
Sem previsão
para reconstruir
Dnit (Departamento Nacional de

Infraestrutura deTransportes) começou
ontem a remover barreiras que caíram
na BR-280, no limite entre Corupá e

São Bento do Sul. No último fim de

semana, parte dapista cedeu no km
89. Órgão ainda não tem previsão para
liberar o tráfego e sobre os investimentos
necessários para recuperar o trecho.

Página 19

Mortalidade das empresas
tem queda de 58% em 2010
Levantamento divulgado pelaPrefeitura de Jaraguá do Sul constatou que o número de empresas
que fecharam as portas nomunicípio diminuiu significativamente no último ano. Em�009, 219
estabelecimentos deixaram de existir. No ano passado, este número caiu para apenas 93.Maior

cautela e planejamento estão entre os fatores que teriam contribuído com o resultado.
EDUARDO MONTECINO
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"- Página 8

ATINGIDOS PELA CHUVA COMEÇAM A SACAR O FGTS. Página 7

-
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blush!
A revista da mulher inteligente!

Instalação de
radares termina
dentro de 60 dias
Parte dos 24 equipamentos
já começou a funcionar
em fase de testes. Assim
que trabalhos forem
concluídos, ruas jaraguaenses
serão fiscalizadas por 71
controladores de velocidade.
Página 10

REJEITADO
Defesa Civil ,

,

do Estado
não aceita
decreto de
calamidade

- Parque de Eventos
vira abrig9 para
duas famOias
Prefeitura afirma que
reformas no local começarão
em um pavilhão que não
está sendo ocupado. Maioria
dos moradores desalojados
está na casa de parentes e
amigos. Página 7
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2 História

Escândalo lrã-Gontras
começa julgamento
o tenente coronel OliverNorth e o vice

almirante John Poindexter, dos Estados
Unidos da América, são indiciados por
conspiração, pelo seu envolvimento na

venda ilegal de armas ao Irã - sob um em

bargo de armas mantido pelos EUA - e o

financiamento dos guerrilheiros Contras
na Nicarágua, proibida pelo congresso.

De agosto de 1985 até março de 1987,
Oliver North comandou a venda de arrrias
ao Irã, no intuito de "melhorar as relações
entre os EUA e o Irã" e "facilitar a liberação de
reféns do Hezbollah". O faturamento das ven
das serviria para financiar a guerrilha anti
sandinista e anticomunista naNicarágua.

Em pouco tempo, o esquema havia se

reduzido a um escândalo de armas por
reféns, com o Irã exigindo remessas cada
vez maiores, para soltar reféns em um rit
mo cada vez mais reduzido. Em novem

bro de 1986, o escândalo foi exposto pela
revista libanesa Ash-Shiraa, e investigado
mais a fundo pelo New York Times. No
mesmo mês, North destruiu documentos
chaves do comércio de armas com o Irã,
alegando proteger as vidas dos envolvidos
no Irã e na Nicarágua.

O presidente dos EUA, Ronald Re

agan, admite em 13 de novembro de'
1986, que ordenou a troca de armas por

, reféns, em clara violação das determi

nações do Congresso. Investigações do
.

congresso resultaram na condenação de
11 oficiais do governo. O conhecimento
e envolvimento de Reagan com o finan
ciamento dos Contras permanece um

mistério. Alguns dos condenados pelo ,

escândalo foram perdoados pela admi

nistração de GeorgeWalker Bush.

·�979·

Festival de Cinema
Na edição de 17 de março de
1979, o jornal O Correio do
Povo trazia um resumo do 290
Festival de Cinema de Berlim,
dando especial atenção ao

tema recorrente nos filmes

premiados - o nazismo e o

I holocausto - e os problemas
de estrutura que cercaram o

festival.

SPAS E FONTES TERMAIS
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o "cãodecorado"
Sargento Stubby

Adotado pelo cadete americano J. Robert
Conroy em 1917, Stubby tornou-se rapida
mente o mascote da 102a divisão de infanta
ria. Treinado pelos soldados, Stubbyapren
deu a "bater continência" colocando a pata
direita na cabeça quando os outros soldados
faziam a saudação.

Devido ao efeito positivo que o cão tinha
na moral dos soldados, Stubby pode perma
necer no campo de treino, apesar de animais
serem proibidos em bases militares. Quando
a 102a foi enviada a França, Conroy "contra
bandeou" o cão junto consigo.

Stubby serviu em 17 batalhas. Sensível ao
odor de gases tóxicos, salvou vários soldados ao
latir e morder os soldados adormecidos como
aviso. Latia para alertar a localização de solda
dos feridos, e atacou um espião alemão, o que
lhe rendeu uma promoção especial a sargento.

Stubby foi o cão de guerramais condeco
rado da primeira guerra mundial, e o único
cachorro a ser promovido a sargento. Uma
das placas no memorial dos soldados, em Stubby faleceu nos braços de Roberto Conroy em 1926. Pelo seu serviço na
Kansas City, é dedicada a Stubby. , primeira guerra mundial recebeu 13 medalhas.

PELO MUNDO

��

Massacre de My lai
No dia 16 de março de 1968, sol

dados americanos invadem as aldeias
de My Lai 4 e My Khe 4, no Vietnã do
Sul, matando entre 350 e 500 civis vie

tnamitas, em sua grande maioria mu

lheres, idosos e crianças. A exposição
do massacre foi uma peça chave na

virada da opinião pública que levou a

retirada dos EUA na guerra do Vietnã.

1

Ataque aéreo
Cerca de' 90% da cidade alemã de

Würzburg é destruída por um ataque aé
reo britânico. Em cerca de 20 minutos, o
centro da cidade, com construções que
datavam da idade média, foi totalmente
consumido pelas bombas. Mais de cinco
mil civis alemães morreram no ataque, e
WÜTzburg passou os próximos 20 anos re
plicando edifícios históricos.

Papa pede perdão
Em visita ao muro das lamenta

ções' em Israel, o papa João Paulo II
faz um pedido oficial de desculpas e

pede o perdão divino pela inativida
de e complacência da Igreja Católica
durante o Holocausto. Em nota, disse
não haverem palavras fortes o sufi
ciente para descrever o quão deplorá
vel foi o holocausto.

Sir Nils Olav II
o Coronel em Chefe Nils Olav II
é o mascote oficial da guarda real

,

Norueguesa. Substituto e sósia de Nils
Olav I, o "coronel" é um pinguim-rei
nascido no zoológico de Edinburgo,
e o primeiro pinguim a ser nomeado
cavaleiro na Noruegua, em 2008.
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Jaraguá do Sul (SC), 24 de fevereiro de 2011.
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spas e balliiostennais é (ie longa Gata. mais antigós complexos ,.

de banhos públicos do país, em Obuda, datam do império romano, e a cultura do spa foi revivida
durante o domínio Turco, entre os séculos 16 e 17. Algumas das casas de banho construídas pelos
turcos continuam funcionando, como os banhos de Rudas e Király, em Buda. No século 19, avanços
em tecnologias de perfuração permitiram a construção e expansão de grandes complexos termais, '

como a casa de banho no lago Héviz, amaior emais antiga do país. Atualmente, existem cerca de 450
casas de banho naHungria, e 50 delas são consideradas como Spas. Commais de 1500 fontes termais,

. as casas de banho são uma parte central da história e do turismo húngaro.
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA . SÁBADO
CfistianoMahfudWatzko,
estudante de Direito

,
.

DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

Nobel sul-jaraguaense
�"'uinta-feira passada, nessa mesma coluna

Ponto de Vista, o estudante de Direito Cris
tiano Mahfud Watzko falou do Prêmio No

........ bel. Explicou como as intenções e os sonhos
do inventor da dinamite, Alfred Nobel, se transfor
maram em um dos prêmios mais conceituados e

cobiçados do mundo (seja pelo status, seja pelo va
lor econômico). De todo modo, como disse Cristia

no, uma ideia que visa a premiar pessoas que pres
taram grandes serviços à humanidade nas áreas da

paz, literatura, química, física e medicina.
Lendo seu texto fiquei imaginando quem pre

miaríamos se houvesse, pelas plagas -

de cá, alguma espécie de Nobel sul

jaraguaense. Quem nós poderíamos
listar como candidatos a um glorioso
prêmio por importantes serviços que
tenha praticado em favor da comu

nidade nos últimos dez ou quinze
anos, por exemplo?

Pensei, pensei e lembrei, quem
sabe, de dois ou três nomes que fize
ram a diferença, independentemen
te de seu escopo altruísta ou não.

Pessoas que, por conta' própria ou

por amor ao próximo, agiram mui
to além do que se poderia exigir ou
mesmo esperar delas. Falo de atos

que tiveram consequências posi
tivas ou favoráveis a toda comuni

dade: não aquelas atitudes obriga-
. tórias de um ou outro político que
reverberaram em melhoria de vida

para alguns lugares, algumas pessoas ou algumas
classes apenas.

Isso me impressionou e assustou um pouco,
pois vivemos em uma região com Indíces acima da
maioria das médias que medem tudo nesse país.
Em especial o tal IDH, ou Índice de Desenvolvi
mento Humano. Temos potencial em vários aspec
tos e várias vertentes para convivermos com di
versos "Prêmios Nobel Sul-jaraguense" ou mesmo

TERÇA-FEIRA .

VictorDanich,
sociólogo

"Prêmios Nobel do Vale do Itapocu". Entretanto,
aparentemente temos poucos nomes que podería
mos seriamente indicar para tão nobre premiação.

De certa forma essa reflexão lembrou-me de
um dos mais festejados filósofos da atualidade, o
alemão Iürgen Habermas. Em um debate com ou

tros conceituados filósofos em Paris, em 2001, que
virou o pequeno (em tamanho.apenas) livro "A éti
ca da discussão e a questão da verdade", Habermas
afirmou que "uma pessoa só pode ser livre se todas
as demais o forem igualmente".

Habermas discorreu, em sua palestra, que uma
comunidademoral é aquela formada
de indivíduos livres e iguais que se

sentem obrigados a tratar uns aos

outros sem preconceitos qu dife

renças. Claro que ele tem consci
ência da realidade e fala de outras

teses pelas quais se defende ou se

constata que algumas pessoas são
mais livres do que outras.

Para que consigamos, então,
atingir o patamar de uma socieda
de com expoentes dignos de serem
lembrados por seus atos em prol da
coletividade, resta claro que preci
samos ser todos livres. Não apenas
conceitualmente.

Ademais, como ensinou o ilus
tre jurista Miguel Reale em palestra
intitulada "A ética do juiz na cultura

contemporânea", de 1993, "quem se

distingue, por virtudes de excelência,
não pode pretender ser superior à sociedade, pois,
no momento em que ele se ergue, eleva consigo a

sociedade a que pertence".
Pertencemos a uma sociedade forte em diver

sos aspectos, como já disse acima. No momento

em que tivermos membros dessa sociedade distin

guindo-se por atos construtivos, todos ganharão,
haverá menos desigualdade, menos medo e mais

qualidade de vida..

"
Para que

consigamos,
então, atingir
o patamar de
uma sociedade
com expoentes
dignos de serem
lembrados por

seus atos em prol
da coletividade,
resta claro que
precisamos ser
todos livres.

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

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

A Direção

IMAGEM DO DIA

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS,
destinados para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centros Municipais de

Educação Infantil, no município de Jaraguá do Sul - SC, em conformidade com os Anexos
do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu

nicipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até ás 13:30 horas do dia 31 de março de 2011, no Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 13:45hs do dia 31 de março de 2011, na sala de reuniões da Gerência de licita

ções e Contratos. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: Somente no dia 29 de março de

2011, no horário das 7h:45min às 11hOOmin, na Rua Walter Marquardt, 1111 no Depósito
da Secretaria Municipal de Educação, localizado no CAM - Centro Administrativo Municipal
(fundos das instalações da Gerência de Conselhos, acesso Portaria SENAI), com as Sras.
Elza Maria Siems e Marlene Silva. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 330.805,35
(trezentos e trinta mil oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos). INFORMAÇÕES:
A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br
.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de março de 2011.

IVO KONELL - Secretário Municipal da Administração
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Projeto de incentivo.
tem 79 inscritos

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
recebeu 79 inscrições para o Projeto Incen
tivando Talentos, sendo 47 na área de mú

sica, 16 em dança, 12 para teatro e quatro
em artes plásticas. O edital deste processo
disponibilizará 44 vagas, e os inscritos pas
sam por uma avaliação sacioeconômica,
que será realizada durante esta semana. A

divulgação dos contemplados está prevista
para a próxima segunda-feira, dia 21, quan
do eles serão comunicados por telefone.

Pomerode pede
todo tipo de &juda

A Prefeitura de Pomerode, município
atingido quase em 80% na enchente do dia
11 de março, informa que muitas famílias
necessitam da doação de alimentos, água,
kits de limpeza, roupas e colchões. Os ma
teriais podem ser-doados no Centro Muni

cipal de Eventos. Além disso, uma conta do
Fundo Municipal de Defesa Civil foi criada:

,
"

Agência do Banco do Brasil, número 2474-
. O, conta corrente 17.022- 4. Informações
pelo telefone-(47) 3387-7213.

Campanha recolhe
doações para atingidos
Para ajudar as pessoas' atingidas pe

las chuvas dos últimos dias, a Secretaria
de Desenvolvimento Social e Habitação
de Guaramirim promove uma campanha
para doação de móveis. A maioria das fa
mílias visitadas pelo governo municipal
precisa de móveis em geral, desde fogão
até colchões e travesseiros. Quem quiser
doar deve entrar em contato com a Secre

taria, rua IrineuVilela Veiga, 222, ou pelo
telefone (47) 3373-3397.
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Unerj e PUC-PR
iniciam novas pós

A Unerj inicia hoje, em parceria com a

PUC-PR, duas pós-graduações previstas
para 2011: Controladoria efinanças e Ges
tão estratégica de pessoas. As atividades co
meçam às 18h30 no auditório da instituição,
com um coquetel aos participantes, apresen
tação da estrutura que ficará à disposição dos
alunos, e início das aulas. A Unerj/PUCin-

".

forma que continuam abertas as inscrições
para outros cursos de pós-graduação. Ins
crições pelo site www.unerj.br.
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Até a nomeação,
tudo ficaparado
Impasse preocupa prefeitos das cidades atingidas
JARAGUÁ DO SUL

,

Passado quase três
meses,a Secretaria
de Desenvolvimento
Regional de Jaraguá
do Sul, mesmo com

titular interino, ainda
não pode recomeçar o
trabalho que compete
as gerências executivas
do órgão estadual.

esmo que o PSDB
tenha confirmado
a permanência de
Lio Tironi no co-

mando da secretaria regional,
o governador Raimundo Co
lombo ainda não oficializou
o nome dele para a vaga. A

sustentação dessa indefini

ção tem causado bastante
desconforto para a região,
que justamente agora precisa
de ajuda e, principalmente,
de recursos financeiros para
recuperar osmunicípios atin
gidos pelas fortes chuvas.

O modelo de descentra

lização foi criado pelo ex

governador e atual senador,
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB), com o objetivo de
dar mais autonomia para
as regiões definirem suas

Tironi espera oficialização
Enquanto permanece indefi

nida a situação local, resta à região
esperar pela oficialização do nome

do secretário da SDR. "Estamos se

guindo os trabalhos já iniciados,
mas sem os gerentes executivos não
consigo trabalhar direito", diz o se

cretário interino Lio Tironi, sobre as

consequências da indefinição. "Fui
até uma escola em Massaranduba

porque a enchente danificou a uni

dade, mas não tinhaum engenheiro

prioridades, e foi duramen
te criticado pela oposição na
época, inclusive pelo gover
nador Raimundo Colombo,
que, na oposição, classificou
a estrutura como cabide de

emprego. Depois, ao aliar-se
a Luiz Henrique, Colombo
reviu sua posição e anun

ciou que manterá a política
das regionais. Até agora, ele
nomeou os titulares de 28

secretarias, restando a ofi

cialização de outras oito,
consideradas mais proble
máticas.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

parame acompanhar", conta.
Quanto aos problemas ocasio

nados pelas chuvas, o interino afir
ma que não tem autonomia para
iniciar novos projetos porque essas

decisões precisam passar pelas ge
rências e por profissionais de cada
área específica "Eu defendo a des

centralização porque, no fim do ano

passado, comprovamos pormeio de
relatórios a realização dos projetos
da SDR. Ela é importante".

PIERO RAGAZZI

Na interinidade, Tironi não tem autonomia
para iniciar projetos e auxiliar as Prefeituras

Região está desamparada, diz Voigt
Para o prefeito de Schroeder, Felipe Voigt (PP), a região está

sem representatividade em um momento em que precisa recu

perar o que chuva estragou nos municípios. "É lamentável. Não
temos dinheiro para fazer as grandes obras e estamos trabalhan
do apenas com a estrutura da Prefeitura".

O administrador ainda diz estar muito preocupado, porque
nem os R$ 600 mil prometidos foram entregues pela Defesa Civil
do Estado para fazer as obras emergenciais. "A região está de

samparada. Temos um secretário interino (Lio Tironi), mas que
não tem equipe para trabalhar e decidir".

OS MO IVOS QUE PODEM EXPLICAR A DEMORA

Conselho está
sem atividades
neste período

o prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), des
taca a importância do Conselho
Regional de Desenvolvimento,
que é formado por represen
tantes de entidades, prefeitos e

vereadores da região. Segundo
ele, os encontros mensais eram

I essenciais para definir as priori
dades de cada município, firmar
convênios e angariar recursos.

Mas o Conselho não ainda não

começou os trabalhos porque a

equipe da SDR não está formada
em função da indefinição do ti
tular davaga. "Com essa situação
provocada pelas chuvas, a região
precisa de uma ação efetiva do

governo do Estado paraajudar os
prefeitos a recuperarem os mu

nicípios do caos", completa.
O presidente Câmara de Ve

readores de Iaraguá do Sul, Jaime
Negherbon, (pMDB), concorda
da com Tamanini. "0 Conselho
tem ação bastante importante
para a região e agora nesse mo

mento difícil não sabemos a

quem recorrer", diz. "0 secretário

regional é o nosso governador
descentralizado", defende.

�� 'l�-'
-

INFORMAIICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

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

Jaraguá do Sul-SC

Konell culpa PSDB e Pasold diz que veto é pessoal
Enquanto o governador Rai

mundo Colombo (DEM) não
oficializa o nome do titular da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, a briga continua entre

as lideranças políticas da região.
Apesar de os aliados da prefeita
Cecília Konell concordarem com

a indicação de um tucano para a

vaga, eles afirmam publicamente
que não admitem a permanência
de Lio Tironi no cargo.

.

De acordo com o marido da

prefeita e secretário de Adminis

tração, Ivo Konell, a culpa pela
demora da nomeação do titular
é do PSDB de Jaraguá, que insiste
em manter Tironi. Ele diz que o

governo municipal tem várias ra

zões para não aceitar que Tíróni

permaneça como secretário regio
nal. "O Lio Tironi fez uma sacana-

gem nos dois primeiros anos da

administração da prefeita Cecília
Konell". Segundo o secretário de

Admínistração.Tironi teria articu
lado junto à oposição para tentar
cassar o mandato da prefeita Cecí
lia Konell, durante as duas comis
sões de investigação abertas pela
Câmara no ano passado.

receu nos locais atingidos pelas
chuvas. Todo o prejuízo ficou por
nossa conta", critica.

Já o vice-prefeito e ainda presi
dente do PSDB, Irineu Passold, diz
que os tucanos só têm um nome

para comandar a SDR: Lio Tironi e
afirma que a indicação será confir
mada esta semana por Colombo.
"O DEM e o PSDB sempre foram
adversários. Em 2008, foi o Lio Ti
roni quem aproximou os partidos

, para eleger a Cecília prefeita. Esse
jogo do Cacá (Carione Pavanello)
e do Ivo não dá para entender. É
pessoal a posição contrária ao Lio

Tironi", sentencia.

"Em 2008, foi o Lio Tironi
quem aproximou os

partidos para eleger a
Cecília prefeita".

INEO ASSOLO

"Se o governador decidir pelo
nome de Lio Tironi, a Prefeitu
ra de Iaraguã não fará parte da
SDR", ameaça. "Chegamos no li
mite. Nossa cidade está arrasada
e o Lio Tironi nem sequer apa-

Passold afirma que o PSDB tem

apenas um nome para indicar para
o comando da SDR: Lio Tironi

EDUARDO MONTECINO

�",
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As Iruslrac;ões de um vice
Em conversa ontem com a repórter
baiana Constantino, o vice
prefeito Irineu Pasold (PSDB)
deu fim às esperanças de Cecília
Konell de o ter de volta ao Paço
Municipal.Mais uma vez Irineu

queixou-se do comportamento do
secretário deAdministração, Ivo
Konell, a quem acusa de tornar

impossível uma convivência
pacífica ejá avisa que uma
nova coligação com oDEM está
totalmente descartada enquanto
Konell estiver no páreo. O vice
diz que enfrentou dias difíceis, se
sentiu injustiçado pela imprensa
em alguns momentos e que se vê
demãos atadas por não conseguir
atuar como os eleitores gostariam.
"Quando o Ivo entrou na
administração da prefeita Cecília,
ele provocou uma separação entre
os partidos.Me enoolu: para eleger
a Cecília, mas achei melhor sair da
administração porque não podia

Outra versão
Para o secretário de

Administração, Ivo Konell
(DEM), porém, a culpa pela
demora na nomeação da SDR é
exclusivamente dos tucanos que,
segundo ele, teimam em não
indicar um nome de consenso por
pura birra. Konell justifica o veto a

Lia por acreditar que o tucano foi
um dos mentores da tentativa de
cassar a prefeita Cecília.

continuar sendo humilhado';
argumenta. Todavia, o vice diz
que dá expediente diário no

diretório do PSDB e que lá atende
a população que o procura.
Deixando o retrovisorde lado e

traçando estratégiaspara ofuturo,
lrineu garanteque os tucanos têm
hoje quatro nomes alinhavados
para a disputa municipal de2012,
o dele, o do ex-deputadofederal,
VicenteCaropreso, o da secretária de
Educação deMassaranduba,Niura
Demarchi, e também Lio Tironi.
SobreLio, aliás, lrineugarante
queforam inúteis as tentativasdo
DEMde tentaremplacaroutra
indicação para SDR (Secretaria
deDesenvolvimentoRegional).
Segundo ele, a conftrmação do
tucano no comando da regional
já está acertada com ogovernador
e deve seranunciada ainda esta

semana. Seria uma revanche e

tanto, isso nem lrineu pode negar!

.

Orc;amento
Se a situação enfrentada
pelo município de Corupá
é extremamente difícil
considerando a previsão de

orçamento em R$ 27 milhões

para 2011, a coisa fica ainda
mais complicada na esfera do
realismo. Dificilmente a Prefeitura
irá conseguir esta cifra depois
das enxurradas deste começo
de ano, considerando que
muitas empresas e comércios
foram afetados e osimpostos
congelados. Contabilizando
prejuízos de R$10milhões até
agora, o Executivo não deve
arrecadar mais de R$ 23 milhões
o ano todo.

Aprovac;ões
A Câmara deVereadores de

Corupáaprovou por unanimidade
a resolução que diminui o recesso
parlamentar de 90 para 60 dias,
dá fim ao voto secreto e institui
a tribuna livre. Para o presidente
da Casa, João Carlos Gottard (PT),
os vereadores deram uma clara

demonstração de que querem
ampliar o canal de comunicação
com a sociedade e tambémns

instrumentos de transparênçia
do Legislativo. Namesma sessão,
na noite de segunda-feira, o Refis
.(Programa de Recuperação Fiscal)
também recebeu sinal verde.

o presidente do Conseg (ConseJ11o de SegurrulÇaCOnlUi]itária) do Centro, Anto:nio Zanoli�
��stk'i otinlista (�Onl a possibilidade do 'f!)násio PUdlUl' Müller passar para respunsabílidade do
Instituto Federal de Santa Catarina. Coro. a aprovação de urnamoção contra a derrubada.
d.o ginásio, pelaAsseulbleia Legislativa,Zanon acredita que as negociações, iniciadas eID
novelubro do ano passado, devenl avançru: O Instituto Federal teria à disposição.R$ 2milhões

-

para revitalizarcompletamente a estrutura e a única exigência é que aentrada dos usuários
aconteçaatravés do. centro educacional, o que afastadaprostitutas e usuários de drogas do. local.

dadere
.

O senador Paulo Bauer (PSDB) entregou pessoalmente ao
ministro daEducação, Pernando Haddad, o pedido de infonnações

. que enviou ao IVIEC sobre o novo PI/ano Nacional de Educação.
A conversa aconteceu namanhã de ontem, na Comlssão de

Educação, da qual Bauer é titular. O catarinense disse aoministro

que o Congresso precisa termais detalhes do diagnóstico e da

avaliação daprímeíra versão do PNE para poder votar a nova
ver8ão� que vai norteaJ� o 'iJ.ssunto pela prõxlma década. "Como

.. 1° .. d f'·
- .

o governo tem alnp a. n:lalOna nas "nas l"asas1 nao gostana que
na Educa��ào a unanimidade fosse votada por ordetn políticrlt',
aq�urn.entou o senador�Ao tinal da eudíência,Haddad se

.

Com]
�.

d 'E:tl
- I 6'COnl]JrOln(�teu. em enVHU' para a -,onussao te -ibu.caçao o rClat. no

1 Iu como l d"1, ""', ,li" "o';)I,"I:l'}'," Oj" "', or' 1/.,'1 _"1f "

II,
,

11". "'I '. .ii: :"'. '"li
. 11;�tmnp eto, que senm COUIO )cbt p�lta .dS lnu dn�a,).

IPTU
Começam a ser distribuídos hoje os 43mil carnês de !'PTU. Este ano, o
imposto sofreu reajuste de 5,39%, o que faz a Prefeitura ter a estimativa
de arrecadar R$ 13,5 milhões com a taxa. Quem não receber o boleto
até o dia 31 deve procurar o Setor de Tributação.

-

" , ",I

Cifrado
. ,

preJulzo
Durante a plenária daAcijs, na .

noite de segunda-feira, a chefe
de gabinete, Fedra Konell,
afirmou que os prejuízos
acumulados desde janeiro
no município já ultrapassam
os R$100milhões. Desde lá,
a Defesa Civil trabalha em
estado de alerta. Uma das

principais ações da Prefeitura
para diminuir os riscos de

alagamento está sendo
.. ané!J.isada, a tendência é que o
Executivo coloque em.prática
um plano demacrodrenagem,
conforme sugestão do próprio
Ministério Público. Mas para
isso seria preciso angariar
recursos do governo do Estado
e da União. O que não tem.
sido fácil.

Não aceito '

A Defesa Civil do Estado
anunciou no fim da tarde
de ontem que não aceitou o

decreto de calamidade pública
editado pela Prefeitura de
Corupá e recomendou que
o município faça um novo

decreto de emergência. A
diferença entre os dois está

.

no alcance da catástrofe.
O prefeito Luiz Carlos
Tamanini foi surpreendido
pela notícia e ainda avalia

que procedimentos tomará a

partir de agora, provavelmente.
deve ir a Florianópolis nos
próximos dias 'para tentar
reverter a situação.

. \
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CHARGE

'..._ �"
UMA. MOUTA.t>ORA

<2R'N6A. 'tJE
CAMINHklaM
:JA.RA6UÁ ?!

I

SEI �Ão!�"O QUE
�iD VAI TER LU&AR
PRA 6Srt(IO�!

DO LEITOR

Haverá espaço para todos?
li

__"c produtos de subsistência
rescem num ritmo aritmé
.

co, já a população cresce

"'�'Tlum ritmo geométrico". Essa
, frase foi dita por Thomas Malthus,
um matemático nascido em 1766

,

na Inglaterra e pode
servir como descul

pa para um cético
dizer: "aí está a causa

da miséria global"!
Céticos, podem tirar
o cavalo da chuva,
pois uma coisa não
tem nada a ver com

a outra. A questão
é: como pode haver
comida suficiente no
mundo paranos alimentar até 2050,
e ainda assim 1,5 bilhão de pesso
as no murido todo não tem sequer
um prato diário de comida namesa
sendo estas pessoas exatamente

iguais anós, fartos depodermos nos
;-

alimentar três vezesao dia?

Imagine o leitor um placar que
se move como um cronômetro.
Assim é a população da Terra, que
segundo estimativas do censo nor

te-americano, deverá chegar a sete

o
bilhões de pessoas ainda neste ano.

i"
Só para você ter uma ideia, leitor,
a população mundial demorou
1800 anos para chegar a um bilhão

,
de pessoas, 130 anos (1800-1930)
para duplicar esse número e, em

questão de 12 anos (1999-2011)
conseguiu essa façanha novamen
te. Por mais que se façam campa
nhas de controle da natalidade
nos países emergentes, ainda as-

, sim são os países mais populosos
do globo; já nos desenvolvidos, a

campanha é justamente oposta: fa
çammais filhos,meu povo!

Não é para menos, leitor: cinco

pessoas nascem e duas morrem
a cada segundo no mundo. Mas,
sabendo que a expectativa de vida

global está em 69
anos e a brasileira em
73, faz-se a seguinte
pergunta: por que
tantas pessoas ainda

passam fome?
Ebdstem diversas

explicações para isso.
Senão vejamos: se a

comunidade interna
cional doa bilhões de

"

dólares anuais para
os países africanos no combate à
fome e, em vez destes recursos se

rem repassados à população para
que as pessoas possam usufruir de
uma melhor qualidade de vida, o
governo embolsa-os, o que fazer
diante disso? Outra: em 2008, pela
primeira vez na história, o número
de pessoas que vivem em cidades

ultrapassou o das que vivem em
-

áreas rurais. Ótimo. E como isso
aconteceu? Êxodo rural, mas você
acha que o humilde agricultor vai
conseguir trabalho com tanta facili
dade na cidade?

São questões polêmicas, mas ao
mesmo tempo passíveis de serem

,

analisadas e refletidas para que se

consiga pensar em alguma solução
para isso.Mas uma coisa é certa, lei
tor: não é colocando Tiriricas lá no

Congresso que este problema será

resolvido, emhipótesenenhuma...

CláudioSchmitt, au_xiliaradministrativo

até agora a Prefeitura não sabe quando esse di
nheiro chegará. E pior: diante dos estragos cau
sados pelas chuvas que se sucederam nos meses

de fevereiro e março, o valor prometido para os

problemas ocorridos em janeiro - que já não era

suficiente - ficou ainda amais

ultrapassado. Segundo a che
fe de gabinete Fedra Konell, os
prejuízos somente em Iaraguá
do Sul neste ano devem ultra

passar R$ 100 milhões.
Diante de uma região su

,

cessivamente castigada pelos
desastres naturais, é lamentá
vel que a SDR esteja acompa
nhando as discussões sobre o

assunto apenas à distância. Sem

definição no órgão, a tendência é que as melho
rias continuem sem previsão para acontecer, já
que a estrutura não está organizada para traba
lhar em busca de possíveis soluções.

EDITORIAL

SDR
tingida por três enxurradas em menos

de três meses, a região do Vale do Ita

pocu está sem representantes oficiais
na SDR (Secretaria de Desenvolvimento

Regional) no momento em que a população mais

precisa. Desde janeiro, os muni
cípios se mobilizam para buscar
recursos junto à Defesa" Civil do
Estado e Nacional para recupe
rar o que a chuva estragou. Mas,
se antes já não era fácil vencer a
burocracia para a liberação dos
recursos necessários, a situação
fica ainda pior quando não há
autoridades disponíveis para
mediar as conversas e informar
os governos estadual e federal so-
bre as dificuldades enfrentadas pelos municípios.

Há cerca de um mês, a Defesa Civil do Esta
do garantiu o repasse de R$ 1,8 milhão a Jaraguá
do Sul para obras de reconstrução. No entanto,

DOLErrOR

A falta de consciência politica
da população brasileira (2a parte)

Mesmo depois de
decorridosmais de 20

anos de sua promulgação,
a Constituição Federal
não conseguiu acabar
com amaldita tradição
que impera no meio
político nacional,

denominada corrupção.

Todos
sabem que a democracia é uma

forma de regime político em que o

poder emana da vontade popular.
Nas célebres palavras de José Afonso

da Silva (Curso de direito constitucional po
sitivo, 2002, p.126) lia democracia é um pro
cesso de convivência social em que o poder
emana do povo, há de ser exercido, direta ou
indiretamente, pelo povo em

proveito do povo".
Mesmo depois de decorridos

mais de 20 anos de sua promul
gação, a Constituição Federal,
com todos os direitos e garantias
salvaguardados aos cidadãos
brasileiros, bem como as várias
formas de controle das ações do
poder estatal, não conseguiu aca
bar com a maldita tradição que
impera nomeio político nacional,
denominada corrupção.

Ela nada mais é do que o an

teriormente mencionado "desvio
de valor", em que ao invés de tra
balhar pelo povo e em proveito
de toda a sociedade, o agente político labuta em
proveito próprio ou de terceiros, sempre tendo
como escopo primordial a reeleição e o aumento

do próprio patrimônio.Daí surgiu à expressão po
pular: "mamar nas tetas públicas".

,E este desvirtuamento vem acontecendo 'tom
tamanha regularidade, inclusive aparecendo de
forma reiterada em vários veículos de comuni

cação, que se tomou uma prática comum, acar
retando urn enorme aviltamento na credibilidade
da política nacional.

Ora, o que desde logo cumpre observar é que o
Brasil, desde sua independência, foimarcado por

urna trágica história de reiteradas corrupções, se
guidas por malfadadas impunidades. E este des
crédito generalizado napolítica do país foium dos

grandes fatores responsáveis pela inexistência de
consciência política da grande maioria da popu
lação hodiemamente.

Se diferente fosse, talvez palhaços e jogadores
'

de futebol, ou ainda atores de novelas oumúsicos
famosos, não fossem eleitos com,
tanta regularidade.

De igual modo, o voto tam
bém não seria obrigatório para
os maiores de 18 e osmenores de
70 anos (art. 14, §1°, da CF/88),
pois uma sociedade em que seus

indivíduos possuem consciência

política, ou melhor, espírito pa
triótico (como ocorre nos Estados
Unidos, por exemplo), o voto não
é uma obrigação, passível de san
são, mais sim urn devermoral na
consciência de cada um, além de
urna vitória para a democracia.

-

Por fim, a única solução para
esseproblema social é a estimula

ção da população para o voto consciente, através
da formação de urn espírito patriótico em toda a

sociedade brasileira, deixando-se de lado bandeí-� ,

ras partidárias e questões pessoais, e de mesma

amplitude com que a população se une para as

sistiruma final daCopadoMundo, ou comames

ma força que as pessoas se juntam para ajudar o
próximo em catástrofes naturais.

"

"

Mario CesarFelippi Filho, professor do Curso deDireito
Unerj/PUC, advogado especialista na área Penal e

ProcessualPenal, presidente da Comissão de Estudos da
OAB/SC, 23a subseção de Jaraguá do Sul

Sabendo que a

expectativa de vida
global está em 69

anos e a brasileira em

73, faz-se a seguinte
pergunta: por que

tantas pessoas ainda
passam fome?

"
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JARAGUÁ DO SUL

No primeiro dia de saque
do FGTS para as vítimas
das enchentes de janeiro,
mais de 500 pessoas
passaram pela agência da
Caixa Econômica Federal.

....... esse número de aten

dimentos, mais de R$ 1

milhão foi pago aos be
_."neficiários. Segundo o ge
rente da agência, Donaldo Kobus,
a expectativa é que mais de 25 mil

pessoas irão sacar o Fundo. No to

tal, esse valor deve chegar até R$
40 milhões. Até a tarde de ontem,
mais de R$ 15 milhões já haviam
sido liberados, mas serão sacados

apenas nos próximos dias.
A Caixa estabeleceu um crité

rio de saque para não tumultuar o
atendimento. A ordem de retirada

Depois da chuva de quinta
feira e sábado, mais casas sofre
ram com os alagamentos e des
lizamentos de terra. Apesar dos

estragos serem grandes, menos

famílias precisaram ficar alojadas
no Parque Municipal de Eventos.

Apenas 11 pessoas estavam no lo
cal até a tarde de ontem.

De acordo com a diretora da
Defesa Civil e responsável pelo
abrigo, Waltraut Nunes, o núme
ro pode aumentar. "O número de

pessoas aqui não significa que
apenas essas estejam desalojadas,
pois a maioria não veio para cá

porque está na casa de parentes
ou amigos", explica.

O último levantamento feito

pela Prefeitura" após as enxur

radas de sábado, apontava mais
de 30 residências danificadas
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processo interno. Será assim tam

bém no próximo fim de semana.

Estão todos dando o máximo de si
-

para atender a todos, até mesmo

porque nenhuma agência bancá
ria da cidade tem estrutura para
atender todo esse número de pes
soas de uma vez só ", explica.

Para sacar o FGTS, só há duas
maneiras: ou enfrenta a fila, ou

aqueles que têm conta na Caixa

podem receber o dinheiro através
dela. A costureira Ivonete Kalisto
teve que ir até a agência para re

ceber o benefício. A casa dela, no
bairro Santo Antônio ficou inun

dada e a maioria dos móveis foi

perdida. Ela ficou cerca de uma

hora na fila até ser atendida, mas
não reclama. "Acho que está tran

quilo pela quantidade 'de pessoas
que precisam dessa ajuda. Lá no
ArthurMüller também foi bem rá

pido", afirma.

• Débora Kellner

CONTRATA-SE
CORRETOR
DE IMÓVEIS
Com experiência,

preferencialmente sexo

feminino lnteressadosías):
47 3376-0015 ou enviar
currículo Sandra@

imobiliáriabarrasul.com.

FOTOS PIERO RAGAZZI

eiro namãopala reconstruir
Caixa Econômica começa a pagar o FGTS aosmoradores atingidos pelas chuvas em janeiro

é conforme o número dos cadas-'
.

deborak@ocorreiodopovo.com.br
tros feitos no mutirão no ginásio
de esportes Arthür Mueller. On

tem, quem sacou o dinheiro foram
os atendidos no primeiro dia do

mutirão, em 25 de fevereiro.
De acordo com Donaldo, a

Caixa também está trabalhando

dobrado, inclusive aos sábados,
para agilizar o saque feito pelos
moradores. UNo último sábado,
trabalhamos o dia todo verifican
do os documentos e fazendo o Jaraguaenses que requereram o benefício devem ficar atentos ao calendário para sacar o dinheiro

MAS, DEACORDO COM LEVANTAMENTO, CERCA DE 400 PODEM ESTAR DESALOJADAS

Duas famOias no Parque de Eventos
e uma, destruída. Cerca de 400 Vila Baeperidi, Vieira, Barra do Rio
pessoas estavam desalojadas e Cerro, Santa Luzia, João Pessoa,
16 desabrigadas. Ribeirão Cavalo, Amizade,Vila La-

As obras no Parque de Even- . 'lau, Centenário, Águas Claras, Vila
tos não devem afetar as famílias Lenzi, Santo Antônio, Amizade,
que estão no local. O porta-voz da Rio Cerro I e Rio Cerro II, além das
Defesa Civil, Agostinho de Olivei- localidades de Ribeirão Grande do

ra, afirmou que as reformas ainda Norte,Vila Chartres,VilaMachado
não começaram e, quando forem e Ribeirão Manso.

iniciadas, serão feitas em outro

pavilhão. "Isso não vai interferir, se
for preciso faremos primeiramen
te nos outros locais que as famílias
não estão ocupando", disse.

O excesso de água no último
fim de semana resultou em ala

gamentos' inundações e desliza
mentos de terra. As regiões mais

afetadas foram os bairrosTrês Rios
do Norte, ÁguaVerde, Três Rios do
Sul, São Luís, Nereu Ramos, Iara
guá 99, Centro, Jaraguá Esquerdo,

Prefeitura afirma que
obras no Parque de

Eventos não devem afetar
famílias que estão no local
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,,'
É preciso fazer uma boa pesquisa de

mercado. Estudar a localização do negócio
e o diferencial do produto em questão.

Buscar informação e capacitação.
CÉLIO BAVER, SECRETARIO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

"

Elas estão vivendomais
Planejamento ajudaa reduzir os índices demortalidade entre as empresas
JARAGuÁ DO SUL

f 1, �

Em 2010 surgiram 682 novas empresas no município, entre elas 236 comércios, gerando novos empregos e movimentando a economia

ESTABELECIMENTOS QUE
FECHARAM AS PORTAS

Para saber mais:

PlarKüamento, pesquisa, .

inovação, pré-disposição para
.

correr riscos e um certo tino
empresarial. A fórmula do
empreendedorismo parece
estar sendo seguida à risca
pelos administradores de

�dOSuI.
ue de acordo conn dados

divulgados pelo setor de

Tributação da Prefeitura, o

.....hnimero de ennpresas que
fecharann as portas no nnunicípio
dinninuiu sígníficativamente no úl
timo ano. Enn 2009, 219 estabeleci
nnentos deixaram de existir. No ano

passado, estenúmero caiuparaape
-nas 93. Deste total, 14 são indústrias,
42ligados ao connércio e 37 presta
dores de serviços. Já o número de
novos ennpreendinnentos subiu no

período. "0 que a gente nota é que
as ennpresas estão fechando nnenos,

sina, e isso porque os gestores estão
buscando conhecimento'; destaca
o secretário nnunicipal de Desen
volvinnento Econômico e Turisnno,
Célio Bayer. Segundo ele, a força do
associativisnno e das entidades liga
das à capacitação contribui para a

fonnentação dos negócios.
O cenário é confirmado pelo

analista do Sebrae, Marco Antônio
Murara. Segundo ele, os ennpreen
dedores além de preparados, estão
mais cautelosos. liA gente percebe
que as pessoas nos procuram já
commuita informação.Muitos che
gana à conclusão de que a ideia ain
da não está nnadura, ou seja, preci
sana pesquisar e planejar una pouco
mais,Mas no geral, as pessoas estão
buscando capacitação e informa

ção sobre gestão antes e depois de

.

entrar para o nnercado. E isso ajuda
muito" explica.

Os especialistas também atri
buem os fechamentos registrados
em 2009 ao período de crise e retra

ção econômica registrado na época.
E· recomendam planejamento aos

que pretendenn ennpreender. "É
preciso fazer uma boa pesquisa de
mercado. Estudar a localização do

negócio e o produto. Tem que ofere
cer um diferencial, estar por dentro
das tendências do nnercado. E sem

pre buscar informação e capacita
ção", resume Bayer.

• Debora VoIpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

.2010
• 14 indústrias
• 42 ligados ao comércio
• 37 prestadores de serviços
• Total: 93

CURSOS

• Sebrae
• A Arte de Gerenciar com Facilidade
• Data: 11 a 14 de abril
• Informações: 47 3371 7843

.2009
• 34 indústrias
• 96 ligados ao comércio
• 89 prestadores de serviços
Total: 219

• Apevi
• Administração de pequenos negócios
• Data: 21 a 24 de março

• PAG - Programa de

Aprimoramento da Gestão
• Datas:15/4, 20/5,17/6,22/7,26/8,
23/9 e 21/10

SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS

.2010
• 75 indústrias (aumento de

6,35% em relação a 2009)
• 236 comércios (aumento de

6,57% em relação a 2009)
• 371 prestadores de serviços (aumento
de 9,5% em relação a 2009)

• Total: 682

• Excelência no atendimento ao cliente
• Data: de 25 a 28 de abril

• Inscrições e informações pelo
e-mail eventos@apevi.com.br e
pelo telefone (47) 3275-7024.

..
�

Amigas transformaram a paixão por roupas em um negócio inovador

Paixão e amizade
que viraram negócio

Cont e
Contuftoría Em r: llri,'
�OOmfV§

A paixão pela moda uniu as

amigas Tatiane Pilotti e Julia
na Pereira em unn desafio: o de
abrir o próprio negócio. Há qua
tro nneses elas administram uma

boutique no Centro da cidade e

apostam no bom atendinnento

para atrair o público. lIE1a traba
lhava com indústria e eu, tinha
unna consultoria em Recursos
Hunnanos. Mas sennpre gostei de
moda, roupas, deste universo.
Então resolvemos abrir uma loja
diferenciada, com nnarcas exclu
sivas e com foco no bom atendi
mento", conta Tatiane.

Desde que iniciarann a em

presa, a inovação tem sido a mar

ca registrada das empreendedo
ras. "Além das nnarcas exclusivas,
nós vísitamos as clientes que não

podenn vir até à loja, distribuí
nnos brindes. Pronnovennos even
tos- de entretenimento, conno,

.

por exennplo, desfiles na própria
loja. Trabalhamos pelo encanta

mento do cliente", revela.
A escolha por um segnnento

pelo qual elas são verdadeira
mente apaixonadas também faz
toda a diferença, de acordo com

as ennpresárias. "Trabalhar com
algo que você gosta, ajuda mui
to, dá mais prazer e nnotivação",
enfatiza.

Por outro lado, corno em todo
início, o negócio envolve desafios.
110 primeiro passo é conhecer o

público, e nós pesquisamos muito
o nnercado antes de abrir. Agora,
estamos na fase de conquistar e

fidelizar os clientes", conta.

�&tfi§§Ífljjall§m1j
C(JffifJl".tii:fit 1ft
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Começacada

Geral 9

de atingidos
e requisições erradas acarretam

atrasos para todos", destaca.
Em Guaramirim, o processo de

cadastramento para a liberação do
dinheiro vai começar no dia 28. A
Prefeitura irá divulgar hoje o cro

nograma do atendimento, dividi
do por bairros, e fará um mutirão
de atendimento na Câmara de
Vereadores. O município estuda
maneiras de estender o beneficio
aos atingidos pelas chuvas de fe
vereiro e março.

Já em Iaraguá do Sul, o atendi
mento para o cadastro da libera

ção do FGTS para as vítimas das
chuvas está seguindo sem proble
mas. Cerca de 9,5 mil moradores
foram cadastrados até agora, o

que representa 950 atendimen
tos diários no ginásio Arthur
Müller. Prazo para o cadastro ter
mina no dia 6 de abril, e a expec
tativa da Prefeitura é de que en

tre 25 e 30 mil jaraguaenses sejam
cadastrados para o benefício.

Cerca de 300 pessoas por dia devem procurar Prefeitura de Schroeder até sexta-feira

A Prefeitura de
Schroeder começou
ontem a cadastrar
os requerimentos de
liberação do FGTS dos
moradores atingidos pelas
enchentes de janeiro.

Com
cinco funcionários

trabalhando no atendi
menta, expectativa é de

que cerca de 300 pessoas
sejam atendidas por dia no mu

nicípio. Durante a manhã de on
tem, o movimento estava mais

tranquilo e pouco mais de 100

pessoas esperavam para entre

gar a documentação. O cadas
tramento vai até sexta-feira, 18.
As ruas contempladas pela libe
ração do benefício estão lista
das no site da Prefeitura (http:/ /
www.schroeder.sc.gov.br) .

De acordo com o secretário

de planejamento e gestão de fi

nanças, Denílson Weiss, devem
ser 150 senhas de atendimento

por período. O cadastramento
deve ser feitos somente pelos
moradores atingidos na enxur

rada de janeiro, e o atendimento
está sendo feito somente na Pre
feitura, das 8h30 às 11h30 e das
14h às 16h.

20 DIAS
PARA LIBERAR

Após o cadastro, ainda deve
levar de 20 a 30 dias para que o

FGTS seja liberado. O saque não

pode ultrapassar os R$ 5,4 mil

por pessoa. O secretário pede
para os moradores se certifica
rem de que os documentos es

tão todos em ordem, e lembra

que o cadastro é para as vítimas
das chuvas de janeiro. "Não po
demos atender se a documenta

ção estiver errada ou incompleta,

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - Christa Inge HilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918, Ed,Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

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

Protocolo: 13352 Sacado: AIRTON SOUZA PEREIRA CPF: 040.250.439-98 Cedente: BV FINANCEIRA
SIA GEl CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131019893 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por IndicaçãoApresentante: RICARDOCLERICIDataVencimento: 17/10/2008 Valor: 12.425,44 Liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13444 Sacado: ALCIONE RIBEIRO DE SOUZAME CNPJ: 07.805.944/0001-85 Cedente: MUN
DIAL QUADROS E DESENHOS ITDA CNPJ: 06.272.02910001-09 Número do Título: 273 2/2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVenci
mento: 16102/2011 Valor: 850,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12869 Sacado: ANDREIADE OLIVEIRA PEREIRA CPF: 052.502.489-18 Cedente: BLU - TER
MICA ACESSORIOS PARA ESTAMPARIA ITDA EPP CNPJ: 01.514.358/0001-03 Número do Título: 818D
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 30101/2011 Valor: 1.526,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13461 Sacado: ANTONIO SILVEIRA CPF: 643.898.129-04 Cedente: BANCO BRADESCO FI
NANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.99610001-50 Número do Título: 4227756980 Espécie: Nota ProIJÚS
sóriaApresentante: SBSATIVOS lJDADataVencimento: 27/08/2009 Valor: 94.492,80 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13730 Sacado: BATAREW CONSTRUÇOES ITDA ME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Cedente: .

COMPU SMARr COMERCIO lMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ITDACNPJ: 00.357.627/0001-02 Número
do Título: 636 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 25/02/2011 Valor: 598,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13682 Sacado: BORRACHARIA RIO DO}UUO lJDA CNPJ: 01.646.51310001-37 Cedente: RO
DECAR MOTORES ITDA ME CNPJ: 82.784.042/0001-25 Número do Título: 823 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 28/02/2011 Valor: 423,35 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13281 Sacado: CARLOSHENRIQUE LEVEI(CPF: 025.630.149-21 Cedente:VENTUS PNEUS
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 3180.1/2 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
12/0212011 Valor: 524,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,90

Protocolo: 13695 Sacado: CLAMAR SOLUÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS lJDA ME CNPJ:
10.451.669/0001-53 Cedente: PERFIACO COMERCIALDEFERROS EACO ITDACNPJ: 72.381.21310003-
83 Número doTítulo: 13932 1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01/03/2011 Valor: 678,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13289 Sacado: CLAUDOMIRO DESOUZAQUEIROZ CPF: 809.892.849-72 Cedente: GUARA
ARTIGOS DE INFORMATICA lJDA CNPJ: 07.266.284/0001-01 Número do Título: 0022012011 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento:
08/02/2011 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13065 Sacado: EU MARCOS BAITA CPF: 814.508.180-72 Cedente: DE)AILOFICINAMECA
NICA ITDA CNPJ: 00.107.384/0001-46 Número do Título: 280/1831 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 26101/2011 Valor: 661,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13560 Sacado: ESTEFANIAMOEMA LIPKE CPF: 043.178.989-42 Cedente:VALDOCIRHAAS
ME CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número do Título: 26694-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venc.imento: 18/02/2011 Valor: 294,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
• Identidade - original e cópia legível;
• CPF - original e cópia legível;
• Carteira (s) de trabalho (s) todas - original e cópia legível (páginas
da foto, da identificação, de todos os contratos de trabalho, de
anotações gerais - se tiver algo anotado);

• Cartão do PIS ou NIS - original e cópia legível;
• Cartão cidadão - original e cópia legível;
• Comprovante de residência dentro do prazo máximo de 90 dias

que antecederam ao evento, ou seja, de 14 de outubro de 2010
a 14 de janeiro de 2011 (talão de água, luz ou telefone). Se

.

não tiver nenhum comprovante no nome deve ser apresentada
certidão de casamento ou união estável, quando o comprovante
estiver em nome do cônjuge ou declaração do proprietáriO do
imóvel com firma reconhecida em Cartório, juntamente com o

recibo em nome do proprietário;
• Declaração da Defesa Civil atestando o prejuízo na residência,
será fornecida 1íI0 ato de entrega dos documentos.
Obs.: Quem não tiver Carteira de trabalho com os contratos, ou
está sem foto na Carteira ou com a foto mal colada, deve pedir o
"CAJED" no Ministério do Trabalho em Jaraguá do Sul/SC. ".

• Quem tiver sacado o j;G1S a menos de um ano (12 meses) não
terá direito ao saque.

Protocolo: 13350 Sacado: FRANCISCO CRISTIANO DIASCPF: 000.645.129-24 Cedente: AYMORE CRE
DITO, FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número doTítulo: 20013572409
Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ALEXANDRE N. FERRAZ & CICAREW ADVOGADOS AS
SOCIADOS SIC DataVencimento: 21/06/2006 Valor: 17.971,16 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13222 Sacado: GISELE E. BlANCKBORGES DEUMACPF: 021.736.069-64 Cedente: RMCO
MERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS ITDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 1058001
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 10/02/2011 Valor: 112,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13367 Cedente: SECURITYTELECOM COMERCIO DE
EQUIPAMENTOSElEfRONICOS ITDACNPJ: 07.478.234/0001-98 Número doTítulo: 00381101 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 18/02/2011 Valor: 196,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13667 Sacado: IRLA KELU DOS SANTOS CNPJ: 11.468.146/0001-82 Cedente: DECAPLAST
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS lJDA CNPJ: 03.107.858/0001-48 Número do Título: 2463
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 03/03/2011 Valor: 43,75 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 ------------------------------------------------------------

Protocolo: 13152 Sacado: JERUSA FRANCINE KLEIN CPF: 032.569.229-70 Cedente: DENTAL PLUS
lJDA ME CNPJ: 03.964.47010001-63 Número do Título: 212050/01 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
10102/2011 Valor: 493,93 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13224 Sacado:}UUANO BAUER CPF: 051.759.549-46 Cedente: RM COMERCIO E SERVI
ÇOS AUTO ELETRICOS lIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 001974 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10102/2011 Valor: 280,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13469 Sacado: LAERCIO KREIS CPF: 063.002.289-59 Cedente: DGGLASS ITDA - ME CNPJ:
10.780.488/0001-70 Número do Título: 00000000111 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 21/02/2011 Valor: 1.800,00 Liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13099 Sacado: MAICON RENALDO GIROl.A CPF: 038.482.109-08 Cedente: CENTRO DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES LESSMANN ITDA CNP): 85.315.042/0001-74Número do Título: 19528
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVenci
mento: 10101/2011 Valor: 229,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13443 Sacado: MARCIO ZII.S CPF: 014.836.219-28 Cedente: COOPERATNA REGIONAL
AGROPECUARIAVALE DO lTAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00227701 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMI
RIM DataVencimento: 16102/2011 Valor: 139,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
18,31, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13233 Sacado: MARCOS SANTOS VIEIRA CPF: 043.826.239-52 Cedente: RM COMERCIO
E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS ITDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 9972012 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVenci
mento: 10/02/2011 Valor: 133,25 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13706 Sacado: MARIA LUCINDA DOS SANTOS RAPCINSKE CPF: 850.949.009-00 Cedente:
EICK INCORPORADORA DE !MOVEIS ITDA CNPJ: 77.886.950/0001-90 Número do Título: 030407010
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 17/0112011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13090 Sacado: MARIA LUZIA INACIO CPF: 156.552.021-15 Cedente: VOLNI RENATO COE
LHO CPF: 760.908.099-34 Número doTítulo: 000460-0Espécie: ChequeAPresentante:VOLNIRENATO
COELHODataVencimento: 03/11/2010 Valor: 115,OOLiquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12961 Sacado: MARISTELA DUWE L FRANCA CPF: 038.015.349-10 Cedente: PELEGRlNI
E TOME! ITDA ME CNPJ: 02.109.085/0001-76 Número do Título: 00087 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: HSBC BANI<BRASILSA - BANCOMUITIPWDataVencimento:
10/0112011 Valor: 207,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00

Protocolo: 13343 Sacado: MAURI CARLOS PRUSSEK CPF: 457.987.539-72 Cedente: COOPERATNA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LillS ALVES - CRESOL CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:

43004012008232 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURALlNTER. SO
un. LillS ALVES - CRESOLDataVencimento: 1lI10/2010 Valor: 8.894,12 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13378 Sacado: RG COMERCIO DE ENGRENAGENS ITDA ME CNPJ: 12.240.638/0001-89
. Cedente: POUSTAMP INDUSTRIA E COMERCIO lJDA EPP CNPJ: 05.892.977/0001-84 Número do Tí
tulo: 5938E Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 18/02/2011 Valor: 100,32 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13322 Sacado: ROSEU ANTUNES CPF: 057.302.909-18 Cedente: CLAUDIOMIROvrwro
Número do Título: 02/72 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANI< BRASIL SA. - BANCO MUlTIPW DataVencimento: 15/02/2011 Valor: 255,00 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13208 Sacado:RumHULLER FAGUNDES CPF: 017.135.779-50 Cedente: O.MCOMERCIO
DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1608.006
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 15/02/2011 Valor: 244,00 Liquidação após a intimação: R$lO,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21.70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12484 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL lJDA CNPJ: 08.815.806/0001-40 Cedente:
MARCOS MANKEME CNPJ: 00.101.15910001-00 Número do Título: 3491-92 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVenci
mento: 02/01/2011 Valor: 264,90 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 13242 Cedente: PICOLA COMERCIO DE ABRASIVOS LIDACNPJ:
08.906.708/0001-18 Número do Título: 1371/6 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 16102/2011 Valor:
453,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13694 Sacado: TRlTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO ACE TEXTEIS ITDA CNPJ:
08.688.56810001-59 Cedente: IlNK COMERCIAL lMPORTADORA E EXPORTADORA IIDA CNPJ:
06.089.521/0001-43 Número do Título: 34546-2/5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 28/02/2011 Valor:
5.704,55 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 13696 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBillÇÃO lJDA CNPJ: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2843/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 0310312011 Valor: 489,72 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13493 Sacado: VALERIO DE OUVEIRA ONOFRE CPF: 015.509.519-63 Cedente: EB FO
MENTO MERCANTIL LIDA CNP): 04.017.743/0001-25 Número do Título: 11.527-3 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 02/0112011
Valor: 242,18 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 13495 Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ:
07.573.24410001-02 Número do Título: 3079.1/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 23/1212010 Valor: 425,29 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13232 Sacado:VAlMIR MOREITO CPF: 043.494.599-44 Cedente: RM COMERCIO E SER
VIÇOS AUTO ELETRICOS ITDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 0202004 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALData Vencimento:
10/02/2011 Valor: 308,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$21,70,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 13402 Sacado: VALNEI DA CONCElÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15 Cedente:
DISUPRA DISTRIBUIDORA ITDA CNP): 03.642.822/0001-64 Número do Título: 0002011356 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
12/01/2011 Valor: 254,64 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13403 Cedente: DISUPRADISTRlBUIDORA ITDA CNPJ: 03.642.82210001-64
Número doTítulo: 0002011356 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO BRADESCO SA. DataVencimento: 19/01/2011 Valor: 254,64 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 13404 Cedente: DISUPRADISTRI
BUIDORAITDA CNPJ: 03.642.822/0001-64 Número do Título: 0002011356 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADEsCO SA. DataVencimento: 2610112011 Valor:
254,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13366 Sacado: YAGO APARECIDO FERRO DE CARVALHO CPF: 083.869.739-94 Cedente:
DINAMICACENTROAUTOMOTlVO lIDAME CNPJ; 05.024.981/0001-20 Número do Título: 0S415/02
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 20/02/2011 Valor: 140,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guararnirim, 16 de março de 2011.

Christa IngeHilleWagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral

!1"ilJ/I'.,,,

"''''' EIU
••

UIII/#

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 16 de março de 2011

Para aumentar a competitividade
Conferência de Inovação Tecnológica estámarcada para acontecer entre os dias 28 e 31 demarço
JARAGUÁ DO SUL

Não é novidade a intenção
de dar subsídio para que
as empresas instaladas
na região se tornem cada
vez mais tecnológicas e

inovadoras.
.....abendo disso, o IGCB (Ins

.....�ti:tuto Grade de Ciências
ásicas), em parceria com

_..órgãos como a Tecnovali,
promove no município o Cabral
IT (Conferência de Ação Brasileira
para a Alfabetização em Inovação
Tecnológica), acontece entre 28 e

31 de março. A intenção, segundo
o Secretário do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Célio Bayer,
é fugir do comum: além de incen
tivar a inovação das empresas, o

evento tem como objetivo principal
promover a educação em inovação.
"Muitas vezes, percebemos um au

mento no número de empresas que
operam de forma inovadora, mas os
novos empresários nem sempre sa

bem o que exatamente a inovação
significá', explica a coordenadora

. do evento, Beatriz Luci Fernandes.
O evento é direcionado tanto

para estudiosos e acadêmicos da
área quanto para empresários, já
que os assuntos tratam principal
mente de conceitos como os pri
vilégios fiscais que são concedidos
a empresas que operam de for
ma inovadora e a abrangência do

conceito dentro de uma empre
sa. "Ternos muitos empresários
operando dessa forma que estão
deixando de ganhar, porque não
conhecem o benefício das leis a

seumodelo de gestão e produção",
complementa o secretário.

O Cabral-II reunirá pesquisa
dores da área, movimentos sociais,
representações políticas e pales
trantes de grande parte dos Estados
brasileiros. Durante as palestras, o
primeiro conceito a ser esclarecido
é justamente o da inovação: que
pode estar presente tanto na forma
de produção quanto no modelo
de gestão e a área gerencial, com o

objetivo de aumentar a eficiência
do processo, agregar mais valor ao

produto e, é claro, cortar custos. "lá
está na hora de pararmos de pensar
que só temos força em malharias e

na fabricação de motores. A indús
tria do Vale do Itapocu é ricamente
diversificada; ressalta Bayer.

As empresas recém saídas de
incubadoras, como a JaraguaTec,
também são um alvo das pales
tras. Segundo Beatriz, o índice de
mortalidade nesse período é muito

grande, já que os gestores deixam a

segurança da incubadora sem saber
como se tomarem mais competiti
vos e usar a inovação a seu favor.

A abertura acontece no Centro

Empresarial e inclui a posse dos
consefuos daTecnovali.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
•

Bayer: "A indústria do Vale do Itapocu é ricamente diversificada"

60 DIAS PARA O FiM DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS RADARES

PROGRAMAÇÃO
.28 de março
• 19h às 22h - Abertura, posse dos Conselhos
da Tecnovali e Palestra com Manoel José
Garcia Gomes, da Egmasa (Espanha)

.29 démarço
• 8h às 12h20 - Mini curso 1: Potencial

Tecnológico. Com Renato Peixoto Dagnino, da
Unicamp (SP)

•

• 17h às 18h - Palestra 1: Questões legais
referente à natureza da atividade de C&T e o

processo de inovação. Com Rui Luiz Gonçalves,
da Acate (SC)

• 17h às 18h - Palestra 2: Incentivos Fiscais à

Inovação Tecnológica - (IRPJ, CSLL, IRRL e IPI)
à Luz da Legislação Aplicável. Com Emerson
Albino, da FGV/Unicenp

• 19h30 às 21h30 - Seminário 1: Conceito de

inovação tecnológica em produtos, processos e

gestão. Com Roberto Nicolsky, do Protec (DF)

.30 de março
• 8h às 12h20 - Mini curso 2: Infraestrutura
para a Inovação Tecnológica. Com Carlos
Eduardo Bizzoto, da Anprotec (DF-SC)

• 18h às 19h - Palestra 3: Inovação e

desenvolvimento limpo e sustentável. Com
Pedro Salanek Filho, da Revista Geração
Sustentável (PR)

• 18h às 19h - Palestra 4: Inovações
tecnológica a serviço da socidade: transmissão
do conhecimento e inclusão social. Com
Guilherme Calheiros, do Porto Digital (PE)

.31 de março
• 8h às 12h20 - Mini curso 3: Aspectos Legais
da Inovação Tecnológica. Reinaldo Fernandes
Danna, do MCT (DF)

• 16h30 às 17h30 - Palestra 5: A importãncia
da transferência de tecnologia entre Institutos
de Ciência e Tecnologia (ICTs) e Empresas.
Com Dorzeli Salete Trzeciak e André Guimarães
Carvalho, do IEL (SC)

• 18h às 20h - Seminário 3: Arranjos Produtivos
Locais e capacitação inovativa. Com Fábio
Stallivieri, da UFF (RJ)

• 20h20 às 22h - Mesa redonda e

encerramento: Inovação na era do
conhecimento e na era da sabedoria.
Mediador: Moacyr Senso Debatedores: Sérgio
Luiz Gargioni (FAPESC), Osmar Roberto
Bagnato (ABTLS) e João Augusto de Souza
Leão de Almeida Bastos (CNPq e UTFPR)

Parte dos equipamentos .foi instalada e já funciona
JARAGUÁ DO SUL

Mais 60 dias. Esse é o prazo
para o término da instalação de
novos 24 radares eletrônicos em

toda a cidade. Segundo o dire
tor de Trânsito, José Schmitt, já
se passaram 30 dias desde que a

empresa Aliança, de Blumenau,
.� J começou as implantações em 19

, endereços. A empresa, que ga
nhou uma nova licitação, é res

ponsável pelas lombadas eletrô
nicas na cidade há muitos anos.

Por enquanto, alguns equi
pamentos já estão funcionando

,

- como é o caso de um implanta
do próximo à empresa Marlian, na

,

rua Presidente Epitácio Pessoa. "Os
equipamentos estão sendo coloca
dos aos poucos, ainda restam dois

meses de prazo. Mas aqueles que
já estão implantados começam a

funcionar, em uma fase de teste",
explica o diretor deTrânsito.Ao final

. do prazo, Jaraguá do Sul deve contar
com 71 pontos de fiscalização, so- '

mando 27 monitores de semáforos
e 44lombadas eletrônicas.

A partir de então, os equipa
mentos ficam ligados por mais 30
dias sem gerar multa, em um "pe
ríodo de adaptação". Só depois as

multas começam a ser contabili-

zadas. "Não vamos fazer nenhuma
armadilha, as pessoas sabem que
estamos colocando. E, aos poucos,
todas as lombadas serão trocadas
pelos novos modelos que estão
sendo usados agora", explica Sch
mitt. Segundo ele, as lombadas
antigas ainda não foram trocadas
pelas novas, com um sistema di

gital com um painel maior e mais
"vistoso", porque o prazo da licita
ção anterior estava vencendo, e a

empresa blumenauense não tinha
,

certeza se continuaria fornecendo
e cuidando da manutenção dos

equipamentos.

Na Epitácio, lombada já está
funcionando, mas apenas
em período de adaptação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a renda do trabalhador. Estimamos
que serão criados 330milnovos em

pregos diretos e 400 mil temporá
rios. O evento tomará o Brasil uma
vitrine internacional - esperamos
receber cerca de 600mil turistas. No
setor de infraestrutura, os investi
mentos chegarão a R$ 33 bilhões,
com 68% de participação do gover
no federal", afirmou Dilma, em en

trevista ao programa Conversa com
aPresidenta do Blog do Planalto.

Dilma minimizou o atraso das
obras para a realização da Copa de
2014 e garantiu que o Brasil mos
trará estar preparado para hospe
dar a competição. Para garantir
que o País cumprirá os prazos e

conseguirá concluir todas as obras,
a presidente citou a África do Sul,
que enfrentou a descrença an

tes de receber o Mundial de 2010.

"Quanto às preocupações, lembro
que durante a Copa das Confede
rações, realizada na África do Sul

apenas um ano antes da Copa do
Mundo, dizia-se que o país não con
seguiria realizar as obras necessárias
a tempo. No entanto, o Mundial foi
considerado um sucesso", lembrou.

PREVISÃO DO TEMPO

A presidente Dilma Roussef
afirmou nesta terça-feira
que os investimentos do
Brasil em infraestrutura
para a realização da popa
do Mundo de 2014 devem
atingir até R$ 33 bilhões.

�"om discurso otimista, ela

projetou benefícios ao de
senvolvimento do país,'

..... como com o surgimento de
novas vagas de trabalho - chegou a

prever, inclusive, a criação de 330
mil empregos diretos e outros 400
mil temporários.

Além de reformar e construir
estádios, o Brasil precisa 'realizar
outros investimentos, como na

ampliação de aeroportos, conside
rados o principal gargalo do País, e
melhoria em setores fundamen
tais, como transporte. De acordo
com Dilma, esses investimentos,
na suamaior parte, serão federais.

"O Mundial vai contribuir para o
nosso projeto de desenvolvimento,
gerando empregos e aumentando

33bi
I:' 2()""14

DUma projetagasto de
Evento deve gerar 330 mil empregos diretos e outros '400 mil temporários no país

DIVULGAÇÃO

Presidente minimizou garantiu que Brasil mostrará estar preparado para hospedar a competição

NEBULOSiDADE
Massa de ar seco
mantém o tempo
estável com predomínio
de sol e variação de
nebulosidade em todo
o estado de se, sem
previsão de chuva.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 29°C

QUINTA J,�MíN: 22°C :s .'

'-"'"( )MÁX: 27°C
I"
'"''.''''' _""'''-"''"'"".. ,

SEXTA
MíN: 24°C
MÁX: 31°C

SÁBADO

\�5�")MíN: 24°C
MÁX: 25°C !lllllImlllllul"mullll/lrllllll/�
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Mar revolto nesta
quarta-feira em se

.

O mar permanece agitado no

Litoral Catarinense nesta quarta
feira, com ondas de até dois me
tros próximas a costa, e picos de
até três metros no mar aberto.
Atividades de pesca, navegação
ou nado são desaconselhadas.

.

fBENTE fRiA

Sem previsão de chuva
para os próximos dias
A passagem de uma massa de ar

seco pelo estado estabilizou o tem

po na região, e até sexta-feira, não
há previsão de chuva em todo o Vale
do Itapocu. Com a passagem de uma
frente fria, chuva volta na sexta.
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Lourival Karsten
Turismo em Jaraguá do Sul
egundo o Convention &

....
Visitors Bureau, a cida
de recebe anualmente

..".,meio milhão de visi-
,

tantes, mas a absoluta maio-
ria dos mesmos permanece
durante a semana e o grande
desafio é mantê-lo por aqui
também no fim de semana.

Este é o principal objetivo de
diversas iriiciativas em anda-

, , menta, '\Cbtno por exemplo, os
roteíros étnicos.

Paládio
Comemora hoje 19 anos de atuação

a Joalheria e Ótica Paládio, que ao longo
destes anos conseguiu firmar uma sólida

posição no mercado regional.

Prejuízo
socializado

Além dos danos na infraestrutura do mu

nicípio, os constantes problemas climáticos
estão levando até à evasão de mão-de-obra
além dos inúmeros problemas em diversas

empresas que tiveram sua produção prejudi
cada, direta ou indiretamente. Quandoas ca
sas são alagadas, os colaboradores solicit8ill
dispensa e isto, quando a própria empresa
não sofre alagamentos ou outros anos.

A sugestão é realizar os investimentos

necessários, mesmo sacrificando as finan

ças municipais, pois o custo futuro prova
velmente serámuito maior com redução do
PIB do município.

Ocorrências
climáticas

Uma das grandes preocupações da co

munidade é com a constante ocorrência
de alagamentos e principalmente desliza
menta de encostas. No intuito de discutir
esta questão aAcijs/Apevi abriu espaço em
sua plenária da última semana, recebendo
a presença do secretariado municipal e os

integrantes daDefesa Civil domunicípio.
Foram aventadas diversas possibilida

des de medidas que poderiamminimizar
os problemas mas, não se poderá contar
com verbas estaduais ou federais.

O gasto apenas com a recuperação
básica deverá ser de R$ 30 milhões e se

forem efetivadas medidas como a lim

peza das calha dos rios, o valor poderá
ultrapassar emmuito os R$ 100milhões.

PIERO RAGAZZI

Núcleo de segurança
e saúde no trabalho

O coordenador Antonio

Queiroz busca mais partici
pação, embora já conte com

35 integrantes. Este núcleo
comemorou cinco anos de

existência no último dia 9.

Além dos cursos e pales
tras promovidos pelo mês,
foi marcante a realização
do encontro de Cipas.

Convention & Visitors Bureau
Mareio Manoel da

Silveira aproveitou reu

nião daAcijs/Apeví para
a transmissão de cargo
para Fenísio Pires Ju
nior' o novo presidente
para o biênio 2011/2012.

No último biênio a

entidade conseguiu cap-

tar 26 eventos - pouco
mais de um pormês - e a

meta até 2012 é conseguir
36 eventos ou seja, um
crescimento de 5()%.

Seis eventos para
2011/12 já estão confir
mados e deverão movi
mentar R$ 710 mil.

Consumo importado
Estudo do banco Credit
Suisse conclui que.80% do
crescimento no consumo

de produtos industrializa
dos no Brasil foi suprido
através de importações, no
último trimestre de 2010.

Está passando da hora de

intervenções significativas
do governo que não conse

gue conter a valorização do
dólar e assim, indiretamen
te, ainda está incentivando
aindamais esta situação.

Risco atômico
É pelo menos suspeita a re

ação do governo defendendo a

continuidade do programa brasi
leíro de construção de mais qua
tro usina nucleares.

Nós temos alternativas muito
mais simples, baratas e menos pe
rigosas e não precisamos recorrer

à cara energia gerada pelos áto
mos. Até hoje ainda não existe um
destino final para o lixo atômico

gerado com o acidente de Goiânia

que foi de proporções ridículas em
relação às explosões no Japão.

Resta investigar as reais in

tenções por trás deste projeto in
justificado.

Eike Batista
Entre os 30 brasileiros as

quais é atribuída uma fortu
na superior a US$ um bilhão, o
grande destaque é Eike Batis
ta. Em 2008 ele estreou na lista

ocupando o 1420 lugar na lista e

em 2009 subiu para o 610 posto
para em 2010 chegar ao top ten,

ocupando o oitavo posto. Con
siderando o destaque que está

obtendo, certamente não vai ser
difícil para ele criar mais alguns
projetos de grande potencial, le
var para a bolsa e continuar su
bindo no ranking. Além do X ele
tem o toque de Midas.

Procura-se sala
comercial para
locação nas pro
ximidades do
centro. Tr: (47)
9968-3465.

Perfil de
investimentos

Ao contrário do que alguns
pensam, as mulheres também
fazem investimentos e paciência,
visão de futuro e preocupação
com as finanças, principalmente
dos filhos, estão entre os princi
pais motivos que fazem delas in
vestidoras em potencial.

Porém, neste ambiente, ainda
há muito a ser explorado. Isso por
que a poupança continua sendo o

meio predileto de manter as finan

ças em equihbrio. Entre as mulhe

res, o mecanismo representa 74%

dos investimentos. Os imóveis, os

fundos e a previdência aparecem
em seguida com, respectivamente,
10%, 9% e 7% da preferência. E é na

quinta posição que surge a Bolsa de
Valores, com uma fatia de 3%.

Siemens
Governo do Estado di

vulgou que estará. assinando
contrato com a Siemens Hea
lhcare para instalação de uma
montadora de equipamentos
médicos em Joinville. Trata-se
de mais uma empresa impor
tante para a diversificação da

produção índustríaldo estado.

; tOIERIA, .':'

01 - 08 - 55 - 74 - 80

01 - 02 - 03 - 04 - 05
07 - 10 - 14 - 15 - 16
19 - 21 - 22 - 24 - 25

INDICADORES

BOVESPA
'\

POUPANÇA

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6650

15.MARÇO.2D11

15.MARÇO.2011

Núcleo de Hospitalidade
AcüsJ"pevi .

Comemorou no ül- conjunta de restauran

timo domingo - dia 13 tes e hotéis da cidade. O
- seus primeiros cinco foco do trabalho tem sido
anos de existência este a qualificação de profis
núcleo dos mais ativos síonais para o setor assim
que está conseguindo como a implementação
coordenar a atuação dos roteiros turísticos.

1,6670 .0,3%
-

DÓLAR TURISMO (EM R$)

,I ., f 1ifJ_
•• �
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Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONfERIRI

PEUGEOT 206 SW 1.4

.

PESENSE 2007
.

COMPLETA 26.900,00

I

GMíPRISMA 1.4 MAX 2007
AR/CON/OH(rR/AL/DT

27.500,00

veíCULOS & MOTOS
CRÉDITOS X 71 MESES
14.094,00 x 246,20 19.476,00 X 340,22
15.744.00 X 275,03 20.034,00 X 349,97

17.050,00 X 297,84 21.140,00 X 369,29
05 contemplações mensais

/1
.. j

FORD/MONOEO 2.06LX
IOflO ,COMPL�Ta

16.800.00

RENAUlT/sct;tU1C AUT 1.6
,

' .:,.,2808 OGM,,�.1'A
OVD/TETO 35.900,00

CM/CELTA SUPER 1.0 4P
. 2007 COMPLSTOJU. DONO

24.500,00

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência �a negociação

C3 EXCLUSIVO 1.62006

COMP·LETOfCOURO
27.900,00

. __ "'Nó.s garantimos o preço
� �. _"

Courier L 1.6
Merjva Maxx 1.8

34.900,00 29.000,00.

Sem Troca!

2011 - Prata - Flex - Protetor de Caçamba, IPVA 2011 Pago,
Na Garantia de Fábrica!

2007 - Branca - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

207 SW Escapade 1.6

39.900,00
Corsa Hatch Maxx 1.4

29.200,00
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensor de Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

2009 - Prata - Flex - Ar-quente, Limpador e DesembaçadorTraseiro,
Travas Elétricas, Alarme.

C3 Exclusive 1.6

28.800,00
Prisma Joy 1.4

Saveiro 1.6

27.900,0026.500,00
J

2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, CD ,

Player com controle noVolante, Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Air Bag II,
FreiosABS.

2009 - Branca - Flex - Protetor de caçamba.
2009 - Preto - Flex - Ar-quente, DesembaçadorTraseiro.
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Nua
I

r.1 ti
A, .1

I I I I ' 'I

I I ...·.1 : I' "

"

'

I ' i, f
1" I 'I i I" , I ' I I ' I

II I
....... 1 I '

'

". I.' 'II' 0' I ' I I. ',I

.. !e .romeo
informática

Note 800k Acer Time Une Dual Core Intel �
2.3 GHZ Memória de 4 G8 DDR3 Hd de !

'"

500 G8 Gravador de OVO e Tela de 15 LEO .. ISó 10 X de R$ 189,90 ou �
a vista com desconte I

especial por R$ 1620,00 + .5

Maleta Executiva de 8rinde

Note Book Acer Time Une
Dual Core Intol2.3 GHZ
Memória de 2 G8 DoR3 Hd
de 500 G8 Gravador de OVO
e Tela de 14 LEO
Só 10 X de R$174,90 ou a

vista com desconte especial
por R$1499,00 + Maleta
Executiva de 8rinde

Camera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de R$ 123,90 ou a vista com

desconte especial por R$ 999,00 +

pendrive de 4 G8 de brinde

Computador Dual Core 2.9 GHZ Memória de 2 G8 DoR3
Hd de 500 G8 Gravador de OVO e Tela de 18,5 lCO Philips
Só 10 X de R$ 123,90 ou a vista com desconte especial
por R$ �99,OO + pendrive de 4 GB de brinde

3372·1070 13370-471419125-2008
vendas@autonei.com.br

Rua Walter Marquardt, n° 1850
Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

- SAVEIRO SUPER
SURF 1.6 FLEX 2004,
COMPL C/RLL 17".

- CORSA SEDAN 2000,
COM TE,AL,AQ.

- CLlO HATCH 4P 2009
EXP. 1.0 COMPLETO.

- CHEVETTE 1.4 1978
COM TE,AL,CD.

- ASTRA ELEGANCE
2005 COMPLETO +

- CORSA HATCH 2P
1995 COM

- PALIO FIRE FLEX 2P
2006 VE,TE,AL,DT,LT.

� SIENA HLX 2006
COMPLETO.

- FOX SPORTLlNE 1.6
4P 2007 COMPLETO.

- CLlO HATCH 4P RUN
TECH 2002, COMPL.

- FIORINO FURGÃO
2004.

NÃO PERCAlIÓtima oportunidade
de investir em SCHROEDER.

APTO. cesn 2 dorm., na planta,

somente hoje Por ê1Peg.
. -

.
"

.•.�� t; ':'-:-:,

RS 79.900,00 à Vista;,�.
-Ó, ,:r;""..

Ligue agora 47 8800�8800
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Ai}o duplo (motorísta e pai
Alertas de limite de veloclda
Ar-condicionado
Banco do motorista com requlaqem de altura
Banco traseiro bipartido
Comando elétrico de abertura de tampa do tanque
Computador de Bordo
Computador de Bordo B '

Drive byWire
Direção elétrica com dois programas
Embreagem com adonamet')to

• ,

Faróis d� Neblipa ,

"

Followme home
Freio a disco nas 4 rodas
Grade frontal cromada
MyCar Fiat
Piloto automático
Protetor de carter
Rádio CD MP3!WMA
Retrovisores externos elétricos
Rodasdeliga leve 7.0 x 16"
Travas eletricas
\,(,!dr�s <i1iaot�iro
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tE ESPECIAL 10 ANOS'
NO B SI"l.

�:

RIA QlJE' COMEÇOU N'Q RiO E CONQUISTOU O PAís INTEIR'

PEUGEOT
SÉRIE ESPECIAL

PEUGEOT SÉRIE ESPECIAL
COM VERSÕES A PARTIR DE

.99
À VISTA

lff!I:ot 10 Arms Fabricando no BrasiL Fazendo um test drive você concorre a 25 pacotes de viagens para os Esfúdios da Fox Fitm, em L ,:;'

cülo Peof1eot você concorre a 1 Peugeot 307 Hatchback, O Km, Série Especial 10 Anos. Participação de 9/3/2011 a 2/512011, Sorteio: 25/5/2

J'(,onsutte o regulamento no site www.peuqeot.corn.br. Imagens meramente ilustrativas. Peugeot 207 HB 1.4l Flex - Série Esp�dQ[ 10 Anos,
cm.

d.,e:to 11/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 33.990,00. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionários Peug
do ofer:to Raro'pedidos firmes fechados: entre 9/3/2011 e 1I4/20il ou 'enquanto durarem os estoques. Não cumulativa par,o'ot.(tras

. '"

se c'on\:lJções especiais, consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes, tigue poro 98007.032424 ou a

.

L I"if; i4;
. '" ,."

I �

,:','
I ,!f'1 Hi

I,
,-

:4)i ! PEUGEOT � FÁBRICA
il"ll, ASSISTANCE WJ/miUIIlIlW)Ji""'-"'OI'lRAStl PEUGEOTRECOMENDAToTAL

Faça revisões em seu veículo regularmente.
'

NUClllOOAS
CONCESSIONARIAS

DE VEíCULOS
ACijS.AI'EVI

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4?00
R. Reinoldo Rou, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEClT
MOTION & EMOTION
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47 3275.95007
('I')
""
co
,..

Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net·
imobil iariasecu lus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

-

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. �

Ref. 1004 - Vila Nova - Resid Real

I Parque - Apto cl suite + 2 quartos, sala,
i coz., sacada cl churrasq., área de serviço
I cl sacada e garagem. Localização
1
__ ._. _p'��i.l�qla9ª: .!t��O_(l:9ºº�ºI!:__.. _

: Hef. 1020 - Centro - Ed. Sclliochet-
: Apto semi-mobiliado cl suíte + 2 quartos,

apto c! s'ufte + 2 quartos. 2 banheiros, i: 2 banheiros, 1 garagem. H$250.000,OO
garagem. R$175.000,00. I Aceita financiamento bancário.

_. . .__ ._. ._J ._ .. _. __._._.. _._._ .. _ .......__ . __ ,_

.

CASAS Illmml_//JIII_lJ/lIi!IIlJ_�__uU/JmlJll_UJIIIII_IIWIiI1UJi11_I_�/IDIIJJUJJ/üIJ1IJf_liiJljllJ/lli!lllJ'_ii1III_mHilli_lIlHJnH1JJil/JIIIU/IIJII!11HiIlUWIII__l/II'_mil/llllllllll_:UIDiJ/JIIIlm/JIII_JJmi dI!IIUJillII&_Rl/II_lJ/lIi!IIlJlI_JIIIWIiJI_nlilllJ/lli!lllJ�IJIIi:/JIJIIR!I'NIlIIf_����
" ., - ,[ , ....

� � , o' I'''' � i"-' I�'_ .. "'Ii'�"'il,\: ,jtIJ
�

'" I' I" '� .,J��', I�,"'�C;I "�I HI

Ref 024 - Amizade -

Sobrado c/ suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00.
AceitaRef. 007 - Amizade - Casa cf sufte master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00.

ReI. 015 - Rau - Casa c/3 quartos, 2 banlleiros.
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens,

R$233.000,OO_ Aceita financiamento bancário.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf 1199,60m2,
Ideal para construção de prédio.

R$700.000,00

Ref. 1000 Centro - Ed. Marcolíno Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00
quartos, banheiro, sala, cozinha. lavanderia e

garagem. R$115.000,OO.
ReJ. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000.00

ReI. 012 - Tifa Martins - casa cf 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,00.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,00.

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno c/350m2 de frente para Rua José Narloch.

R$120.000,00.

ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

R$98.000,00.

ReI. 029 - São Luís - Casa c/ suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, cozinha
mobiliada, churrasqueira, 2 vagas
garagem. R$298.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 2029-Amizade - Terreno com 337,50m2. R$84.000,OO.Ref. 011 - Baependi • Sobrado
com suíte + 2 quartos, 3

banheiros, 2 vagas garagem.
R$490.000,00.

Ref. 036 - Centenário - Casa c/ suíte +
2 quartos, 2 banheiros, garagem, moveis

na cozinha. R$245.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 034 - Schroeder - Casa cl suíte master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina. sauna. Terreno com a.212m2,

R$530.000,ilO. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE·NOS.

-'-'------.--:----'--'---"-"-"----.-----.-'-"---'--------I

Vendas e Locação no Shopping Breilhaupt. '.
.

. !
Comodidade.de um horáriodlferenciado Fone: 47 3371.88181

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785 I
)

7
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CI]ROEN C3 GLX 1.4 FLEX 2011
SERIE ESPECIAL SONORA
A partir de R$

37.9901
à vista

CITROEN'C4 GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

54.990
à vista

• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA.OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS. DIREÇÃO ELÉTRICA
CONHEÇA TAMBEM A. VERSÃO COM CÂMBIO AUTOMÁTICO 00 C3 SONORA

• FREIOS ABS • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
• PAINEL TOTALMENTE DIGITAL COM. COMPUTADOR DE BORDO

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WW,W.LEMONDE.COM.BR

CRtATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Promoção Citroên C3 Sonora com rádio "Pioneer for Citroên", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Série Especial Citroên C3 Sonora para os pedidos firmes de compra fechados no
período de 01/02/2011 a 31/0.3/2011. 2- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 anotümooetott com valor de R$ 56.990,00. Citroên C3 GLX 1.4 Flex an011/mode1011
com valor de R$ 37.990,00. Citroên C4 GLX 1.6 anotümodelott com valor de R$ 54.990,00.3- CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela
concessionária com instituição financeira específica) para Citroên AirCross + IOF. TC R$ 932,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a 'aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. 4- Citroên C3
com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Citroên AirCross e Citroên C4 com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil. 5- Não cumulativo
com outras promoções. O registro, necessário para concessão do benefício, deverá ser feito no site da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá
conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos ou serviços. Os usuários registrados devem sermaiores de 18 anos e poderão acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente
a assinatura cancelada após esse prazo. Para mais informações sobre os termos de uso do produto no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 6- Exceto pata linha Jumper, C3 1.6 Exclusive automático, C3 1.4

Exclusive, C3 1.4 XTR. Benefício válido para clientes domiciliados em Santa Catarina. 7-Promoção válida para pedidos firmes de venda de 1!{_03/2011 a 25/03/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Macarronada

do Moa
organização para Macarronada Beneficente do Moa, em prol
do cvv, já está amil por hora. Será dia 30 de abril, véspera do
Dia do Trabalhador, na Sociedade Amizade. O evento contará
com a participação dos grupos de dançaDetonAxé, Dois Pra Lá

Dois Pra Cá, da Garotada Fandangueira , dos sertanejos Luca & Eu e aDI
Paty. Na ocasião haverá sorteio de um GPS e vários brindes. Vai perder?
A confraternização tem o apoio da DonnaAnna Boutique, Mundos dos
Brinquedos e O Correio do Povo. Ingressos na Capital Imóveis.

lente de contato
Só não vê quem não quer en

xergar. Se não pintar de amarelo
o meio fio e proibir os carros de
estacionarem no lado direito en

tre o ponto de ônibus, defronte
ao Casarão, até a sinaleira do Eta
lan, nunca irá fluir o trânsito em

direção ao Bairro Czerniewicz e

à rua Adélia Fischer. Principal
mente no horário de pico. Não é?

Do leitor
Moa, prá fazer a Identidade -

falta funcionário.
Prá fazer a Carteira de Traba

lho - falta funcionário.
No Ciretran - falta funcioná

rio ... (chega!)
E prá fazer o Título de Eleitor,

falta funcionário???

Engraçado, não?
Dalton Luiz Rubini

Retranca·
A notinha 'Débito' na coluna de ontem, não tem nada a ver com

lisura do carnaval de Jaraguá. Que, aliás, diga de passagem, em todos
os sentidos, foi o melhor dos últimos anos. Uma. Uma palavra não
escritamudou o rumo do texto.

NAS RODAS
• Adorei o mimo enviado pelas
amigas Liz e Angélica da CMC,
ainda, pela lembrança do meu
aniversário. Valeu mesmo!

• A amigaMaria Carolina
Stanger, estudante de direito,
que está numa fase light de sua
vida, curtiu, cercada de melhores
amigas, o fim de semana em

Floripa, entre compras, praia e

piscina. É tudo que ela gosta de
fazer, sempre com estilo.

• O empresário e amigo
Nilto Drechsel está ainda
recebendo cumprimentos
pelos 26 anos de sucesso da

empresa Metalúrgica Nilmar,
comemorado dia 11 de março..
Cheers!

Destaque'
Uma pesquisa feita em Jaraguá

do Sul de opinião pública conside
rou a Capital Imóveis a imobiliária
de Destaque de 2010. A mais lem
brada pelos entrevistados.

Dica de
.

quarta-feira
Curtir a Zum Schlauch .

. .Iodas.às quartas-feiras a

. casa superlota de gente
bonita e interessante.

"Não tem data
certa ainda, mas
uma hora vai
acontecer" .
Mariana Rios, atriz, falando
que tem planos ardentes
para o namorado, o cantor
Di Ferrero

Social 13

,
A arte de vencer
se aprende nas

derrotas.
JUIIION BothlA.R

"

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante do

Posto Mime. Um dos Buffets
em quilo melhor da região.

Fim da picada
Pasmem ... têm estudantes

que estão entrando no quinto
semestre de jornalismo e ainda
não conseguem discernir o lugar
da vírgula e o ponto numa frase.
Uma ou outra: eles estão indo
para aula comer merenda, ou
o ensino está muito aquém da

normalidade.

Monstro!
E o coitado do Edson "Capi

vara", que 'foi literalmente ataca

do por uma garota que se apaixo
nou por ele, a ponto de deixar o
cara que estava com ela para ir fi
car com ele. O garoto fez sucesso
numa balada no fim de semana!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 16 de março de 2011

CLIC DO LEITOR

o abraço do fogo e da água
...... alvez muitos pensassem que o dia que

o fogo abraçasse a água seria um dia
bonito, um dia especial, muitos poetas
ficariam inspirados e escreveriam be

las palavras e todos sorririam felizes em gran
des cómemorações. O abraço do fogo e da água
aconteceu no Japão, porém,
em proporções trágicas, de
tal forma que chocou o mun

do. "Nada do que foi será do

jeito que já foi um dia". Em
bora a conhecida canção'não
seja a mais adequada como

som de fundo para as notas

dolorosas das recentes tra

gédias naturais temos que
admitir que realmente nada
mais será como antes em

vários cantos da Terra. Vidas

que se dissolveram em água, lama e destrui

ção não se refazem rapidamente. Aos poucos
vamos, mesmo que assustados, aceitando e

nos acostumando a 'viver com tsunamis, de
sabamentos de terra, terremotos, enchentes,
alagamentos, dias marcados por chuvas ca
tastróficas. Os filmes de ficção pulam para a

realidade e tentamos não pensar na hipótese
de sermos personagens principais em algum
momento. E então concluímos que a era do

desequilíbrio chegou! Ficamos silenciosos,
buscamos respostas, nos sentimos solidários
com quem não conhecemos. Tudo aquilo que
sempre alguém falou esta se concretizando. A
filosofia poética de Platão já afirmava há mi
lhares de anos atrás: O que vemos na natureza

é o reflexo do que existe no

mundo das ideias, ou seja,
na alma dos homens. Então
a alma está criando tsunamis
e devastando tudo o que vê

pela frente? Aparentemente
não. Ao mesmo tempo sim se

pensarmos que debaixo das

grossas camadas de desen
volvimento econômico e ca

pitalismo acirrado as teorias

platônicas realmente fazem
sentido em pleno século 21

e a imperfeição dos atos humanos está sendo
refletida da pior maneira possível na nature

za. Embora já esteja até se tornando clichê e o

discurso de que o próprio homem estáacaban
do com seu planeta um tanto quanto repetitivo
é fato que algo está sendo feito de muito erra

do. Somos a mistura viva de desejos, emoções
e ideias, elementos que quando não dosados
de forma harmoniosa explodem como bombas
nucleares e produzem o caos.

o Taylon foi vítima de maus tratos; e precisa de uma família que lhe dê
carinho e atenção. Adoção com Leandro pelo telefone 3275-4002, pelo
celular (48) 9974-4294, ou pelo e-mailleandromiquelisc@hotmail.com.

I'

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

• Cine Garten 2
• 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, 21h10 - dia 12)
• Sexo sem compromisso (l.eg)

�

(21h10 - dia 12)

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

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Dub)
(14h10, 15h45 - exceto segunda e terça)
• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)

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

• Cine Mueller 1
• Sem atividade • Cine Garten 5

• Cisne Negro (Leg)
(14h20, 19h10 - todos os dias)
• 127 horas (Leg)

.

(16h50, 21h�O - todos os dias)

1 .

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

• Cine Garten 6 (3D)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(13h40, 15h30, 17h40, 19,h30 - todos os dias)
• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(21h20 - todos 9s dias)

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

!

LANÇAMENTOS,
BLUMENAU• Cine Garten 1

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

• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

".I4t,

Após O best�seller Gomorra, Roberto SavianÇ> apresenta A Beleza
e o Inferno ..Com relatos cont\Jndentes,'o'autor faz uma compilação
estarrecedora ao dissecar as entranhas de grandes organizações
criminosas, da máfia italiana"'à1políeia sec(eta russa. Um Ij�r0 sur
preendente. Vencedor do EurQpeBook Pfize 201CJ.EmA Beleza e o

Inferno, Saviano cita escritores e jornalistas que mor.reram tentando

comb9t�r, por meio das palavras, conluios, corrupçõ�s, crimes, nar-
cotráãco, dentre outros.

'

NOVELAS I

RIBEIRÃO DO TEMPO
Iara incentiva Clorís a investir em Jumen

to. Nicolau diz a Karina que Flores. os aguarda
para planejar a visita do Presidente. Teixeira diz
a Célia que não esperava que mandassem outra

pessoa da Europa. Nasinho ameaça Joca dizen
do que ele vai se dar mal por causa do que inven
tou. Flores diz a Nicolau e Karina que convenceu

Querêncio a dar ao presidente uma garrafa da
melhor cachaça de Ribeirão, que estará envene

nada. Arminda diz que queria saber o que o pre
sidente vai achar da forca. Marisa vê Querêncio
sair de casa com a farda e chora. Clorís se encon
tra com Ari em um restaurante vazio.

TI-TI-TI

Jacques tenta manter a sociedade com

Ariclenes, mas ele desafia o rival a disputar um
concurso de moda. Bruna avisa a Edgar que a

Agência foi incendiada. Luti comunica aos pais
que vai para Londres com Valquíria. Clotilde
arma um plano para Ricardinho se aproximar de
Magali e abrir caminho para Jacques nas Indús
trias Bianchi. Armandinho Ouve as armações de

Stéfany com a mãe. Cecília leva Pedro para se

consultar com' Cassiano e se surpreende com o

médico. Luisa simula o sequestro de Paulinho e

aterroriza Marcela. Luisa persegue Marcela de
carro e provoca um acidente.

J
j"

INSENSATO CORAÇÃO
Norma é levada para falar com a assisten

te social do presídio. Teodoro contá para Vitória
sobre seu romance com Gisela. André fica de

cepcionado ao ver Vivian beijar Fabiano. Wanda
fica aturdida com as revelações de Raul sobre
o suposto trabalho de Léo. Léo e Andrade pen
sam em roubar o carro de Wanda. Sueli procura
Eduardo e fica encantada com Carol. Raul decide

seguir Léo. Kléber entra em pânico quando um

oficial de Justiça chega com dois policiais para
detê-lo. Léo segue Andrade até um cassino clan
destino e encontra Afrânio. Raul flagra Léo no

cassino e é ameaçado por Andrade .

ARAGUAIA
Geraldo ameaça prender Gabriel. Pimpinela

e Nancy se desentendem. Rudy entrega a Geral
do a foto que prova que ele não é filho de Lutti.
Geraldo se revolta contra Max. Gabriel encontra
Ruriá na mata e os dois se 'abraçam saudosos,
deixando Estela emocionada. Padre Emílio CO"

menta com Terezinha que precisa entender o

que está acontecendo com Madalena. Gabriel
conversa com Solano sobre Mariquita e perce
be que está falando como médico. Beatriz vai à
estância para cortar o cabelo de Gabriel. Yvete
conta a Ricardo porque foi demitida do' hospital.

. Gabriel vai à fazenda conversar com Max.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, vai precisar de um

estímulo. Coloque mais alegria
nas suas atividades e elas trarão

mais realização pra sua vida. O romance

está em ótima fase. É momento de tra

çar novos projetos de vida.

TOURO
Trabalhos feitos em casa con

tam com boas energias das
estrelas. No amor, cuidado com

frustrações. Pode descobrir uma defa

sagem entre o que quer e o que é real.

Hoje, o dia pede mais concentração.

GÊMEOS
A fase é de expansão profissio
nal. Que tal contar com a ajuda

de pessoas mais jovens para in

crementar suas atividades profissionais?
Clima de grande sintonia a dois. Viagem,
passeio ou encontro pode trazer alegrias.

CÂNCER
Os contatos corretos podem
fazer toda a diferença em sua

projeção profissional. A vida a

dois recebe novos estímulos esta noite.
Seu senso de responsabilidade pode fa
vorecer sua vida sentimental.

LEÃO
Hoje, o dia pede para conci
liar prazer com compromisso

e trabalho. No amor, faça das

diferenças entre você e o par, grandes
aliadas do seu relacionamento. Com fé
e confiança, conseguirá o que quer.

VIRGEM

Hoje, você estará mais intros
t

pectivo. Preste atenção nos seus

sonhos, 'eles podem revelar algo
que você está vivendo. Cuidado para não

sacrificar a vida amorosa em vão. Fique
atento(a) com gastos desnecessários.

O dia é favorável para divulgar
�

,,,,,

' seu trabalho ou seu produto. O
clima entre você e o par estará

mais maduro. Se está só, aventuras não
vão satisfazê-Io(a). Bom momento para
fazer contato com pessoas de fora.

ESCORPIÃO

� Hoje, é melhor você priorizar as

'eJ suntos que envolvam trabalho e

finanças. No relacionamento a

dois, é melhor diminuir expectativas
para evitar frustrações. Projetos ousados

podem ser bem-recebidos no trabalho.

eSAGITÁRIOTerá êxito em assuntos que fa
vorecem sua expansão profissio
nal. Hoje, seu entusiasmo pode

surpreender! A noite é boa para quem

deseja declarar seu amor. Aproveite para
consoudar seus vínculos afetivos.

CAPRICÓRNIO
Poderá aceitar desafios ra-

dicais que normalmente não

aceitaria. É hora de assumir novas res

ponsabilidades. Reflita sobre os pontos
positivos e negativos do romance. Talvez

seja hora de mudar algo em sua rotina!

• AQUÁRIO
Aproveite este dia para traba
lhar em equipe, trocar ideias

e divulgar seu trabalho. No amor, tudo

de bom! Conseguirá agradar sua alma

gêmea como ninguém. O momento é

propício para conversas esclarecedoras.

PEIXES
É tempo de se dedicar ao tra

balho, seus esforços podem ser

reconhecidos. Os astros indicam

que pode ter ideias lucrativas. Não se

esqueça de dar atenção ao par! Não sa

crifique sua vi��morosa.
'

�.
<

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 16 de março de 2011 Variedades 15

Shakira quer reunião
com Dilma, diz Folha
A produção da turnê da cantora colombiana

Shakira pediu uma audiência da cantora com a

presidente Dilma Rousseff, diz a coluna de Mônica

Bergamo, do jornal "Folha de São Paulo". A popstar,
que se apresenta hoje em Brasília, quer falar sobre
a Alas, fundação que promove iniciativas de educa

ção e nutrição para crianças latino-americanas, da
qual ela é representante.

luana Piovani
contratou
segurança

A atriz Luana Piovani teria con-'
tratado uma segurança particular
para andar com ela pelas ruas do

Leblcin, onde moram seus ex-na

morados. Segundo o "Diário de S.
Paulo", a segurança é uma mulher

"saradona, com cara de poucos
amigos, alerta e sempre por per
to". Piovani tem uma- medida cau

telar contra o ex, Dado Dolabella,
devido às agressões do ator.

Michelle Obama visitará
Jardim Botânico

Michelle Obama já tem programação no Rio. Se

gundo a coluna Gente Boa, do jornal "O Globo", a pri
meira-dama dos Estados Unidos não vai acompanhar
o marido, Barack Obama, no discurso que ele fará na

Cinelândia. Vai aproveitar para conhecer o Jardim Bo
tânico enquanto ele trabalha. As duas filhas do casal,
Sasha e Malia, também devem ter uma programação

, durante a passagem por terras cariocas. Mas o pro
grama das meninas ainda não está definido.

Aguinaldo Silva defende
Beatriz Segall

Aguinaldo Silva usou o Twitter contra os boatos

que Beatriz Segall teria sido esnobe durante a coleti
va de imprensa de "Lara com Z", nesta segunda-feira.
"Beatriz Segall deu um show de simpatia e educação
na festa de 'Lara com Z'. Há dezenas de testemunhas.

Quem escrever o contrário é mentiroso", escreveu o

autor no rnicroblog, A coluna "Zapping", do jornal "Ago
ra", disse que a atriz foi rude com quem se servia no

bufê do evento. "Sirvam-se e saiam", teria dito a atriz.

Dieckmann pode SUDOKU
substituir Juliana Paes

Carolina Dieckmann, que viveu Diana em "Passio

ne", deverá voltar à TV em agosto. Ela é cotada para
substituir Juliana Paes em "Fina Estampa", próxima
novela das nove da Globo, escrita por Aguinaldo Silva,
com direção de Wolf Maya. Carol disputa a vaga com

outras duas atrizes. Juliana Paes recusou o papel para
ficar mais tempo com seu filho, de três meses.

DIVIRTA-SE

Falha de ,comunicação
\

Depois de uma briga, marido e mulher estão sem
se falar. Comunicam-se, no entanto, através de bilheti
nhos escritos à mão. Ele passa um bilhete a ela:

, "Tenho uma reunião importante amanhã.
Acorde-me às sete horas da manhã"-
No dia seguinte, quando ele acorda, já.são onze

horas. A seu lado está o seguinte bilhete:
"Sete horas, levanta, vagabundo!"

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9:x9 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.

Eliazer Justino

Eliete da S. Knihs

ElisangeJaAtkinson
" �mma B. Gasda

, �rGndi C. L. Filho
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Juliano,Márcia e SérgioGirolla são os proprietários da lrnobllláría

Girolla Imóveis atende na rua Barão do Rio Branco, 650
r'

Colaboradores estão sempre atentos às novidades domercado

I

! !
1
,

Inovação e comprometimento são as marcas registradas daGirolla

VINTE ANOS DE HISTÓRIA
(1991-2011)

Imobíliáría para locação,
compra e venda de qualidade

Em
março de 2011, a Gi

rolla Imóveis comemora

20 anos de sua fundação.
Numa época marcada

por muitas dificuldades, des
de a retração de mercado, qua
se inexistência de crédito,para
financiamentos e escassez de
imóveis para locação. Quando a

população de Iaraguá do Sul era
de aproximadamente metade
da atual, a Girolla iniciou suas

.atividades em uma garagem, de
cerca de 15 metros quadrados,
onde inicialmente trabalhavam

, apenas o fundador da empresa e

uma funcionária.

Sempre priorizando o bom

atendimento, e a absoluta trans

parência e confiança dos clientes
nos negócios que intermediava, a
Girolla foi crescendo, .aumentan
do gradativamente seu número de
clientes e funcionários. Com isso,
se obrigou a expandir seu espaço
físico, para poder darmais confor
to e comodidade a todos.

Há 5 anos, aGirolla se encontra

na Rua Barão do Rio Branco; 650,
contando com amplas e moder
nas instalações. Com 25 colabo
radores, dentre atendentes e cor

retores de imóveis, que formam
uma equipe treinada e confiável,

"

para oferecer aos seus clientes as

melhores oportunidades em imó
veis para venda e locação.

Durante a sua jornada, a Gi
rolIa sempre foi marcada pelo es

pírito de inovação e de cOlp.pro-

metimento com as necessidades
de seus clientes, se renovando e

se atualizando constantemente.

Atuando sempre na vanguarda
para poder oferecer as melhores
soluções de negócios, contando
ainda, com assessoria jurídica
em tempo integral.

Agora, 20 anos após ter ini
ciado suas atividades, a Girolla

preocupa-se em além de oferecer.
o melhor atendimento aos seus

clientes, também com o desenvol
vimento do mercado imobiliário
como um todo. Participa na dire
toria da Associação das Imobiliá
rias de Iaraguá do Sul e da diretoria
da Câmara de Diretores Lojistas -

CDL de nossa cidade. Além disso,
é filiada à Reloca ., Rede de Loca

ções Catarinense, composta por
imobiliárias das principais cida
des catarinenses, podendo desta

forma, prestar serviços através de
seus parceiros em praticamente
qualquer região de se.

GIROlLA - HISTÓRIA
DE UNIÃO

Ao serem questionados a

quem se devem os créditos do
crescimento vivenciado nestes

20 anos de atividades, os pro
prietários são categóricos: "Além
dos nossos clientes, que sempre
confiaram em nosso trabalho,
com certeza ao empenho de to-

dos os colaboradores que passa
ram pela Girolla até hoje, a todos
os que fizeram e os que fazem

parte da grande Família GirolIa",
avaliam Sérgio e Márcia Girolla.
"Todos que passam por aqui são
realmente tratados como família,
porque é assim que nos sentimos
e é assim que queremos que as

pessoas se sintam. Com certeza

você desempenha muito melhor
suas funções onde você se sente

bem", afirma o proprietário.
E, de fato, a Girolla tem um

histórico interessante de vários
colaboradores com muitos anos

de casa, como por exemplo: a cor
retora Suzana, que acompanha a

trajetória da empresa desde o seu

primeiro ano de fundação.
Quanto ao futuro, aGirolla está

pronta para encarar os mais diver
sos desafios. "Tudo o que fazemos

,

é pensado no presente, mas sem

pre com os olhos para frente. In
vestimos bastante em infraestru

tura, tanto física (modernizando
nossa estrutura de atendimento),
quanto virtual (com sistemas de

gerenciamento de informações e

website de última geração), sem
pre acompanhando as mais mo

dernas tendências do mercado",
explica Sérgio Girolla.

Recomendada pelo seu pas
sado, realizando o seu presente
e de-olho no seu futuro, a Girolla
será sempre um caminho seguro
para ajudar o cliente a atingir o
seu objetivo.

1

Equipe da Girolla Imóveis prima pelo bom atendimento, conquistando a confiança dos- -lientes
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Henrique
. Porto
Juventus

im, existem caminhos para salvar o Iuventus que não pas

....
sam pela municipalização' do estádio João Marcatto. No
último sábado me reuni com um empresário, que tem um

_.. consistente projeto de recuperação para o clube, muito
bem estruturado e baseado em quatro pilares. Pessoalmente, bo
tei fé. O problema é que uma andorinha só não faz verão e no

momento este empresário procura "arrebanhar" outros na sua

empreitada. Porém, não está sendo nada fácil, tamanho o des
crédito do clube na comunidade. Uma pena!

Varzeano
Com relação à minha coluna de sexta-feira, um leitor me listou

dezoito campos em Jaraguá do Sul que podem receber os jogos do
Varzeano. O problema é que todos esses campos são propriedade
de algum clube, que só liberam suas dependências mediante cer

tas condições. Existem clubes que simplesmente não liberam seus

espaços, pois resguardam os locais para os jogos de suas equipes. E
para piorar, ainda existem aquelas equipes que levam até água "de
casa", para não terem que comprar nos bares dos campos.

Varzeano 2
Leitorme solicitou uma aná

lise do Varzeano. Levando em

consideração apenas os nomes

e a tradição (sem avaliar elen
cos), penso que as chaves A, B
e H devem apresentar maior

equilíbrio. Com relação ao títu

lo, a aposta é sempre nas forças
tradicionais, além do atual cam

peão Noite a Fora. O Barra tam
bém pode surpreender.

Futsal
Ainda é extra-oficial, mas

a ADJ (Associação Desportiva
Jaraguá) deve fazer sua estreia
na Campeonato Catarinense
contra o Rio do Sul, do treina
dor Xande (ex-Malwee). A par
tida está previamente marcada

para dia 9 de abril 4. O local
ainda é uma incógnita. O Sesi,
por exemplo, sequer foi con
sultado para receber o jogo.

Aniversário
Aniversariou ontem o atira

dor olímpico Samuel Leandro

Lopes. O atleta segue treinan
do firme atrás de uma vaga nas

Olimpíadas de Londres, quan
do pode se' tornar o primeiro
jaraguaense a disputar a com
petição na história. Um brinde
ao aniversariante com "água
de mira", acompanhado por
uma boa "hackpetter"

Aberto de Schroeder
Na próxima sexta-feira, 18,

o Torneio de Verão de Schro
eder entra na segunda fase.
Restam apenas oito, das de
zesseis .equipes que iniciaram
a competição. Agora, todo

jogo é decisão. A partir desta
fase haverá cobrança de in

gresso simbólico, no valor de
R$ 1. Nas semifinais o valor
sobe para R$ 5 e na final R$ 7.

Esporte 17

Equipe jaraguaense
co eceadversárias
Primeira fase será nas 'cidades de Caçador e· Chapecó
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de futsal feminino
de Jaraguà do Sul já sabe
quais times vai enfrentar
na primeira fase da liga
Futsal 2011.

sse ano o time, que se cha
mará ADJ IPostos MimeI

Grameyer/FME, caiu na

.._ Chave B ao lado do Colé

gio Anglo, de Maringá (PR), Kin
dermann, de Caçador, Unesc, de
Criciúma e Cotia, de São Paulo.
No Grupo A, estão UnoChapecó,
'de Chapecó, Barateiro, de Brus

que, Nacional Gás, do Ceará, Ia-

guaré e Sabesp, de São Paulo. Os
detalhes da Liga Futsal Feminina
2011 foram definidos na manhã
de segunda-feira, em reunião na

cidade de Goiânia (GO). A com

petição está prevista para acon

tecer de 18 de abril a 25 de junho.
As partidasdoGrupo B serão

em Caçador e da,Chave A acon

tecerão em Concórdia. Porém,
os grupos ainda não estão to

talmente completos, mais duas

equipes serão convidadas para
participar da principal compe
tição feminina do futsal, o que
fechará seis clubes por chave.
As quatro melhores passam para
as quartas de final. Na fase fi
nal os times se enfrentarão em

cruzamento olímpico dessa vez

com mando de campo próprio.
No caso da AD], as partidas vão

acontecer naArena Iaraguá..
Segundo o técnico Vitor Ale

xandre, o objetivo do time de

Jaraguá é passar para a segunda
fase emelhorar o desempenho de
2010, quando as meninas caíram
nas quartas de final. "Queremos
chegar ao menos nas semifinais.
Caímos em uma chave conside
rada forte, mas temos condições
de passar", analisou Vitor, infor
mando que atualmente conta

com um grupo de 12 jogadoras e

ainda vai contratar mais para ter
um time mais competitivo.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Grupo da equipe ADJ/Postos Mime/Grameyer/FME tem cerca de 11 atletas e ainda deve ser reforçado

�ElEÇÃO SUB-17 É ORMADA POR MAIORIA JARAGUAENSE

Gatarinenses comecam vencendo
, �

Santa Catarina estreou com vi
tória no 4° Campeonato Brasileiro .

Correios de Seleções Sub-17, que
acontece em Igarassu (PE). A parti
damarcou a aberturadaDivisão Es

pecial e os comandados de Augus
tinho Ferrari-venceram Paraíba por
4xO, com gols de Felipe, Guilherme,
Serginho e Carlinhos. Com a vitória,
os catarinenses saíram na frente no

grupoA do campeonato, que conta
ainda com Rio Grande do Sul, São
Paulo eMinas Gerais.

O pivô Felipe comentou so

bre a estreia. "Foi um bom co

meço, apesar do nervosismo que
tivemos no primeiro tempo, que
é normal em qualquer partida de

estreia, no segundo tempo con

seguimos fazer os gols que erra-

mos na primeira metade".
Ontem os comandados de Au

gustinho mediram forças com São

Paulo, mas o jogo não havia encer
rado até o fechamento da edição.
Hoje éa vez do time catarinense
medir forças com Rio Grande do
Sul e na quinta-feira os garotos en
frentamMinas Gerais em busca da

classificação para a semifinal.
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que o treinador da equi
pe chilena, o' argentino
Américo Rubén Gallego,

...... ao analisar o conjunto
santista mostrou respeito pelo'
futebol de Neymar e ignorou
Ganso, por acreditar que ele não
seria titular. Porém, o técnico in
terino Marcelo Martelotte já de
cidiu que Ganso começa jogando
e tem esperança que ele volte a

desequilibrar nesta quarta-feira.
O Santos não tem alternativa:

precisa ganhar dos chilenos para
.

se recuperar do empate em casa

com o Cerro Porteíio e afastar o

perigo da não classificação. Os
santistas estão em terceiro lugar
no Grupo 5.

·0 Internacional enfrenta o

Jorge Wilstermann, a partir das

19h30, em Cochabamba, na Bolí
via, pelo Grupo 6. Em caso de vi

tória, a equipe brasileira assume
a liderança da chave e se aproxi
ma da classificação. No entanto,

,o Inter não poderá contar com

um de seus principais jogadores:
D'Alessandro, que se recupera de
uma lesão no pé direito. No seu

lugar, deve entrar Oscar. Outro

desfalque é o zagueiro Bolívar,
que não se recuperou de contu

são no joelho. Já o lateral-direito
Nei, que também'estava lesiona
do, foi confirmado.

Já o Cruzeiro recebe o De

portes Tolima, às 21h50, pelo
Grupo 7, Arena do Jacaré, em

Sete Lagoas (MG), tentando re

petir o desempenho dos outros

dois jogos. Para isso, a Raposa
deverá contar com a volta de

Wellington Paulista e Montillo.
O atacante passou uma sema

na trabalhando sua forma e foi
liberado. Já o meia recuperou
se de dores no joelho esquerdo.
Um triunfo na Colombia abrirá
seis de vantagem sobre o ter

ceiro colocado (Tolima) e ficará
muito perto da próxima fase.
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Nei voltou aos treinos essa semana e vai enfrentar o JorgeWilstermann

A segunda fase da Copa do
Brasil começa a ser disputada
na noite de hoje, com a reali

zação de oito partidas. E alguns
dos maiores candidatos ao tí
tulo da competição estarão em

campo, como é o caso do Pal
meiras, que visita o Uberaba no
interiormineiro, e do Flamengo,
que vai enfrentar o Fortaleza.

Assim como aconteceu na

primeira fase, continua valendo
a regra da classificação anteci

,

pada, pela qual o time visitante
pode eliminar o jogo de volta se

vencer por dois de diferença. E
.esse é o objetivo declarado de
Verdão e FIa, ambos os jogos às
zuiso.

Na primeira fase da com

petição, o Palmeiras não con

seguiu elimínar o jogo.de volta,
.

mas se classificou com duas
vitórias sobre o Comercial (PI):
2xl em Teresina e 5xl em São
Paulo. O Flamengo, por suavez,
teve melhor sorte: derrotou o

Murici (AL) por 3xO, emAlagoas,
e conseguiu a sua vaga anteci

pada.

Santos aposta em
Ganso paravencer
Uma vitória deixa o Cruzeiro perto das 'próxima fase
DA REDAÇÃO
Paulo Henrique Ganso
pode se transformar no
grande trunfo do Santos
para derrotar o Colo Colo,
hoje, às 21h50, no Estádio

.

Monumental, em
Santiago, no Chile.
/

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL
• SEGUNDA FASE
JOGOS DE IDA

HOJE
19h30 - Paulista x Atlético-PR
21h - Botafogo-PB x Caxias
21h -Ipatinga-MG x Avaí
21h - Sampaio Correa-MA x

Santo André
21h50 - Brasiliense-DF x Ceará
21h50 - Bangu x Náutico
21h50 - Uberaba x Palmeiras

21h50 - Fortaleza x Flamengo
AMANHÃ
20h - Horizonte-CE x Guarani
21h30 - Atlético-GO x Coritiba

• TAÇA LIBERTADORES
• 3a e 4a RODADA
HOJE
19h30 - Jorge Wilstermann x

Internacional
20h50 - Colo-Colo x Santos
21h50 - Cruzeiro x Deportes
Tolima

AMANHÃ
17h - León de Huánuco x Grêmio

QUARTA-FEIRA (23/3)
21h50 - Fluminense x América

. APAE - Associacão de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Valrnor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042

89256-720 - Bairro Centenário - LJARAGUÁ DO SUL - SC
Email: apaejgua@netuno.com.br/jafa@netuno.com.br

- CNPJ 83.784.355/0001-46

EDITAL DE CONVOCAÇÃO '

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá
do Sul, Pelo presente, vimos convocar os associados da APAE, para
a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 19 de
Abril de 2011, às 8:00h, em sua sede - sito à Rua: Valmor Zonta,
590, Loteamento Jardim Francisco, Bairro Centenário, para tratar da

seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas referente exercício 2010

b) Outrossim, informamos, que na falta dê quorum regular,
realizar-se-á assembléia meia hora após, com qualquer
número.

Jaraguá do Sul, 15 de Março de 2011.

Maria Tereza de Amorim Nora - Presidente

BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM 3l/ti/2010 31112/2009 31/12/2008

ATIVO 1.594.940,02 1.538.257,44 1.640.566,72

CIRCULANTE 255.609,13 113.914,93 97.773,26

Disponível 30.115,29 51.864,94 31.504,29
Banco do Brasil S.A 29.800,59 12.292,94 ' 13.211,82
Besc S.A 0,00 39.571,00 18.291,47
Caixa Econômica Federal S.A 313,70 0,00 0,00
Bradesco 1,00 1,00 1,00

Aplicações 191.032,11 32.973,92 39.125,42
Banco do Brasil S.A 64.586,81 6.652,95 12.982,86
Besc S.A 0,00 12.569,82 24.289,77
Caixa Ecômina Federal 2.084,30 1.958,39 1.839,31
Bradesco 124.361,00 11.792,76 13,48

-Outros Realizáveis 34.461,73 29.076,07 27.143,55
Adiantamento a Empregados 33.632,73 29.076,07 27.143,55

Cheques a Compensar 829,00 0,00 0,00

PERMANENTE 1.339.330,89 1.424.342,51 1.542.793,46

Imobilizado 1.339.330,89 1.424.342,51 l. .542.793,46
Terrenos 266.550,96 266.550,96 266.550,96

Edificações 1.601.561,18 1.60 I :561,18 1.601.561,18
Móveis e Utensílios 205.726,21 195.980,21 174.062,50
Direito Uso Telefone 4.883,13 4.883,13 4.883,13

Máquinas e Equipamentos 31.328,51 31.328,51 30.378,51
Blibioteca 91,41 91,41 91,41
Veículos 336.592,95 336.5'92,95 336.592,95

Computadores e Sistemas 56.476,49 26.734,99 26.524,99

( , ) Depreciação Acumulada 1.163.879,95 ) ( 1.039.380,83 ) ( 897.852,17

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

Capital Hydro Energy Ltda., torna público que requereu à

Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a Licença Ambiental
Prévia para a Central Geradora de Hidroenergia, localizada
no município de Corupá, no Ribeirão dos Correias.

Foi determinado Estudo Ambiental Simplificado.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: +55 48 3216 1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br
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o início deum longo trabalho
,

Recuperação de trecho no limite entre Corupá e São Bento do Sul começou ontem
CORUPÁ

o Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes) iniciou
ontem os trabalhos
de recuperação na

8R-280,' em Gorupá.

o último fim de semana,

parte da pista cedeu no

km 89 e, de acordo com

.

a equipe técnica do ór-

gão, não há previsão sobre o tér-
. mino dos trabalhos para liberar
o tráfego e nem sobre os valores

que serão necessários para re

cuperar o trecho. O acesso entre

Corupá e São Bento do Sul entre
os dois municípios está bloquea
do desde o dia 10 de janeiro devi
do a um grande deslizamento de
terra ocasionado pelas chuvas no
Km 94 da rodovia.

Os estragos agora vão do
Km 89 até o Km 117 da BR-280.
Em todo o trecho houve queda
de barreiras. A alternativa para
quem precisa se deslocar de uma
cidade a outra são as estradas do

interior, que aumentam o per
curso entre Corupá e São Bento
do Sul em aproximadamente dez

quilômetros.
O técnico da Defesa Civil de

Corupá, Renato Lira, esteve no

local ontem à tarde. Lira expli
cou que o trecho da rodovia que
foi destruída pelos deslizamen
tos no último domingo tem uma

passagem de água subterrânea.
lias tubos de aço foram amassa-

dos e a vazão diminuiu. A água
- represada chegou a seis metros

de altura em um dos lados da

BR", informou.
A assessoria de imprensa da

SCGás enviou comunicado afir
mando que, apesar da queda de
barreira no quilômetro 89, a tu

bulação de gás que passa no lo
cal está intacta. De acordo com

. a nota, esta foi a única estrutura

que resistiu ao deslizamento de
terra no local.

1I0S tubos de aço foram
amassados e a vazão

� diminuiu. A água
represada chegou a seis
metros de, altura em um

dos lados da BR."
RENATO URA, TÉCNICO DA
DEFESA ("m. DE CORUPÁ

PIERO RAGAZZI

3270 Leilão Industrial - MARCATTO INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA - Máquinas Operatrizes: Serra mecânica

FRANHO, serra fita, lavadora de peças; Equipamentos Elétricos: Motores elétricos diversos, bombas da água,
ventiladores, exaustores, caixas elétricas, luminárias; Máquinas de Costura: 04 máquinas PFAFF 463 costura reta, 02
PFAFF 1242, PFAFF 1246, 03 máquinas JUKI DLM 522, LH 515, 00888 reta, TAKING com transporte duplo, UNION
SPECIAL ponto corrente, 03 PFAFF 335 de braço triplo para debruar; Máquinas Têxteis: 02 Máquinas de corte KM faca

6, mauser over com aparelho de virar cadarço, máquina de prensar a quente pneumática, mesa para estampar com 18

bastecedores rotativas, estrusora para laminado com enrolador e 5 medidas, estufa à vapor, aquecedor à vapor,

máquina de corte com disco superior e inferior, máquina para fazer fitas e cadarços, etc.; Diversos: Flexíveis,
mangueiras, caixas d'água, tubos e canos PVC, equipamentos de informática, mesas, arquivos, cadeiras,
condicionadores de ar 18.000 e 30.000 btus, bacios sanitários, 30 rninl container 1 mtx1 ,5mt para transporte com

empilhadeiras, carrinhos de ferro, reservatório de ar 60mmx2mt, AFET PLULER tratamento de ar, cabideiros de

madeira; Sucatas: Fios de cobre, ferro comum, etc. Relação completa dos lotes c/ fotos no site: www.leiloeiro.com.br.
Local do Leilão: Rua Marechal Deodoro, 1.188 Centro - Fundos da Marcatto Center, Jaraguá do Sul/SC. Informações
Técnicas: Sr. Clóvis Plebani - Fone: (0**47) 3372-5200 Ramal 5243.

.

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

Jaraguá do Sul-SC, com base territorial nos Municípios de Jaraguá do Sul, São Bento
do Sul, Corupá, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba, representante da categoria
Profissional dos trabalhadores e condutores de veículos, fiscais, trocadores e escri

tórios, oficinas, e manutenção em geral nas empresas de' transportes rodoviários e

urbanos, interm.unicipal, 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 recolhimento da CONTRIBUiÇÃO SINDICAL
de seus empregados representados por este Sindicato, na base territorial aqui citada,
referente ao exercício de 2011. Conforme determina o Artigo 582 da CLT e seus pa
rágrafos, devera ser OBRIGATORIAMENTE DESCONTADA a importância correspon
dente 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 Entida
de 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, além 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 11°3.233 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

CONDIÇOES: Sinal de 20%, mais 5% de comissão. Saldo 80%, em até 03 (três) dias úteis,
sob pena de perda do sinal e comissão.

Mais Informações: (0**47) 3422- 8141, em Joinville I SC
Fotos dos lotes e Normas do Leilão no site: www.leiloeiro.com.br - e-mail:�

" .

Uma equipe técnica da em-

presa está trabalhando na susten

. tação da tubulação de gás natural
encanado. Ainda segundo a asses

soria de imprensa, o trabalho da
SCGÁS permite que as obras de

recuperação da rodovia possam
prosseguir com total segurança.
Este trecho da rede de distribui

ção de gás natural atende somente
a região de São Bento do Sul, não
apresentando interferência nos

demais ramais do Estado.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

De acordo com o Dnlt,
ainda não há previsão para

liberação do tráfego no local e
nem sobre os custos dá obra
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Corsa Hatch Joy 1.0
ANO 2007

R$22.700,
OPCIONAIS
AQ LOT

Gol Power GIV 1.6
ANO 2008

R$26.800,
OPCIONAIS

COmpleto

Crossfox 1.6
ANO 2010

R$44.600,
OPCIONAIS
Completo

, Palio Weekend
ELX 1.4

ANO 2008

R$32.400,
OPCIONAIS

Completo

OPCIONAIS

Completo + rodas de liga-leve

BANCO VOLKSWAGEN

ao á u E te
Promoções válidas até 16/03/2011, Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCI:JLOS Á PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.

A escolho perfeito

I80PE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,
A MAIS OUVIOA.
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