das águas foimaior do
que os das enchentes de janeiro e

fevereiro", destacou o secretário de
obras, Leonor Jacobi.

Em toda a região, deslizamen
tos prejudicaram os bairros do
interior. "Tem pontos onde eram

.retírados os escombros da estrada,
e horas depois estava bloqueado
de novo", lamenta o secretário de
obras de Guaramirim.

.

Prefeituras se mobilizam para consertar os estragos

NOTA DE EXTRAVIO
Nascido em Santa Maria,· Rio

_
Grande do Sul, em 16 de março
de 1950, Marcos Antônio Leal de
Moraes extraviou seu diploma de

professor de Educação Física, do
Instituto Porto Alegre. Chuva voltou a alagar casas e comércios em Massaranduba na sexta-feira
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Universo TPM

Elijane Jung
'BISCOITO
DA SORTE

É preciso esperar
novas oportunidades.

Compre batom.••.
Eudora é uma nova marca de cosméticos do grupo O Boticá
rio e já chega para revolucionar. Lançada em fevereiro em São

Paulo, a marca deve estar disponível para todo o Brasil até fi
nal de 2011. Dentre os destaques dos cosméticos, estão os ba

tons Soul Kiss Me Fashion. Bem diferentes dos tons de vermelho, rosa e

marrons, aos quais estamos acostumadas, o Eletric Pink {Rosa Choque),
Brave Blue (azul claro) e Black Style (preto, super preto), são batons ou
sados e que exigem grande sensatez na hora do uso e das combinações
do make.Você se garante?Aguarde a chegada damarca por aqui. ..

É A TREVA
Calça vermelha" para o próxi - Não só é a treva todo o desas-

'mo inverno. Depois de dar a cara -tre que �balou o Japão e também
no frio de Paris e Nova York, ela a forma como a imprensa vem

vem parar no país tropical. Em sar - ,

,

cuidando de um eventual desas

ja, ou couro pára as mais ousadas, tre nuclear... Mas também é a tre

o modelo'mais indicado ainda é a va assistir ao filme 2012 na tevê,
skinny, na altura do tornozelo, que numa noite sem grandes coisas a

fica perfeito com sapatinhas, ank- fazer e, no dia seguinte, encontrar
le boots, e sapátinhos baixos de as notícias dessa desgraça naÁsia.
amarrar. E por ser "cheguei', o ver- Chega a dar um arrepio, só de pen
melho pede combinações suaves, saro E olha que não sou de matu
como o preto básico e os marrons, tar muito sobre o fim do mundo,
beges e cáquis. Flash, viu? mas ... É ou não é a treva?

É ,f SH

Palavra de homem
...Mulheres modernas vão à

luta; beijam na boca; "ficam":
fazem suas próprias conquistas;
contam vantagens de quantos,
ou quantas (dependendo da' op-

.

ção � claro) "carinhas já pega
ram". Mulheres modernas são até
amiguinhas da atual do seu ex, só

para debochar do desempenho
sexual dele, (e também do "size').
Realmente. mulheres moder
nas são como os americanos ...
E para serem exatamente iguais
aos americanos, algumas têm até
seu Guantánamo particular onde
mantém um. prisioneiro perpé
.tuo sem direito a julgamento ...

"

(Do escritor Wílson Pereira, pu-
blicado no Recanto das Letras).

.; Nos'sas bolsas
Que mulher Vive sem uma

bolsa? Nenhuma, afinal, a gente
carrega o mundo lá dentro. Li
vro' celular, bolsinha de moeda,
carteira, pílula, remedinhos para
enxaqueca e cólica, band-aid,
camisinhas, escova de cabelo,
meia - fina, nécessaire .com esco

va e pasta de dente, fio dental,
batom, rímel, pó compacto, lápis
de olho, lixa e alicate de unha, es
pelhinho e absorventes, chaves
de casa, chaves do carro, pen dri
ve' máquina fotográfica, caixinha

, com brincos grandes e peque
nos, prateados e dourados, cane
tas, cartões de visita, documen-

'

tos pessoais, fotos da família, dos
amigos, do cachorro, carregador
de celular, prendedor de cabelo,
chicletes, revistas... Enfim, al

guém me diz como os homens

conseguem viver sem urna bolsa?

Papeuuia; embaIiuJeM e eJCrUórilr
----- a aIo.cado-e v fJb

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
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(4f)nn41'41 , UMA mUIRtt,QUI DA CIIJO.
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O��d@'1918

Em se tratando de ajudar os que auxiliam os atingidos na

outros algumas celebridades se' -

tragédia. O comprador pode
mexem e saem na frente. Lady 'pagar mais, se quiser, além dos

Gaga saiu na frente e lançou "cinco dólares, que é o valor da
uma pulseira com a inscrição -pulseira. Por enquanto a venda
We pray for Iapan (Nós rezamos

_

é feita somente através da loja
pelo Japão) e todo o valor arre- õ oficial da cantora. Quer confe
cadado com a venda do aces- rir? Acesse ladygaga.shop.bra
sório será doada às instituições

'

vadousa.com

TRICOTANDO
.de fora, sem candidata.
Seria legal se tivéssemos
alguma representante.
Múlhei'boníta é o

gue não falta...
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Mil vivas para Sophia que esta completando
hoje 7 aninhos, muitas felicidades e saúde, é o
que deseja sua mãe Elaine e toda sua família

A fofa Alicia Wensersky estará sendo batizada
dia 19/3 e completa 8 meses 20/3. É a alegria
dos pais Jean e Cristiana e da Irmã Isabela

Os amigos e familiares parabenizam
Fernando Rosa de Corupá, que completou.
idade nova no dia 10/3. Muitas felicidades

Muitas felicidades
para Lucas Henrique
que completou mais
um àninho dia 8/3
seus pais desejam
toda felicidade
do mundo, ele é o

orgulho do papai
edamamãe

Piando "'3.,3881
9'73.,'089

Alv., com 02

quartos, 01 bwc,
02 salas, gar.,

cozinha,
lavanderia

externa, medindo
99,59m2, livre de
enchente, murada,
amplo terreno.

. R$190.000,00
Financiável

Casa alv., terreno de esq.,
possuiu alvará de demolição
autorizado pelos órgãos

competentes

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

R$ 1.500.000,00

Terreno com 936m2, próx. ao
fórum, rua sem saída, com
asfalto, frente em 14,OOm -

R$250.000,OO

1.lpO•• , ff nOl
• Terreno Vila neva- 1400m2;
• Terreno Vila nova - 1000m2;
• Terreno Figueira· 350m2;
• Terreno Barra - 350m2;
• Terreno Vila lenzi - 300m2;
• Terreno eennu- 420m2;
• Terreno Czerniewicz - 500m2
• Terreno Baependi - 1000m2

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

imóvel

Casa alvenaria, 03 qtos, sala,
COZ., banh., lavand., garagem,
terreno c/200mts frente; área
total 176.000,OOm2, livre

enchente, muita água natural

Par-abéns para
Josianeque
completou
idade nova

dia 14/3, suas
amigas Jéssica,
Leidy, Jacky e
Suza desejam
muita saúde e

felicidades

Mil vivas para
Fábio, que

"

completou
idade nova
dia 23/02.
QLfem deseja
feliciélades
ésua mãe

Rosangela
.e seu irmão
Rhayann
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DefesaCivil afirma que
chuva não eslavaprevista

,

Somente no fim de semana, cerca de 400 moradores ficaram desalojados
JARAGUÁ DO SUL

OS números das últimas
enxurradas registradas
em Jaraguá do Sul e
região surpreendem até
mesmo aos especialistas.

--"e acordo com dados di

vulgados pela Defesa Civil
do município, as chuvas

_-,ocorridas somente na noi
te de sábado, dia 12, chegaram a

um volume de 135 milímetros, o

que é considerado acima do nor

mal, para o período. O resultado
da força das águas foi, mais uma
vez, transtornos e prejuízos em di
versos pontos da cidade. No total,
em decorrência da força das águas
que castigaram a região no fim de

semana, 30 residências foram da-

f'

nificadas, uma destruída, cerca de
400 pessoas desalojadas e 16 desa

brigadas.
O excesso de água resultou

em alagamentos, inundações e

deslizamentos de terra, afetando

edificações em todas as regiões
do município. A estrada geral de
Ribeirão Grande do Norte, co

nhecida como Rota dos Hotéis,
também está entre as localidades
mais afetadasO asfalto da pista
ficou danificado, árvores caí

ram' desmoronamentos de terra

foram registrados e uma ponte,
localizada próxima ao Hotel Es
tância Ribeirão Grande, cedeu.
"Estamos assustados, minha
neta nem dorme mais à noite.

Porque é sempre na madrugada
que acontecem estas tragédias",
comenta o morador da localida

de, IlelmutWitlhõff, 81 anos.

-

DEFESA CIVIL NAO
EMITIU ALERTA

O secretário municipal de De
fesa Civil, Jair Alquini, afirmou na

sexta-feira, que as chuvas, inicia
das na última quinta-feira, não

estavam previstas. "Fomos sur

preendidos. Não recebemos nem
o alerta da Defesa Civil estadual",
disse. Já a prefeita Cecília Konell,
declarou através da Assessoria de

Imprensa da Prefeitura que a Ad

ministração está fazendo o pos
sível para reconstruir a cidade.

,

"Contra a natureza é difícil lutar
mos. Não podemos fazer tudo que
gostaríamos, mas estamos fazen
do o que é possível", resumiu.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

AMIZADE

Praça foi atingida
oAmizade também foi fortemente atingido pelas enxurradas. Na Rua Hedwig Behling,

nemmesmo a praça ficou imune aos estragos. "Desde janeiro, a rua está quase intransitá
vel. O asfalto foi arrastado pela água e os pedaços foram parar na praça, destruindo tudo. Já
liguei sete vezes para a Prefeitura e não tive resposta. Sei que não dá pra fazer tudo de uma

, vez,mas gostariade um retomo daSecretaria deObras", desabafou omoradorAndré Finatti.

Na Estrada Geral da localidade
de Ribeirão Grande do Norte,
conhecida como Rota dos
Hotéis, ponte cedeu

BAIRROS
MAIS ATINGIDOS
• Três Rios do Norte
• Água Verde
• Três Rios do Sul
o São Luís
• Nereu Ramos
• Jaraguá 99
• Centre>
• Jaraguá Esquerdo
• Baependi
• Vieira
• Barra do Rio Cerro
• Santa Luzia
• João. Pessoa
• Ribeirão Cavalo
• Amizade
• Vila Lalau
• Centenário
• Águas Claras
• Vi.la Lenzi -

• Santo Antônio
• Amizade
• Rio Cerro

....

"
Contra a natureza é
difícil lutarmos. Não

podemos fazer tudo que
gostaríamos, mas estamos
fazendo o que é possível.

CEcíLIA KONELl, PREFEITA

"
ARQUIVO OCP

Chuva não

poupou
nem a praça
no bairro
Amizade ...
EDUARDO MONTECINO

... que foi
bastante

danificada
pelas

enxurradas
deste ano

PREVISÃO

Terça-feira será mais estável
Uma massa de ar frio e seco no Sul do Brasil mantém à tempo estável com pre

domínio de sol no Estado, nesta terça-feira. Já na quarta-feira, o dia também começa
com abertura de sol, mas não estão descartadas pancadas de chuva com trovoadas

isoladas durante a tarde e noite. Somente a partir do próximo dia 18 é que o tempo
começa a melhorar.
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sso porque panfletos e folders serão

distribuídos em locais estratégicos to

dos os dias, como a principal ação de

conscientização preparada para a Se-

manaNacional do Consumidor. O trabalho,
segundo o diretor do Procon,AdilsonMacá
rio deOliveiraJúnior, já estáprevisto no pró-

.

prio código que regulamenta a defesa dos
consumidores - e. a intenção é abrir as por
tas paraquem ainda tem dúvidas de como

proceder quando se sentir lesado pela em
presa ou loja da qual se tomou cliente.

As ações foram apresentadas ontem,
em uma coletiva de imprensa, e a solenida
de de abertura deve acontecer hoje no au

ditório do Centro Empresarial, às 19h. Logo
depois, a diretora do Procon do Estado, Eli
zabeth Baesso, dá uma palestra geral sobre
os assuntos que influenciam todos os tipos
de consumidores - como condições de pa
gamento e os prazos de reclamações.

Outras palestras, que acontecem duran-

te a semana, devem ser mais focadas. Na

quarta-feira, às 19h30, os acadêmicos das

faculdades Senac e Senai assistem a uma

palestra com o advogado Darwin Hamack
e a advogada e servidora municipal lotada
no Procon, RosileiaKrawulszki.Na quinta, o
Clube deMães, os acadêmicos de direito da

Unerj e grupos de terceira idade é que serão
os focos das conscientizações. As palestras,
nesse caso, tratam sobre assuntos como or

çamentos domésticos, equilíbrio entre pre ..

ço e qualidade e empréstimos consignados.
A intenção, na coletiva de abertura da

programação, era apresentar um balanço
das atividades e números do Procon en

tre 2009 e 2010, além do início deste ano.

Por problemas internos de acúmulo de

trabalho, no entanto, os números devem

ser divulgados durante esta semana. Um
padrão dos últimos balanços, no entan-

to, deve continuar. "A telefonia continua '

liderando as reclamações. E esses casos

são os mais difíceis de resolver, porque
grandes empresas como essas já tem um

corpo jurídico formado especificamen-
te para lidar com esses assuntos e, quase

sempre, atrasar um processo pelo maior

tempo possível", explica o diretor do ór

gão. SegundoAdilson, amaioria dos casos . i
é resolvido amigavelmente, sem a neces

sidade de processo administrativo.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011
. Geral

"
A telefonia

continua liderando
as reclamações. E
esses casos são os

mais difíceis
de resolver.

ADILSON MACÁRIO,
DIRETOR DO PROCON DE

JARAGUÁ DO SUL

."
FOTOS PIERO RAGAZZI

11
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Pro mação lembra a
Semana doConsumidor
Procon programou orientações sobre os direitos e deveres nahora do consumo
JARAGUÁ DO SUL

Até o próximo sábado;quem
for às compras no centro da
cidade vai poder estar um pouco
mais atento aos seus direitos
do que é de costume.

I,

I
"

MULHERES EM FOCO ACONTECEU ONTEM, AO LADO DA FUNDAÇÃO CULTURAL

Saúde e oficinas do universo feminino
Saúde, alimentação, gestação,

artesanato, música e beleza: As
mulheres que passaram pela pra
ça ao lado da Fundação Cultural
na manhã ou na tarde de ontem
encontraram estandes com in

formações e atividades sobre
todos os pontos citados acima.

Algumas delas, já preparadas
para o eventoMulheres em Foco,
promovido pela Prefeitura para
comemorar o dia delas, em 8 de

março, resolveram até mesmo ti-
rar o dia para aproveitar com cal
ma todos os serviços oferecidos.

É o caso de Rosângela Alves

Rodrigues, que começou o "tour'

pelo espaço das professoras do
Clube de Mães, que promoveram
cursos rápidos de customização de
camisetas. Este, além do estande
da Unimed, que prestava serviços
de saúde, foi o que mais chamou
a atenção de Rosângela. "Tenho
uma sala de costura o Shopping
Portal, faço reformas e consertos.

Periodicamente, uma cliente che-

game pedindo uma reforma com-

I�' pleta emal�bapeça
-

e,Ullltil
curso

como esse e astante u . Apro-
� veiteímeu dia de folga para vir pra

I

I
�

cá, e quero ir embora só à noite",
afirmou a costureira, logo depois
de sair do espaço daUnimed com
vários informativos sobre doenças
como a depressão.

'Enquanto as professoras pro
moviam o curso, as alunas do
Clube de Mães da VIla Lalau e do
bairroCzerniewicz ocupavam o es

paço ao lado para comercializar os
trabalhos produzidos nas oficinas.
"Temos uma barraquinha aqui to
das as sextas-feiras. Por causa do

evento, resolvemos vir também na

.segunda, esta semana", conta Inês
Simm, que deixou a casa na VIla
Lalau para ajudar a cuidar dos tra
balhos de artesanato. •

Quem visitou o evento, que
esteve aberto ontem durante
todo o dia, ainda pode aprovei
tar para conhecer mais doenças
como a hipertensão, diabetes,
medir a pressão e o IMC (Índice
deMassaCorporal), DSTs (Doen
ças Sexualmente Transmissíveis),
além de ganhar gratuitamente
sessões de massoterapia na ca

deira' maquiagem e cortes de

cabelo, embalados pelo coral da
Terceira Idade do Sesc.

Rosângela reservou o dia de folga para aproveitar
oficina de customização e tirar dúvidas sobre a saúde

P'

I
i"
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Especial o COrutElO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011

PRE IAÇÃO
OSMELHO SDE 2010 PE
ACAI )EMIADO VAREJOMARISOL
Empresa homenageou profissionais que se destacaram pelo desempenho
No último sábado,
a Marisol realizou a

oitava edição do Prêmio
Academia do Varejo
Marisol. O prêmio
homenageou os melhores
de 2010, e aconteceu no

. Auditório da Academia
do Varejo, na sede da
empresa. Os diretores
da empresa estiveram
presentes, além de
representantes públicos
locais e dos premiados
vindos de todo o Brasil.

da - empresas de representação
.comercial que comercializa as

marcas do grupo; Credenciados
do Ano - profissionais de ênfase
dentro da Rede deValor One Sto
re Marisol; Lojistas do Ano - que
se destacaram por sua atuação;
Franqueados do Ano - aqueles
que obtiveram melhor desem
penho ao longo de 2010. Por fim,
o Consultor de Campo - que se

destacou em função dos resul
tados obtidos com os serviços
prestados durante o ano.

Além disso, os convidados

prestigiaram a palestra da jorna
lista e consultora de moda Érika
Palomino, que falou sobre moda
e vestuário. Ela trabalhou, duran
te 17 anos, no jornal Folha de São
Paulo. No circuito da moda, foi
a criadora do projeto Atitude, do
caderno Moda e da Revista Moda,
que editou por quatro anos.

a solenidade, a Acade
mia homenageou as

seguintes modalidades:
Personalidades de Ven-

FOTOS PIERO RAGAZZI

Uilson da Silva Revel, da Leão Revel Consultoria e Vendas,
recebeu o prêmio de Consultor de Campo

Osmar Sundstron foi escolhido como
Personalidade de Vendas. Ele concebe o
prêmio pela Sundstron Representações

Ivo Henrique Matavelíi Junior, da Matavelli Xavier
Confecções, recebe o prêmio de Lojista do Ano

Sandra Abrahão Oliveira da Silva recebe
o prêmio de Lojista do Ano em nome da

Planeta Kids de Itaguaí Roupas

Lucia Ciríaco, da Lucia Cavalcanti Ciríaco,
foi a Lojista do Ano

Vlamir Elias P. de Oliveira, da Oceânica
Representações, também foi eleito como

Personalidade de Vendas·

O empresário Daniel Siqueira Ferreira, do Grupo
Pequena de Ouro, foi um dos Lojistas do Ano

Ana Lucia Barbosa da Fonseca recebeu
o troféu de Lojista do Ano pela empresa

com o mesmo nome dela

\ Solange Foliador, da Denquinho O Universo da
Criança, também recebeu o título de Lojista do Ano
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Imane Salim Elmasri Chehab
recebeu pelo Shopping Show Modas

o título de lojista do Ano

A empresa Yoshiharu Obata & Cia. foi
considerada também a lojista do Ano.
Claudio S. Obata recebeu o prêmio

Claudia Barreto Uma Revoredo
também foi lojista do Ano com a TOM

Comércio de Confecções

Outro lojista do Ano foi
Tânia Maria Vieira Reis,
do Grupo Vestuário

Claudia Barreto lima Revoredo,
da TOM Comércio de Confecções Uda,
recebeu o título de lojista do Ano

Raphael Mitunari Matsuyama,
da Mimatsu Confecções, foi

o Credenciado do Ano

Roneudia Albuquerque M. Cavalcante
recebeu o título de Credenciado do Ano

pela R. leorde Confecções Uda

A Mar Comércio de Vestuário Infantil foi
uma das empresas Franqueadas a ganhar

o troféu. Quem recebe das mãos de
Giuliano Oonini é a Roberta lima Rueda

lavini Comércio de Confecções,
representada por Alexandre Signori
recebeu o prêmio de Franqueado

AQuerubim Comércio Varejista deConfecção
Infantis e Acessórios também foi eleita

como uma Franqueada do ano. Marcione de
Oliveira Pimenta recebeu o troféu

Priscilla Pina Siqueira Campos
recebeu o título de Franqueado pela

empresa que leva o seu nome

Erenilda Martins Bortolin
recebeu pela R. Bortolin Confecções

o prêmio de Franqueado

�"

A Baby Studio Confecções recebeu
o prêmio de Franqueado

A jornalista e consultora de moda Érika Palomino foi
a convidada para falar sobre o mercado do vestuário

A Sonia S. G. Vegini - Gui & Gabi Comércio
do Vestuário recebeu o título de Franqueado
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CLIC DO LEITOR

A Pepa desapareceu na noite de sábado, dia 12, no bairro
Baependi. Contato pelos telefones 9219-5546, 9160-1644'

ou 3372-3850 com Patrícia Bodemberg.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

Quaresmeiras no caminho.
temente de São Paulo, onde as ilhas de ver
melho da árvore nativa estão belíssimas e

aqui encontro o vermelho das flores da mes
ma árvore que floresce na quaresma.

.

Meus olhos míopes se alimentam da cor
do jacatirão no outono, com a quaresmeira,
no inverno, com o manacá-da-serra, tipo de

jacatirão de jardim, semelhante ao nativo e

no verão, com o jacatirão
verdadeiro, que nasce livre
nas matas, nas encostas,
nos caminhos. Minha alma
se alimenta da imagem
dessas árvores que repre
sentam a natureza como

um todo, que nos oferecem
beleza como se quisessem

nos dizer: o mundo ainda é bonito, o meio
ambiente merece ser bem cuidado para que
continue assim.

Se não cuidarmos da natureza, do meio
ambiente, que será de nosso planeta azul,
que está cada vez mais deixando de ser azul?

Que será de nós; seres humanos? Que será
de mim, sem as flores dos jacatirões, sinal
de vida, ainda?

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Dub)
(14hl0, 15h45 - exceto segunda e terça)
• Justín Bieber : Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)

stou chegando da Serra Gaúcha, onde
já tinha visto algumas quaresmeiras
(jacatirão que floresce na quaresma,

...... com flores que têm pétalas menores,
mas mais coloridas), mas o espetáculo maior
vi quando já vinha chegando na Grande Flo

rianópolis, em Rancho Queimado. Não vi na
ida para o sul, porque saímos de madrugada.

A mata está coalhada
de manchas vermelhas,
mistura de tons das flores
do jacatirão dessa época, a

quaresmeira. Eu não estava

dirigindo, estava de caro

na, então pude, prestar bem
atenção, olhar tudo, e meus
olhos ficaram repletos das
cores dessa árvore tão generosa que a Mãe
Natureza nos dá, colorindo o mundo em de
zembro, quando do nascimento do Menino

que renasce todos os anos para nós, seres

humanos, e volta a enfeitar tudo até a.Pás- .

coa, quando aquele mesmo Menino sobe
aos céus.

Este ano o espetáculo está mais boni
to, porque as flores do jacatirão nativo, do
verão, alcançaram a florescência da qua

. resmeira, o jacatirão do outono.Vim recen- JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

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, 21h - todos os dias)

• http://luiicarlosamorim.blogspot.com

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

LANÇAMENTOS
• 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, 17h10, 19h40, 22h10 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Passe Livre (Leg)
(14h10, 16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub)
(13h50, 16h10, 18h50 - todos os dias)
• Rango (Dub)
(13h50, 16h10, 18h50, 21hl0 - dia 12)
• Sexo sem compromisso (Leg)
(21hl0 - dia 12)

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

• Cine Garten 5
• Cisne Negro (l.eg)
(14h20, 19h10 - todos os dias)
• 127 horas (l.eg)
(16h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(13h40, 15h30, 17h40, 19h30 - todos os dias)
• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(21h20 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Filomena conta a Ellen sobre a declaração que

Mateus fez, Nicolau vai até a delegacia e ameaça
Ajuricaba. Marta aconselha o delegado a mandar
as fotos para o Supremo Tribunal. Flores diz para
Lincon tomar cuidado, pois não se sabe o que pode
estar por trás da denúncia. Flores fala com o Gene
ral e diz que a revolução não tardará. O professor
pede a ajuda de Sereno para escolher o lugar onde
o presidente sofrerá o atentado. Querêncio fica ir

ritado com as coisas que Ari diz em seu programa.
Ajuricaba diz que os agentes federais estão preocu

pados com a segurança de Ribeirão.

ARAGUAIA
laru pergunta para Estela se ela já escolheu

entre seu filho e Sola no. 'Estela conta para Solano

o motivo de não conseguir impedir Fernando de ir

para o Araguaia. Solano fala com Gabriel sobre An

toninha. Nancy conversa com os amigos 'de Fred e

Pimpinela não consegue se aproximar. Max é obri

gado a tomar café da manhã com Amélia, Lurdinha
e as mulheres dos assentados. Amélia chama Vitor

para ver o trabalho das artesãs. Max mostra uma

foto de Gabriel para Geraldo. Rudy mostra a foto do

verdadeiro pai de Geraldo para �olano. Gabriel vê o

delegado na estância e o chama de Dimas.

TI-TI-TI

Mabi alerta Clotilde que Ariclenes foi desmas

carado na internet. Jacques nega que' conhecia
Valentim. Luti encontra o pai desacordado e desco
bre que ele foi vítima de Adriano. Mário avisa que
o ateliê de Valentim está cercado por jornalistas e

Ariclenes decide enfrentá-los. Edgar recebe seus

convidados para a festa e se anima com a chegada
deMarcela. Edgar não suporta a indecisão de Mar

cela e encerra sua história com ela. Luísa ateia fogo
na Lugar Models. Ariclenes comemora a salvação de
Valentim e rompe a sociedade com Jacques. Francis
e Wagner veem a Agência em chamas.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo inventa uma mentira para que os bandidos

liberem Raul. Léo e Raul são deixados desacorda
dos em um terreno baldio. Raul acorda -e se deses

pera por não conseguir despertar Léo. Irene observa
Pedro dormindo. Marina revisa com André as ideias

para o projeto Delamare e Ürsula, que presta aten

ção em tudo, pede para ficar no escritório até mais
tarde. Carol convida Eduardo para ir com ela e Alice
ao bar de Gabino. Marina esquece seu celular no

escritório e volta para buscá-lo. A polícia invade o

cassino clandestino e Afrânio' morre. Marina flagra
Úrsula mexendo no computador de Júlio.

, .

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
De manhã, momentos de medi-

\"","�=if:'I
I' tação podem ser muito produ-
tivos. À tarde, mostre toda sua

criatividade no trabalho. Novos horizon

tes se abrem no amor. Aproveite a noite

com sua cara metade.

TOURO
Tente conquistar mais autono-

..

mia profissional neste dia. Hoje,
você estará mais retraída, com

tendência a se isolar: No setor afetivo,
cuidado com romance secreto! Lute por
sua privacidade.

GÊMEOS
Sinal de vitórias no setor pro
fissional, podendo conquistar o
reconhecimento que tanto mere

ce. No relacionamento, o entrosamento

com o par estará ótimo. O dia é propício
para reivindicar um aumento.

CÂNCER
Você estará mais confiante

hoje. Aproveite para divulgar o

seu trabalho aos seus superio
res. O astral é de realizações no roman

ce. Tudo indica que o seu progresso ma

terial vai repercutir na área afetiva._

No ambiente profissional, ati
vidades sigilosas contam com

a ajuda dos astros. No amor, o

entrosamento será invejável. Se está só,
paqueras podem surgir esta noite. Man

tenha um ar de mistério no trabalho.

Hoje, seu astral vai favorecer a

,I integração' com as pessoas de

seu convívio e tudo vai fluir de
forma natural. A dois, o desejo de ficar

só vai prevalecer esta noite. Tente não se

retrair no período da tarde.

��LlBRA
A Lua vai te deixar mais extro-

1_lnb""J'"'"'

.• 'I<

,'"'

vertida hoje. Sua carreira pode
ganhar um novo embalo. Vai

conseguir ampliar seu círculo social e

seus horizontes afetivos. Poderá ter boas
notícias em viagem.

ESCORPIÃO
� No trabalho, o momento é de

'e! sonhar alto e fazer projetos
grandiosos. Nas coisas do cora

ção, quanto mais carinhosa e pres
tativa for, melhor será seu relacionamen

to. Boa fase para ampliar seus contatos.

SAGITÁRIO
Você saberá unir o útil ao agra
dável neste dia. Siga suas con

vicções e tudo dará certo. Com

a alma gêmea, prazer edtversâo não vão

faltar. Assuntos misteriosos podem ser

vir de guia na sua profissão.

CAPRICÓRNIO
Com diálogo, vai compreender
melhor as pessoas que te cer-

cam. Assuntos que envolvam

herança, pensão ou imóveis pode se

desenrolar. No amor, é tempo de renovar

suas esperanças. Encare as mudanças
com mais otimismo.

Bom astral para fazer parcerias
e investir em. novos projetos
profissionais. Aproveite que seu

poder de comunicação estará em alta e

faça as pazes com a pessoa amada. Pas

seio pode favorecer seus laços afetivos.

Quanto mais envolvido estiver

com o seu trabalho, mais praze
roso será o seu dia. No amor, o

clima é de generosidade. Há chance de

se envolver com alguém bem-sucedido.
Gastos com o visual podem valer a pena.
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Walcyr Carrasco diz
ter previsto terremoto

O noveleiro Walcyr Carrasco afirmou no Twitter que
teve uma premonição sobre o terremoto que atingiu o Ja

pão na sexta-feira. Impressionado com a coincidência,
o autor tuitou: "Eu sinto que de alguma maneira tive

uma premonição sobre o Japão! Eu sei que sempre
houve terremotos lá. Mas nessa proporção não são co

muns. E o terremoto da novela também é fortíssimo!".

Cristiana Oliveira
engorda 15 quilos
Cristiana Oliveira passou por uma trans

, formação radical para fazer uma par,ticip@�
ção especial na novela Insensato Coração,
da Rede Globo. A atriz vai viver Araci, uma pre
sidiária barra pesada que inferniza a vida de
Norma (Glória Pires) na cadeia. Para encarnar

a detenta, Cristiana engordou 15 kg, trançou
os cabelose se cobriu de tatuagens falsas.

Show em Israel pode
'adiar o disco do Rei
O show que Roberto Carlos fará em Israel pode

adiar o disco de inéditas programado para dezem

bro, diz a "Folha de S. Paulo". "Se esse especial sair
maravilhoso, ficaremos num dilema", disse Alexandre

Schiavo, presidente da Sony, ao jornal. O Rei também

lança, no Dia das Mães, CD e OVO com a comemora

ção dos 50 anos de carreira no Maracanã.

DIVIRTA-SE

Problema de memória
O sujeito vai ao médico.

- Doutor, pelo amor de Deus! Estou desesperado, o
senhor tem que me ajudar!
- O que é que houve, senhor Juvenal?
- Estou' perdendo a memória, doutor! Não me

lembro de mais nada do que me aconteceu no mês

passado, na semana passada! Não consigo sequer
lembrar do que me aconteceu ontem!
- E desde quando o senhor está sentindo isso?
- Sentindo o quê, doutor?

Rodrigo Santoro fará
par com Nicole Kidman

I

!
I

, J

Rodrigo Santoro continua

conquistando seu espaço em

Hollywood. O próximo projeto
do ator é um filme com Nicole
Kidman e Clive Owen, chama
do Hemingway & Guellhorn. O

longa está sendo rodado nos

Estados Unidos. Em conversa

com o jornal O Dia, ele falou so

bre o filme. "Faço um professor
acadêmico. Vim para divulgar
o filme (Rio) e depois viajo de
novo para continuar filmando".

Audigier levou "cano"
de Jesus luz, dizjornal

Christian Audigíer, estilista francês que assinou as

camisas do camarote de uma cervejaria para o Car
naval deste ano, levou "um cano" de Jesus Luz. Se
gundo a coluna de Ancelmo Gois, publicada no jornal
"O Globo" desta segunda-feira, o ex-namorado de Ma

donna acertou um cachê de R$ 50 mil para participar
da campanha da nova coleção do estilista - que seria

fotografada no Brasil - mas, na véspera, ligou dizendo

que não poderia fazer o trabalho.

Xuxa leiloará figurino
para caridade, diz Folha

Xuxa fará um leilão beneficente de seu figurino,
como vestidos, botas e joias, publiCOU a "Folha de
S. Paulo". O evento será dia 30, no Palácio dos

Bandeirantes, em São Paulo. Parte da renda será
revertida para o Hospital do Câncer de Barretos e

para a Fundação Xuxa Meneghel. Ain�da segundo o

jornal, os convites para o jantar de gala, com mesas

para dez pessoas, serão vendidos por. R$ 10 mil. A

expectativa é arrecadar cerca de R$ 500 mil.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
14/3
Alvina C. Ropelato
Andre L. Loides

Arrd��i Fagundes
Antonio Chaves

Arildo R. De Oliveira
Aroldo Michermann

Celio L. Oliveira

Cleyton Paganelli
Cristiano Augusto
Daniela Celesltino

Déolo L. Buchmann
Ester Adriano

Francisco A. de' Mira

Gabriel S. de Souza

Gabriela Radunz

Gracieli F. L Cardoso

Hoyana B. Hasse

Ines D. Muller

,lngraM. Marangoni
Ivan Kistner

Iza AWeinfurter

Jean D. Daniel

Jeferson L. Rouveder

Jessica S. Kuester

Jucimara H. Schenfeld

Martin Melcher

Natalia D. Satler

Odete M. Mengarda
Odete M. Mengarda
Patricia Vegirli
Ra1aela Rodeme.l'

, I"
, Rodrigo Menegúe[
Werne Viergutz

15/3
Alceste Berri

Darci Muller

Edson Leithold

[vete H.Luciani

.lvone H. Wagner
Jaqueline Ristou
Jose O. Pires
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

AmMildº�e��ti��pP��o�ar da casa dos"entae aparecer os primeiros sintomas da calvície, radica
lizou de vez. O boa praça faz duas vezes por semana aulas
de violão. Vai fazer Dupla sertaneja com o amigo dentista,

Dr. Francisco "Chico" Reis. O ortodondista José A. dos Santos Neto
e o médico AirtonWeber vão empresariar a promissora carreira dos
bacanas. Ainda vamos ouvir falarmuitos deles.

De volta
Desembarcam hoje no Brasil,

depois de 15 dias de muita som

bra, água fresca 'e passeios, na Rota
66, lendária estrada nos Estados
Unidos, os amigos Paulo Chiodini,
Miro Maba e Valério Gorges. Na
bagagem, certamente muiiiiiiiiii
tas histórias para contar.

r Buxixo
Aquele .expert profissional li

beral, que terminou mais um lon

go namoro sem montar na bici
cleta, está assumindo aos poucos
a sua preferência pelas cores mais
brilhantes. Em nome das aparên
cias' ele adotou' outra cidade para
passar os fins de semana e se di
vertir. Volta sorridente e renovado.
E a vida segue!

NAS RODAS
• Quem também volta à rotina
normal nesta terça-feira, após
curtir de chinelão e bermudão
o Rio de Ianeiro e o nordeste
brasileiro, é o colunista da
Revista Nossa, Osni Pincegher.
• Hoje quem bate as taças e ,

faz tim tim é o empresário boa
gente João Carlos Marcatto, o
longa. Parabéns! O meu desejo
é que você e toda a sua família

sejam felizes plenamente.
• Essa semana o pau vai pegar entre
o DEM de Cacá Pavanello e o PSDB
de Lio Tironi.Vai ser nitroglicerina
pura! Quem viver verá!

-Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e confira
as fotos das baladas da região
e do 8° Prêmio Academia do
Varejo Marisol.

Mateus e Sabrina,Odirlei
e Luciane, Saulo e Ketlin

, "casamento em dose tripla,
, que movimentou os bastidores

sociais no último sábado

Enoteca
Decanter

Na próxima quinta-feira, a

Adega Airoso Menezes, Enotéca
Decanter, anexo à Scar, promo
ve uma noite À Francesa. O prato
principal será um Bouf Bourguig
nono Mais informações 3370-0220.

"
A arte da vida
consiste em

fazer da vida
uma obra de

arte.

"

Festas
Quer fazer a sua festa brilhar?

Contrate o fotógrafo do site WWW.

moagoncalves.com.br e seja no
tícia na Revista Nossa, na Nossa
Weekend, e claro, no site Moa

Gonçalves. Mais informações no

fone 3370-2900.

Onde-comer
bem em Jaraguá
Na Confraria do Churrasco.

Hoje tem promoção no Almoço.
Onde? Na Rua PrefeitoWaldemar
Grubba, 1317.

'\
\
\

IISOU bem mandona
na cama ", Ex-8BB Talula

para o Paparazzo

II�
i'dt

�

���,��, VI

Sábado, no 8° Prêmio Academia do Varejo
Marisol, onde foram premiados os melhores
do ano 2010. Roneudia Albuquerque, um das

homenageadas e o presidente da Marisol,
Giuliano e esposa Rafaela Donini

• Outro aniversariante de

hoje é am,igo,Luiz Carlos
Chiodiní, o CalÍío, que vai
festejar a data em família e

ao lado de melhores amigos.
Felicidades!!!

• Cris Barreto e Márcia
. .LuízaAlbuquerque, no fim
de semana fizeram o maior '

, recreio em Curitiba, pós
baticum.

• A revista NossaWeekend,
a sua revista do fim de .

semana, já está nas bancas da ,

Revistaria Jaraguã, FlashVídeo
e Grafipel:

'

• No próximo dia 16 de
abril, nas dependências da
Sociedade Amizade, acontece
a 3° Macarronada Beneficente

Cá entre nós, algumas contas
do Carnaval ainda não fecharam,
sobretudo aquelas que têm o

poder público no meio. Depois,
surgem as confusões e ninguém
'sabe o que é. Falando sério! Au
toridades que foram foliões nos

quatro dias devem tomar rumo.

do Moa. Este ano em. prol da
cw- Centro deVaíorização
daVida. Mais informações no
fone 3370-2900.

• Tem amigo de uma

repartição pública,
aparentemente puritano,
que já pegou fila cinco vezes

para assistír Bruna.Suifistínha,
Segundo os fofoqueiros, ele é
fã número 1 da atriz Débora
Secco. Então tá!

.
.

• Nosso Deus não se

esquece de nós. Não
precisamos fazer todas as

"

coisas perfeitas, H9i� podemo§
vivêr do perdão de Deus.

• Cuide dos idosos. Dê

atenção a eles!

• Com essa, fui!

Costelão
do Rotary

No próximo dia 10 de abril,
a partir das 10h30, acontece na

Igreja Apóstolo Thiago, no Bairro
Amizade, a tradicional Costelão
do Rotary. A renda será revertida
na aplicação de ações sociais à
nossa comunidade.
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CONCURSO PÚBL CO

Inscrição para agente
temporário acaba quinta
Edital oferece 80 vagas a serempreenchidas emvarias regiões do Estado
Encerram nesta quinta
feira, 17, as inscrições
para Agente Temporário
de Serviço Administrativo
da Polícia Militar de Santa
Catarina.

edital oferece �O vagas
para interessados.em tra

balhar no atendimento
....-telefônico na Central de

Emergência da Polícia Militar. O
auxílio mensal é de R$ 697,50 e a

taxa de inscrição é de R$ 40.
Os candidatos aprovados e não

classificados entre as primeiras
80 vagas permanecerão em ca

dastro de reserva. Os interessados
em participar do concurso devem

preencher os seguintes requisitos:
ser brasileiro(a); estar comprova
damente desempregadcta) no ato
da assinatura ,do -conirato, ter no
mínimo 18 emáximo de 23 anos in

completos; sê homem, 'estar dentre
aqueles que exc�<;i�tem às necessi
dades de incorporação das Forças

.

Armadas ou 'que delas já tenham
sido desincorporados; estar em dia
com as obrigações eleitorais; não
ter antecedentes criminais, situação
comprovadamediante a apresenta
ção de certidão negativa de antece

dentes; ter boa saúde avaliada em

exame específico; estar aprovado
na prova teórica e classificado entre
o número de vagas oferecidas;' ter
concluído ou estar cursando o úl
timo ano do Ensino Médio na data
das inscrições. ,

As inscrições podem ser reali
zadas das 13h às 19h e deverão ser

entregues exclusivamente na Sede
daUnidade PM em que o candida
to pretende prestar o serviço tem
porário. Para concorrer, o candi
dato deve pagar a taxa de inscrição
usando a Guia Dare, pelo código
de tributo 3123 (Atos da PMSC).

Os locais de realização das

provas serão divulgados nos si
tes www.pm.sc.govbr ou www.

pontuaconcursos.corn.br, A pro
va teórica acontece no dia 27 de

março de 20 II, com início às 14h
e término às 18h.

As vagas estão abertas nas se

guintes cidades: Florianópolis (18
vagas); Lages (3 vagas); Balneário
Camboriú (12); Chapecó (5); Ioín
ville/Iaraguã do Sul (15); Criciúma
(5); Blumenau (10); Tubarão (12):
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Na região de
Jaraguá do Sul
e Joinville há 15

vagas para trabalhar
no atendimento

. tel,fô·nico da
Central de
Emergência
daPM.
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18 '. Economia

Práticas relacionadas à produção enxuta;
à promoção da aprendizagem organízacio
nal e à estruturação de .uma gestão voltada

p�a inovação' de produtos e processos são

apontadas como às principais estratégias.
adotadas pelas melhores empresas do mun - .

Jangada
Um mercado hoje bastante competitivo,

a educação exige mais que vontade de em

preender. Exige comprometimento com a .

vida dos estudantes e o Jangada consegue
chegar aos 25 anos de existência por ter sa
bido lidar de maneira competente com es

tas questões.

"O exportador"
o autor do livro "O exportador", o

italiano Nicola Minervini, vai minis
trar palestras no workshop "comércio
internacional", que será realizado pela
Fiesc no dia 29 de março, em Floria -

.

nópolis. Ele abordará os temas "a rota

para a Europa" e "como melhorar a

participação em feiras setoriais e mis
sões empresariais".
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Mercado Regional·

Lourival Karsten

do para elevar a sua competitividade. Dados rinenses o potencial da ferramenta e como
como estes ficaram evidentes em análises aumentar a competitívídade da índústría de
realizadas pelo Instituto Buvaldo Lodi CIELI Santa Catarina, o IEL/SC está promovendo
S,C) nobanco de d�dos dametodolqgiflBen-, ,

em vijria� II�e_giões F'dq Estado a palestra úQ' I

chmarking Industrial bom 905 indú'strias de
I

que as'mell):ores empresas do mundo estão"
35 países. Para mostrar aos industriais cata- fazendo para seremmais competitivas?".

Semana nacional
do consumidor.

Acontece hoje, às 19 horas no Cejas, a abertura da
Semana Nacional do Consumidor que em Jaraguá tem o

apoio da Prefeitura e do Procon. Apesar do avanço nas

relações comerciais, ainda existem muitas empresas que
não respeitam seus consumidores.

Drama do Japão
Além de uma tragédia social, no Japão ocorre um

evento econômico da maior relevância. O desastre só
não é maior por causa das sofisticadas medidas preven �

tivas adotadas pelo país. A terceira maior economia do
mundo está diante de uma questão quase sem solução:
está faltando energia elétrica, pois parte de suas usinas
está fora de ação. Isto terá grande impacto econômico ao

longo dos próximos meses e será muito interessante ver
como será a reconstrução do país. Considerando a tradi
ção japonesa, é de se esperar o início de um novo ciclo
de desenvolvimento. Não custa lembrar que grande parte
da Califórnia - incluindo o Vale do Silício - está situada
sobre uma falha geológica semelhante a do Japão.

Aro. você

Infor,ma abertura de processo seletivo

Cidade Inseri ões e informa ões

RECREAÇÃO E AÇÃO COMUNITARIA:
Nível superior completo em Educação Física; Inscrição no CREF;

. Habilidade com atividades recreativas e lúdico educativas;
Ex eriência com or aniza ão de eventos comunitários.

Jaraguá Por meio do site
do Sul até dia 15/03.

INSTRUTOR DE CURSOS - MUSICA
Formação em Musica. Domínio técnico de teclado; Preferível atuação
também em canto, iniciação musical e teoria musical.
Ter ministrado cursos e oficinas na área, possibilidade para trabalhar
-todas as faixas etárias.

SERViÇOS GERAIS:
Ensino Fundamental; Prática com limpeza de ambientes.
Salário de R$ 644,00 += Benefícios

crian as

Interessados comparecer SESC
Jaraguá Jaraguá do Sul com Currículo, dia
do Sul 18/03/2010 às 10h para realização

da prova técnica.

Interessados Entregar Currículo no

Jaraguá SESC Jaraguá do Sul até o dia

do Sul 15/03/2011 às 18h ..

Interessados comparecer SESC

Jaraguá Jaraguá do Sul com Currículo, dia
do Sul 18/03/2010 às 10h para realização

da prova técnica.

Arco-íris
Completa hoje 26 anos de

existência uma empresa que traz
mais sabor à vida com os gosto
sos produtos que fabrica,. espe
cialmente nas cestas de brindes
de fim de ano e ocasiões festivas.

Bolsa de
valores

Ontem aconteceu a estreia
de um novo programa de TV; no
Canal Futura às 22h30, voltado
para jovens, chamado "Dinheiro
no Bolso". Trata-se de um game
show entre estudantes em que 10

participantes respondem ques
tões· de múltipla escolha sobre

educação financeira. Quem acer

tar mais ganha R$ 10 mil para
comprar ações. A preocupação
da Bolsa está em atrair os jovens
para o mercado de ações.

CSM
Cerca de 400 trabalhadores

da CSM, fábrica de máquinas e

equipamentos para construção
civil- � movimentação de mate

riais, participaram da Semana
Interna de Prevenção de Aciden
tes de Trabalho (Sipat) em Suas

três unidades de produção. O

evento, promovido pelo Sesi, fo
cou o tema Qualidade deVida.

LOTERIA

'IIJIJi"'''IIlUTI1J!1flliDIJI!fJIIIII'I''1I1
il::X"YtrJl _"Ii, m" ii. dliJ W\0;J O. !$ 'IC .

flJ.",. III W:'%_JI;.Qjt'IIj"i/,i!fJQ,'II1. 'Ii li� d
,J. �!l,'/l"11 u'

1 ° 50.136 .600.000,00
2° 40.796 12.000,00
3° 71.505 . 9.000,00
4° 57.510 7.410,00
5° 00.854 6.000,00

""'!I"'1llj:rgfI[1:��t,[kjJ�l1::""I1I1"IIJ
�I;iO f,f IE • 'O �\,j I/J '� 'm :'l!. .��

02 - 03 - 09 - 11 - 13
14 - 17 - 23 - 28 - 32
45 - 48 - 54 - 57 - 58
68 - 70 - 71 - 79 - 00

�"."'lJIIIrrrf!1iJJlIJIIIII/I'i"'I.
I�'" �I'!lllrrl'·�'· U');, U'� "�"'III � Ir'":,Jil'ili.J/1 ; I, r, Iii: � 4/,,� Ib�JI'! 1 ,II:, '#.111 ,;',WI

13 - 19 - 24 - 46 - 50 - 60

'••il.".,1illJmrlfJlEmlJl1.,il.,I1II,J
SORTEIO N° 949

/('mM'EIRO S01il:HIO

08 - 14 - 17 - 24 - 28 - 36
$/E(il.mOO .'iflRUII.l

14 - 16 -: 22 - 24 - 29 - 35

f""'1IIII1"II"'Jf!lrr�flllll"'JI."!II.� .

16 - 19 - 21 - 28 - 61

INDICADORES

BoVESPA

POUPANÇA

.

0,129% .

."

1.046,92
'

.. 0,73%

0,5018

EURO (EM R$)
.' ..

14.MARÇo.2011
MARÇo.2011
14.MARÇo.2011

14.MARÇo.2011

!

2,3202 2,3221

RECREAÇAO/ BRINQUEDOTECA
Nível superior completo em Educação Física; inscrição no CREF, ou
em Nível Superior em Pedagogia preferencialmente com habilitação
e/ou especialização em Educação Infantil; Habilidade e afinidade com

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Banco de Talentos.
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Obamavai discursarna Cinelândia
Presidente norte-americano chegaao Brasil no.sábado onde cumpre .agenda cheia, ,

,o.presidente dos Estados .'

· Unidos, Barack Obama,
fará um discurso ao público'
na Oinelândia, Centro do

·

Rio de Janeiro" no próximo
domingo, dia 20.

confirmação foi feita de

pois de uma reunião, on
---o tem, com as presenças.do

refeito do Rio de Janeiro,
.

·

Eduardo Paes, o governador Sérgio
Cabral' e o embaixador dos EUA .

para o Brasil, Thomas Shannon.
'

De acordo com as informações
divulgadas, o evento, que aconte

cerá à tarde, será gratuito,' aberto
ao público e direcionado a todos
os brasileiros, com entrada a partir
das llh30. O discurso do presidente
americano será traduzido.

O consulado americano confir
mou ainda que, na agenda do pre
sidente, está prevista uma visita ao

Cristo Redentor e à favela Cidade de
Deus, naZonaOeste, para conhecer
o projeto das Unidades de Polícia

PREVISAO DO TEMPO

TEMPO
ESTÁVEL
O tempo segue estável
com predomínio de sol e
algumas nuvens em todo
Estado, devido à massa
de'ar frio e seco presente
no Sul do Brasil.

Jaraguá do Sul
,e Região
HOJE

MíN: 16°e
MÁX: 24°e

QUARTA
MíN: 17°e
MÁX: 23°e

QUINTA
MíN: 17°e
MÁX: 25°e

SEXTA

MíN: 19°e
MÁX: 300e

TENDÊNC�A
Massa de ar seco

,

afasta instabilidade
A passagem de uma massa de

ar seco pelo Estádo hoje deve afas
tar as condições de instabilidade

responsáveis pelas chuvas do fim
de semana, embora ainda persista
um quadro de chuvas esporádicas,r

especialmente no norte e litoral.

!:llf,n!1I1'·ll.!:lo 'Parcialmmtie Nublado Instávl}!
Nublado

ACORDOS.

Entre os acordos que devem ser

assinados está um que permitirá .

ao brasileiro que vive nos Estados
. Unidos contabilizar o tempo de .

trabalho exercido nos dois países
, para efeito de benefícios de apo
sentadoria. Outro prevê atuação
conjunta dos EUA e do Brasil no
desenvolvimento de países africa
nos e ainda um que estimulará as

trocas comerciais entre os dois pa
íses. Estados Unidos e Brasil tam
bém estudam flexibilizar regras de
concessão de vistos. No entanto,
segundo o Itamaraty, a exigência
de visto para ingressar nos Estados
Unidos não será extinta. .

Qbama passa dois dias no Brasil e depois parte para
roteiro por outros países da América Latina

CHUVA

Intensidade deve cair
consideravelmente
Embora ainda persistam al

gumas chuvas no norte catarí

nense, a força deve ser bastan
te reduzida, especialmente em

comparação com os volumes aci
ma dos 100 mm registrados entre
quinta-feira e domingo..
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X) Esporte

GUARAMIRIM

o terceiro lugar
conquistado por Maria
Helena Eggert na 19ª .

Travessia de Porto Belo,
no sábado, foi só um

detalhe perto de tudo o

que ela viveu na manhã do
último sábado.

prova já tinha tudo para
ser especial antes mes

mo de começar. O local é
o preferido da paratleta e

nem o tempo nublado tirou o bri
lho de nadar da Ilha de Porto Belo
em direção ao continente. O astral

positivo do lugar auxiliou para que
a paratleta, patrocinada pelo Ior
nal O Correio do Povo, realizasse
a sua melhor prova de 2011. Ela

completou os 1,5 mil metros em
38min24. "É um lugar que me sin
to à vontade para nadar. A gente
chama isso de 'magia' porque é

inexplicável", comemorou.
No fim das braçadas quando

quase estava chegando, outra sur-

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 de março de 2011

presa: o fotografo Piero Ragazzi do
OCP estava na praia registrando
mais um momento de superação
deMariaHelena. "Quando eu che
guei que eu vi o Piero. Ele estava

bem próximo ISso me deu uma

felicidade tão grande", descreveu.
A próxima prova da paratleta

pelo Circuito de Maratonas Aquáti
cas, promovido pela Fesporte, será
no dia 26 de abril na Lagoa de Itá,
etapaque encerra a competição. Pe
las contas de Maria Helena depen
dendo de quem estará na final e um
novo pódio em Itá, pode resultar
em um troféu de terceiro lugar no
ranking. Já pelo Circuito Mercosul
de Travessias a próxima prova será
no dia 20 demarço, em Enseada.

Enquanto mais um encontro

com a água não chega, Maria
Helena relembra os recentesmo

mentos alegres que tem passado.
"O que eu senti foi uma sensação
maravilhosa. A cada braçada me

dava mais entusiasmo de lem
brar que tinha alguém do Jornal
e meus familiares lá. Isso são fa
tores que me dão mais impulso
para dar uma braçadamais forte.
Foi tudo mágico".

-

c

Superação registrada de perto
Maria Helena chega em terceiro na praia de Porto Belo e faz seu melhor tempo do ano

.. I.L
Momento "mágico" vivido pela paratleta é captado por Piero Ragazzi .

,II; '!o

Maria Helena conquistou a medalha de bronze com o tempo de 38min24

"
A cada braçada
me dava mais
entusiasmo de
lembrar que

tinha alguém do
Jornal e meus
familiares lá.

MARIA HELENA
EGGERT,PARATLETA

"

Ajinc também
faz bonito

A equipe Ajinc/Arroz Urba
no/FME também esteve em Por
to Belo no fim de semana. Parti

ciparam da prova 18 nadadores
e o destaque foi Ana Carolina

Passos, que completou o percur
so com o tempo de 21min29 e

ganhou ouro na categoria 11 a 13

anos. Bruna Piccoli ficou em ter

ceiro na mesma categoria com o

tempo de 21inin42. Entre-os ga
rotos, Valmir Felipe Formigari
nadou em 19min23 e ficou com a

prata no 11 a 13 anos. Ainda nes

sa categoria, Jonathan Witkoski
ficou com bronze ao completar a
prova em 20min49.

No domingo, aconteceu a 5a

Volta da Ilha de Porto Belo, que
contou com o percurso de cin
co quilômetros. E a nadadora
Amanda Santos Guimarães com

pletou a prova em 1h17min35 e

ficou na 14a colocação, na cate

goria 17 a 19 anos. A prova é uma
das mais difíceis da modalidade
e Amanda competiu com atle-.
tas de nível internacional como
Poliana Okimoto e Ana Marcela
Cunha.

TÊ I DE MES
Priscila Salvador ganha

todas em torneio Estadual

T

Jaraguá fatura três ouros
na abertura do Catarinense

O tênis de mesa de Jaraguá do Sul es- modalidade no fim do ano.
teve na 1 a etapa do Circuito Catarinense, Entre os meninos, o mesatenista Luiz
emVideira, e voltou de lá com quatro me- Felipe Alves da Silva ficou com bronze na

dalhas. Priscila Salvador não deu chances categoria rating "B". No total, foram 15 cida

para as adversárias e ficou com ouro nas des e.mais de 200 competidores presentes.
categorias juventude, adulto e rating "X' fe- no evento. A próxima etapa do circuito ca

minino. Com os resultados Priscila largou tarinense será no dia 10 de abril em Porto

na frente na disputa do ranking da tempo- . União. Além de Videira e Porto União, as

rada. A lista serve para escolher os atletas cidades de Chapecó, Timbó, Concórdia e

que irão integrar a seleção catarinense da Lages vão receber o evento ao longo do ano.

A primeira etapa do Campeonato Esta

dual de Badminton, que aconteceu no fim de
semanano ginásioGuaraniEsporte Clube, em
Blumenau, foi promissor para Jaraguá do Sul.
A equipe conquistou três ouros, duas pratas e
um bronze na etapa. Hong-DaWei, estudante
de Taiwan que está fazendo intercâmbio em

Iaraguá, ficou em primeiro no simples mas

culino sub-19 e ainda faturou ouro na dupla
(também sub-19) com Deivid da Rosa, 'que só

�

tem l3anos.
A outra medalha de primeiro lugar fi

cou com Rhaoni Garcia; no simples adulto
"C" masculino, quando fazia sua estreia em

competições oficiais. Na mesma categoria,
Marcos Takashima ficou com a prata. Bo
Witarsa e J.E. Paludo ficaram com o segundo
lugar na dupla veterano masculina, mesma
prova que Tarcisio Marangoni eArlindo Sch
mucker foram bronze.
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CO FIRA ESSAS E O T A O E TAS
E AR U OS RIG IAIS HP
N FORM' RI NFOR AT CA.

H'21Xt.

H'27b

R$2490_ ,

R$24,90

I
INFO,RMÁfICA

F TSAl

Torneio deSe eder
conhece classificados
Rodada define último time que passa para segunda fase
SCHROEDER

Noite a Fora, Kiferro,
Kaiapo's, loeslTaschibra,
Cruzeiro, Força Jovem
e Posto Cidade/lbratin
já estão garantidos
na próxima fase do
Torneio de Verão.

oje, às 20h15, no ginásioAl
fredo Pasold, Néki e Bau
mann fazem um duelo

...-emocionante pela última
vaganaChave B. Os donos dacasa

precisam vencer e torcer por um

tropeço dos Ex-Astros para se classi
ficar. Já uma vitória simples é o que
pretende a equipe de Jaraguá do Sul.

Um empate também pode ser

bom, caso os Ex-Astros não ven

çam os já classificados Força Jo
vem. As equipes se enfrentam no Baumann (O) disputa vaga com Néki e Força Jovem joga com Ex-Astros

último jogo da noite, às 21h15. A
rodada será aberta pelo cumpri
mento de tabela entre Borracharia
Senem e Kiferro, às 19h15.

Até agora quatro times estão

invictos no certame: Kiférro, Força
Jovem, Noitea Fora e Loes/Taschi
bra. O melhor ataque pertence ao

Noite a Fora com 19 gols em três

jogos. Em seguida vem Posto Ci
dade/Ibratin Tintas (17 gols), Cru
zeiro (16 gols) e Força Jovem (14
gols). Kiferro e Loes/Taschibra es

tão empatados como as melhores
defesas do torneio. Cada uma levou

-

apenas dois tentos. A Força Jovem
vem em seguida com três gols le
vados.

Até o-momento, 167 gols foram
marcados em 21 jogos, gerando
uma média de 9,7 gols por partida.
O artilheiro é IhonWesley da Silva, o
Ihon, do Atlético, que marcou nove

vezes no certame.
Kaiapo's e mais seis times estão garantidos na próxima fase do certame

UTSAL FEMINI O

liga'é definida
A Liga FutsaI Feminina, foi definida

na manhã de ontem em uma reunião
em Goiânia (GO). A edição promete ser

a maior e a mais equilibrada de todos
os tempos e contará com a equipe ja
raguaense ADJ/FME (foto). Essa será a

sétima edição do campeonato, que nas

três últimas disputas teve a UnoChape
có/NTozzo/FemaIe (SC) como campeã.
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MuricydescartaSantos
Depois de pedir demissão, treinador quer ficar inativo' por 30 dias

.

DA .REDAÇÃO começaram a falar isso, mas você
pode ter certeza do que eu estou

falando", afirmou.
Ele ainda foi além, ao dizer que

deseja ficar afastado do mundo do
futebol por um tempo. "Vou' no
mínimo ficar 30 dias para depois
pensar no que vou fazer. Não tomo
esse tipo de atitude, de sair de um
lugar e ir para o outro. Não estou

dando o famoso 'migué'. Estou
abrindo mão de um contratomuito

Muricy Ramalho está
de volta ao mundo dos
desempregados, Só que
desta vez por opção.

treinador pediu demissão
do Fluminense no domingo,
or causa da falta de estru

a do clube das Laranjei
ras e sua ida a um novo time está

descartada, pelo menos, no próxi
mo mês.Além disso,Muricy descar
tou fechar contrato com o Santos.

O treinador foi enfático ao

negar qualquer chance de assi
nar com o time da Vila Belmiro.

"Não, de jeito nenhum. As pes
soas têm dé entender que nem

todo mundo no futebol é igual.
O .Marcelo (Marfelotte, interino
do Santos) tem de trabalhar tran

quilo. Desde ontem (domingo)

. '.

forte, o melhor da minha carreira,
para ficar desempregado", disse.

O Peixe, depois de saber da

condição do treinador, adotou
um discurso de tranquilidade
sobre a possível contratação de

Muricy. Segundo o diretor de fu
tebol do clube, Pedro Luiz Nunes
Conceição, o Alvinegro Praiano
ainda está estudando o assunto

e não traçou um plano para ali
nhavar o acerto com o ex-treina
dor do clube carioca. Muricy deixou o Tricolor das Laranjeiras alegando falta de estrutura

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROI'ESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do códí-

_ .

EDID\LDE INTIMAÇÃO go de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável,
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapu-
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião blicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589 e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do pra-
Telefone: (47) 3273-2390'Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h zo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 170601/2011 Sacado: ADRIANO JOSEMIRANDA Endereço: RUALUIZSAR- 729,12 - Vencimento: 21/02/2011
TI 1540 APT 02 - NEREU RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor:VAlDOCIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HMSME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 26279-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: Apontamento: 171858/2011 Sacado: FLAVIO RODRIGO DE 0I1VEIRA ClA Endereço:
R$ 205,00 - Vencimento: 06/02/2011 R BERNARDO DORNBUSCH 690 - Iaiaguã do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: CHAMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISTRIBUIDORAM lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1237 - Motivo: falta de

.

Apontamento: 171827/2011 Sacado: ANTONlA ZANE BOACZAK Endereço: RUA MARIA pagamentoValor: R$ 2.776,80 - Vencimento: 14/02/2011
UBELINA DA SILVA, 690 SALA 03 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-490 Cr�or: MARCOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRE FAGUNDES Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 000091 - Motivo: falta de paga- Apontamento: 171860/2011 Sacado: FLAVIO RODRIGO DE OLIVEIRA ClA Endereço: R
mentoValor: R$178,71-Vencimento: 15/02/2011 BERNARDO DORNBUSCH 690 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: CHAMA DIS-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRIBillDORAM lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 19901 - Motivo: falta de
Apontamento: 171725/2011 Sacado: CAMAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LT pag�entoValor: R$1.990,00 - Vencimento: 14/02/2011

Endereço: REXP.GUMERCINDO DA SILVA, 90 SL 32 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERVICOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: Apontamento: 171953/2011 Sacado: HONEY MODAS lIDA-ME Endereço: RUA JOAO
022Q03523 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,00 - Vencimento: 26/02/2011 FRANVER 305 SALA 02 - SAO LUIS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: TA-
--------------,------------------------------------------------------------------------------------------- NISE INDUSTRIA E COMERCIO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 527548005

Apontamento: 171727/2011 Sacado: CAMAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO a - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 643,74 - Vencimento: 27/02/2011

Endereço: REXP.GUMERCINDO DA SILVA, 90 SL 32 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERVICOS aDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: Apontamento: 171976/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO & S�RVICOS lIDA-ME
022003522 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 94,01-Vencimento: 25/02/2011 Endereço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 3379 SL - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89256-500 Credor: SEWTEC INDUSTRIA COM IMP EXP DE MAQUINAS E EQUIP Porta-

Apontamento: 171838/2011 Sacado: CESAR ROBERTO KONESKI Endereço: RUAVICTOR dor: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000286705 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 193,00
WITHOSHI, 200 - TIPA MARTINS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:S� SECU- - Vencimento: 27/02/2011
RITIZADORA SA Portador: COMERCIAL MUITISOM lIDAME Espécie: DMI - N" TItulo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

000660/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.363,00 - Vencimento: 26/02/2011 Apontamento: 171609/2011 Sacado: MILTON DOS SANTOS Endereço: RNELSON NASA-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- TO, 61 AP 501 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-040 Credor: UPPlTEC SUPORTETEC-
Apontamento: 171876/2011 Sacado: CHRISTIAN THIERY RODRIGUES Endereço: IDA NICO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1790 - Motivo: falta de pagamentoValor:
BRIOl 91 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-510 Credor: CENTRO DE FORMACAO R$ 292,00 - Vencimento: 20/02/2011

.

DE CONDUTOR Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 26520 - Motivo: falta de pagamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor: R$181,10 - Vencimento: 24/02/2011 Apontamento: 1719ll /2011 Sacado: SANAlARAVEIGA DE GOES Endereço: RUA DONA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTONlA,343 APTO 06 - NOVABRASILIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BRUNO
Apontamento: 171771/2011 Sacado: CWOS & DEUMA DO BRASIL lIDA Endereço: R BEHUNG Portador:- Espécie: CH - N°Titulo: 850008-8 - Motivo: falta de pagamentoValor:
OSCARSCHNEIDER 1777 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BINZELDOBRASILINDUS- R$1.l80,00 - Vencimento: 28/09/2010
TRIAL aDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 000001182 - Motivo: falta de pagamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor: R$ 740,00 - Vencimento: 17/02/2011 Apontamento: 171903/2011 Sacado: SCHROEDERCOMEREP lIDA Endereço: RUAJOAO
---------------------------.:-----------------------------'------------------------------------------------- PlANINSCHECK 463 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: CAlCADOS FERRACINI IlDA

Apontamento: 171784/2011 Sacado: CWOS DEUMA DO BRASIL LIDA Endereço: RUA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: oo0014280D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
OSCAR SCHNEIDER 1777 SALA 02 - JARAGUADOSUL - CEP: - Credor: ARANDAEDI- 852,28 - Vencimento: 24/02/2011
TORATECE CUIT.lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 138869/B - Motivo: falta de ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

pagamentoValor: R$1.440,OO - Vencimento: 20/12/2010 Apontamento: 171843/2011 Sacado: SCHROEDER COMERCIO E REPRES.lIDA Endere-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ço: R JOAO PLANINSCHECK 481 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: MA-

Apontamento: 171940/2011 Sacado: COM.MAT.CO_NSIPONTUAL lIDA Endereço: RUA LHARIA DIANA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0002254603 - Motivo: falta de
ERWINO MENEGOTTI, 1378 - VILA RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: pagamentoValor: R$ 296,96 - Vencimento: 18/02/2011
RAC - REPRESENTACAO ASSESSORIA E COBRANCA LIDA Portador: SILMEN MOVEIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espécie: DMI - N° TItulo: 00165/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,00 - Venci- Apontamento: 171967/2011 Sacado: SCHROEDER COMERCIO E REPRESEN'D\COES L
mento: 25/02/2011 Endereço: RUAJOAOPlANINCHECK463 - JARAGUÁDO SUL-Se - CEP: 89252-220 Credor:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- GESSNER CONFECCOES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 030180-04 - Motivo:

Apontamento: 171865/2011 Sacado: COMERCIAL BRASILIA lIDA Endereço: RUA JOAO falta de pagamentoValor: R$ 596,83 - Vencimento: 26/02/2011
PlANINCHECK 463 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: FLOWER INDUS- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIAECOMERCIO DE CONFECCOES lIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 9977002 Apontamento: 171999/2011 Sacado: TECNOCORACABAMENTOSTEXTEIS LIDAME En-
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 623,70 - Vencimento: 18/02/2011 dereço: RUAJOAOWIESTNNIOR, 969 - AGUAVERDE - Iaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credor: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:

Apontamento: 171983/2011 Sacado: COMERCIAL BRASILIA lIDA Endereço: RUA JOAO 331 T - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Vencimento: 23/02/2011
PLANISCHECK 463 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: APARECIDA IGNA
CIO BELO CALCADOS EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 00145 D - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 491,40 - Vencimento: 15/02/2011

A������-���-i�;825-i2;-íí-s��d�:-WENDEL-jOSÊ-DA-siLvA-E�d������-RUÃ-ANTERÕ
CORREIA, 300 - SANTO ANTONIO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-285 Credor: CENTRO

.

FORM COND LES LIDA EPP Portador: - Espécie:DMI - N° Titulo: 27467 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 263,40 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 171826/2011 Sacado: [-ARMA SHOPPING LIDA Endereço: AV GETULIO
VARGAS 268 CENTRO - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: DISTRIBUIDORAFPANARELLO Tabelionato de Protesto Griesbach
a Portador: - Espécie: DMI - N°TIruJo: 941444001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ Total de títulos publicados: 26

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

,

.i

Apontamento: 171698/2011 Sacado: EDESIO SCHROEDER Endereço: RUAERWIN RUX
4285 - RIO DA LUZ - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89264-600 Credor: BANIF-BANCO INTER
NACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 504298135
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 893,78 - Vencimento: 01/12/2010

Apontamento: 171913/2011 Sacado: WlITON DA ROSA BUENO Endereço: AV. MARE
CHAL DEODORO DA FONSECA, 158 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:
BRUNO BEHUNG Portador: - Espécie: CH - N" Titulo: 410021-2 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 827,00 - Vencimento: 28/06/2010Apontamento: 171946/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO aDA ME Endereço: RUA

JOSETHEODORO RIBEIRO 3860 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTIL
FARBE lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1021293E - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.303,42 - Vencimento: 22/02/2011

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 15/03/2011. Jaraguã do Sul (SC), 15 demarço de 2011.

Luís.Fabiano
se despede
do Sevilla

Contratado pelo São Paulo na

última sexta-feira, o atacante Luís.
Fabiano se despediu oficialmente
do Sevilla ontem, quando con

cedeu uma entrevista coletiva na

. Espanha. Emocionado, o jogador
agradeceu o carinho que rece

beu por lá e declarou seu amor ao

clube que defendeu nas últimas
seis temporadas. liA torcida me

acolheu de uma forma impressio-
.

nante, o carinho que me deram
foi incrível. Foram seis anos ines

quecíveis. Agora o Sevilla seguirá
.

seu caminho sendo grande e eu

estarei no Brasil como um sevíllis
ta. Minha história fica aqui, mas o
Sevilla seguirá sempre no meu co

ração", declarou.
O atacantechegou a abrirmão

de algum dinheiro que deveria re
ceber do Sevilla para fechar com
o São Paulo, que irá pagar 7,6 mi
lhões de euros. O negócio, portan
to, foi fechado ,graças ao desejo de
Luís Fabiano de voltar ao Brasil,
pois o clube espanhol não tinha

intenção de vendê-lo. Ele deve se

apresentar ao São Paulo no dia 30
de março. No entanto, por conta
de uma lesão muscular'na perna
direita" não terá condições de jogo
e ficará mais um período afastado

para realizar tratamento.

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATARINENSE

'3aRODADA-RETURNO
RESULTADOS

Marcílio Dias-SC 3x2 Joinville
Concórdia 3xO Metropolitano-SC
Chapecoense 2x2 Imbituba

Avaí 2x2 Criciúma

QUARTA-FEIRA (16/3)
19h30 - Brusque x Figueirense

CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense 7; Joinville
5, Rgueirense 4, Imbituba 4, Avaí4,
Criciúma 4, Concórdia 3, Marcnio Dias-SC

3, Metropolitano-SC 3 e Brusque o.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 2a RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Boavista-RJ 2x1 Cabofriense

Resende 1x2 Olaria

Botafogo 4xO Americano-RJ

América-RJ 1x3 Bangu
Madureira 2x4 Vasco

Duque de Caxias OxO Volta Redonda

Macaé Ox1 Nova Iguaçu
Flamengo O�O Fluminense

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Flamengo
7, Vasco 6, Boavista-RJ 6, Volta
Redonda 4, Americano-RJ, América-RJ
3, Nova Iguaçu 3 e Resende O. GRUPO

B: Botafogo 9, Fluminense 7, Olaria
6, Macaé 3, Madureira 3, Bangu 3,
Cabofriense 3 e Duque de Caxias 2.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 2a RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Grêmio 0x2 Cruzeiro-RS

Inter-SM Ox3 Santa Cruz-RS

Pelotas 1x1 Juventude
Caxias 3x3 Internacional

São José-RS 2x2 Novo Hamburgo
HOJE

20h - Universidade x Lajeadense
AMANHÃ
19h30 - Ypiranga-RS x São Luiz

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1:

Internacional4, Lajeadense 3, Caxias

1, Novo Hamburgo 1, São Luiz 1,
Universidade 1, São José-RS 1 e

Ypiranga-RS O. GRUPO 2: Cruzeiro-RS

6, Santa Cruz-RS 6, Veranópolis 3,
Juventude 1, Pelotas 1, Inter-SM O e

Porto Alegre O.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 38 RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Corinthians-PR 2x1 Cianorte

Roma-PR 1x2 Paranavaí

Arapongas 3 x 4 Operário
I raty 2x4 Atlético-PR
Coritiba 4x2 Paraná Clube

Amanhã

20h30 - Rio Branco-PR x Cascavel

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 9, Atlético
PR 7, Operário 6, Paraná Clube 6,
Paranavaí 6, Roma-PR 4, Cianorte 4,
Corinthians-PR 4, Rio Branco-PR 1,
Arapongas 1, Cascavel O e Iraty o.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 13a RODADA

RESULTADOS

Ponte Preta 1x1 Grêmio Prudente

Santos 2x1 Botafogo-SP
Palmeiras 2xO São Bernardo

Mogi Mirim 1x2 São Caetano
Linense 2xO Noroeste

São Paulo 3xO Santo André

Mirassol 2x3 Corinthians
Americana Ox2 Paulista

Ituano OxO Portuguesa
Oeste 2xO Bragantino

CLASSIFICAÇÃO: São Paulo 28,
Corinthians 28, Santos 28, Palmeiras
28, Ponte Preta 25, Mirassol 23,
Paulista 21, Oeste 20, Americana 16,
Bragantino 16, São Caetano 16, Mogi
Mirim 15, Portuguesa 15, Linense 12,
São Bernardo 12, Ituano 12, Botafogo
SP 11, Noroeste 10, Santo André 10 e

Grêmio Prudente 9.
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EDUARDO MONTECINO

Atendimento foi interrompido ontem de manhã e só voltou a acontecer com a vinda de funcionários do IGP
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Quem tentou
fazer identidade,
perdeu aviagem
Namanhã de ontem, setor realizou
somente a entrega de documentos
JARAGUÁ DO SUL

Ontem de manhã, o
setor de identidades
de Jaraguá do Sul. não
prestou o atendimento ao

público que queria fazer o
documento.

Omotivo
foi a falta de fun

cionários para realizar o

serviço, que ficou limita
do às entregas dos docu

mentos prontos. O atendimento
foi normalizado à tarde, com a

chegada de dois funcionários
vindos do IGP (Instituto Geral de

Perícias), de Florianópolis.
De acordo com o responsável

pelo setor, Valdenor Mineiro, a

falta de efetivo começou a se tor

nar um problema maior em de
zembro do ano passado, quando
terminou o contrato QOs estagiá
rios que auxiliavam nos serviços.
"Desde IOde março estávamos
só eu e um funcionário admi
nistrativo para dar conta de todo

atendimento", comentou.
Nos quatro dias de Carnaval,

o responsável pelo setor traba
lhou sozinho e sem remuneração
extra para adiantar os trabalhos.

"Consegui confeccionar umas

200 carteiras de identidade nes

tes quatro dias", contou.
Mineiro informou que Uma

média de 70 a 100 pessoas procu
rava o setor diariamente, até que,
no início deste ano, as senhas fo
ram limitadas a dez de manhã e

dez à tarde, justamente pela falta
de funcionários para realizar o

atendimento.
Ano passado, o setor con

tava com o auxílio de quatro
estagiários, divididos em dois
turnos. "Mesmo assim não era o

suficiente", comentou·Mineiro.

Segundo ele, para suprir a de
manda, seriam necessários três

estagiários por turno. "Já tivemos
casos de pessoas que chegaram
aqui às três horas da manhã para
fazer a identidade", contou.

• Elisângela'Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Tivemos casos
de pessoas que
chegaram aqui
às.três horas da

.1 manhã'para fazer
a identidade.
VAlDENOR MINEIRO,
RESPONSÃVELPELAS

CARTEIRAS DE IDENTIDADE

Nesta terça-feira,
o setor contará com o

trabalbo,' de Um terceira
'. I, ' ."

.,

"/ i'�I., Ir!',;

funciúnáJ.:ib do lGP. ÊOJ;n
isso, datendimento será
normalizado. "Nosso

objetivo agora é atender'
entre 30 e 40 pessoas por
dia", informouMineiro.

Segt!udo ele, o res-

, pbnsáv�l pelo IGP' de
Santa Catarina, Murilo
deSouza, vem hoje a Ia
raguá do Sul. "Teremos
urna reunião que deve

,definir esta questão da
falta de efetivo. Ainda
nãd;'sabemosfpo17 quanto
tempo os funcionários

que vieram de Florianó

polis ficarão por- aqui, se
é um auxílio temporário
ou não. Tudo será escla
recido neste encontro",
finalizou' o responsável

. pêlo setor.
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Homem de 37 anos é baleado
No início damadrugada de ontem, por volta de Ih, um homem de

37 anos foi vítima de tentativa de homicídio, naAvenida PrefeitoWal
demar Grubba, bairroVila Lalau. A vítima foi atingida por dois projé
teis - um no antebraço direito e outro do abdômen. De acordo com a

PolíciaMilitar, testemunhas informaram que os disparos foram feitos

por um homem alto com cabelos raspados, que vestia uma camiseta

branca e uma calça escura. Os tiros foram dados no momento em que
o agressor saía do Salão Líder Club. O homem fugiu em um Corsa Se

dan preto, com placas de São Francisco do Sul. Até o final da tarde de

ontem, o suspeito não havia sido localizado. Segundo os Bombeiros

Voluntários, a vítima não corria risco de vida.

Rapaz preso por praticar ato
obsceno. em frente à escola

JARAGUÁ DO SUL
Ontem à tarde, um rapaz de

23 anos foi preso quando se mas

turbava em frente a uma escola
de Jaraguá do Sul. Na Delegacia
da'Mulher, ele alegou que sofre
de uma doença conhecida como

"sexo compulsivo" e contou que
há um ano procurou ajuda em

um programa de atendimento

psicológico desenvolvido no mu
nicípio, mas não conseguiu vaga.

"Ele confessou que faz isso
em qualquer lugar e que não tem
controle", informou o delegado
Marco Aurélio Marcucci, respon
sável pelo caso. "Vamos encami
nhá-lo para receber atendimento

psicológico até conseguir uma

vaga para tratamento em uma

instituição pública", informou o

delegado. "0 poder público pre
cisa ver isso como prevenção,
porque do sexo compulsivo para
um estupro são dois toques",
alertou o delegado.

O rapaz, que já tem quatro pas
sagens pela polícia por atos seme
lhantes, poderá ser enquadrado.
no artigo 233 do Código Penal,
que determina pena de três meses
a um ano de detenção ou multa

para quem praticar ato obsceno
em lugar aberto ou exposto ao

público. Até o fechamento desta

edição, Marcucci ainda não havia
terminado de ouvir o depoimento
do acusado.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licita

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 46/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE'
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/03/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 29/03/201114:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos "interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.

samaejs.corn.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

AVISO
Ref. Licitação 35/2011

Modali�ade: TOMADA DE PREÇOS
Objeto: EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE

VAZAMENTOS

o Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Moser, COMUNICA que tendo em vista
1 a alteração ao Edital a data da abertura dos envelopes fica prorrogada para o dia
06/04/2011 ás 14:00 horas,

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2011.

lsalr Moser
Diretor Presidente
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Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 16/03/2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012011 (cat. KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista (preço válido para pedidos realizados via internet junto a um Distribuidor Ford) ou financiado com taxa de 0,99%
am. e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 338,68, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tanfas, custos e impostos (IOF). valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,31%
am, e 16,94% a .a através do Programa Ford Gredit, Ford Ka 1 ,OI 2011 (cat KBCl ) a partir de R$ 24,600,00 à vista (preço válido para veículos a pronta entrega) ou financiádo com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 349,57,
na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,34% a.rn. e 16,08% a.a. através do Programa Ford Credit. Ford Fiesta RoCarn Hatch 1,012011 (cat. FAB1) a partir
de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa, 50% de entrada e'Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos !IOF), valor total a prazo
de- R$ 31.675,48, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,29% am e 16,56% aa., através do Programa Ford Credito Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à
aprovação de crédito, Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de .

A· A .

'

financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas correspondem somente às cores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas elou especiais mediante CARl. O FORD UNICARD. SOl.IClTE J O SEU.
consulta na revenda. Imagens somente para fins ilustrativos, As ofertas anunciadas neste anúncio substrtuem e invalidam todas as publicacões anteriores. Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

.

> Capitais e regiões metropolitanas; 41J04..1960 I Demais Ioc.alidades: 0800 728 1960.

Faça revisões em seu veículo regularmente.••
VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800Seguros f'oId

ISOPE
CONFIRMA:

/
./

/

PEtA tia VEZ,
A MAIS OtIVIOA.
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