
oalvo do
•

Impasse
Justiça indefere .

acordo entre a

Salvita e a Prefeitura
e, enquanto isso,
Parque de Eventos
não é oficialmente
do município.
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Em trêsmeses, quase
400 casas interditadas.

Defesa Civil de Iaraguá do Sulmonitora áreas de risco e avalia.quantas
residências deverão ser desocupadas de forma definitiva. Órgão estuda

demolição de moradias condenadas junto aoMinistério Público.

Na Barra do Rio Molha, casa invadida por barro e lama no último sábado está entre
as que precisaram ser desocupadas por causa do excesso de chuvas .

•__.....'•••11......'••' _"III••,•••••__"z_......' u....

A revista da mulher inteligente!

. Prefeitura não quer
que IF8C reforme
ginásio de esportes
Instituto Federal de Santa
Catarina propôs bancar
obras de revitalização do
Arthur Müller, mas Prefeitura
continua defendendo
demolição do imóvel

para construção do novo
terminal urbano. Página 7

BUSCANDO
VERBA

Cecília e Paulo
Bauervão

cumprir agenda
nos Ministetios.'""

PáginaS
PATRIOA
MORAES

Ciclista é atropelado
e morre na 80-413
Motorista do automóvel
que atingiu Irineu Bergman,
62 anos, em Guaramirim, ""-

fugiu sem prestar socorro.
Página 19
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Primeira caminhada
no espaço sideral
o cosmonauta russo Ale�sei Leonov

torna-se o primeiro homem a "cami
nhar" no espaço, ao passar 12 minutos
em atividade extra-veicular como par
te da missão Voshkod 2. Leonov esteve

ligado a nave Voshkod por um "cordão
umbilical" de cerca de cinco metros de'

comprimento. No retorno, a diferença
de pressão fez com que o traje inflasse,
impedindo sua passagem pelas compor
tas da nave, exigindo uma arriscada ma

nobra de descompressão.
Em junho do mesmo ano, o astronau

ta americano EdwardWhite fez a primeira
atividade extra-veicular da NASA, parte da
missão Gemini rv.White trabalhou com a

ajuda de um sistema de propulsão a jatos
de gás, para facilitar amobilidade no vácuo.

Operações extra-veiculares são uma

parte importante do trabalho de manu

tenção de alguns satélites de pesquisa
científica, como a antiga base espacial
russa MIR, ou o télescópio espacial Hub
ble. Em 2005, o astronauta americano

Steve Robinson fez a primeira operação
de reparo "em vôo" de um ônibus espa
cial, removendo dejetos do escudo tér
mico do ônibus espacial Discovery, atra
cado na estação espacial internacional.

,

Em 2001, Susan J. Helms e James S. Voss

passaram quase nove horas no espaço,
parte damissão Expedition 2.

A tecnologia de operação extra-vei
cular no vácuo foi crucial para o desen
volvimento de estações como a estação
espacial internacional e a MIR, e para a

. realização das expedições tripuladas a

Lua, asmissõesApolloXI àXVII, seis delas
, bem sucedidas.
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o cacador da noite
�

.

Richard Ramirez
Ricardo Leyva Mufioz Ramiréz, mais co

nhecido como o "Níght Stalker", é um dos
mais "famosos" assassinos em série da Ca
lifómia. Nascido em EI Paso, Texas, Ramirez
passou muito de sua infância fascinado pe
las histórias do primo Mike, um veterano do

Vietnã, que se vangloriava do número de pes
soas que torturou e matou durante a guerra.
Quando Ramirez tinha 13 anos, Mike assassi
nou a esposa, com o rapaz com testemunha a
menos de ummetro de distância.

No ano seguinte, Ramirez passou a co

meter pequenos furtos para sustentar seu

consumo de drogas. Em junho de 1984, co
meçou a sua onda de assassinatos, aomatar
a aposentada IennieWilcow. Nos próximos
dez meses, Ramirezmatou outras 13 pesso
as, até sua prisão em abril de 1985.

Ramirez mutilou várias de suas vítimas,
e mostrou-se obcecado com ocultismo du
rante o julgamento, em 1989, que envolveu
mais de 100 testemunhas. Condenado a

morte, RichardRamirez aguarda a execução
na prisão de San Quentin.

DIVULGAÇÃO

i � : �

Os advogados de Ramirez tentaram recorrer da condenação em 2006, mas o pedido
de uma nova audiência com o juiz foi rejeitado pela suprema corte da Califórnia

PELO MUNDO

,

Execução dos templários
o 23° Grão-mestre da ordem dos ca

valeiros templários, Jacques de Molay, é
queimado na estaca, sob a acusação de
heresia. A ordem havia sido dissolvida

por ordem do papa em 1312, cinco anos

após de Molay e outros 60 cavaleiros
serem presos e julgados como hereges,
por ordem do rei Felipe N da França,
que confiscou as posses da ordem.

Alianca do Eixo
� Apartheid

O ditador fascista italiano Benito
Mussolini e o nazista alemão Adolph
Hitler se reúnem no passo de. Bren

ner, nos Alpes Suíços, e fazem um

acordo de aliança militar contra a

França e a Inglaterra. Em setembro,
o Império Japonês se une às forças
do eixo, com a assinatura do pacto
Tripartite, em Berlim.

Em um referendo nacional,' sul
africanos brancos votam majoritaria
mente a favor da continuidade das ne

gociações para o fim do regime racista
do Apartheíd. O referendo foi convo
cado pelo presidente EW De Klerk,
em resposta as alegações dos partidos
conservadores, de que não havia inte
resse "popular" no fim do Apartheid.

Participação do
Contribuinte
Na edição de 24 de março de

1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava as declarações do
secretário da Receita Federal,

, Francisco Dorneles, de que o

órgão não tomaria nenhuma
decisão sem o conhecimento e

participação do contribuinte.

Contrib· --
.

Dec· �,Ilnfes parfici -----.-- -.-
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PORCELANA
, Os padrões florais típieos da'artepopularfJ1úpgara têm grande desiaque nas peças
i de porcelanaproduzidas no pafs, Não,apenas na decoração, mas também p� forma
" e no método de produção, acerâmicahúngara reflete mais de 300 anos de tradição
na confecção de peças à mão.O método tradicional demodelagem da cerâmica.
envolve marcações 'em relevojeítas com os dedos do ceramista, o que torna cada
peça única. unia das maiores produtoras de cerâmica do mundo, a Herend, data do
século 19. Especializada em peças produzidas e decoradas à mão,muitos padrões
daHerend são produzidos até hoje, e cada item da empresa é dotado de marcas
distintas, frutos da tradição 'manual da cerâmica húngara.

lego
Um dos mais famosos brinquedos demontar do
mundo, os tijolos Lego, surgiram em 1949, produzidos
pelo grupo Lego, da Dinamarca.A companhia se

especializava em brinquedos de madeira, focando nas

peças demontar após um incêndio, em 1960.

WIKIMEDIA COMMONS
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. Romeo Piazera
Júnior:, advogacl�
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PONTO DE VISTA

.

VictorDanich,
si;)ciólogo

RaphaelRqcha l.opes,
presidente da OAB .

,

C";stianoMahfuclWatzko,
estudante deDireito

Chuvas em Jaraguá do Sul
a reunião. semanal da Acijs e Apevi no. Cen
tro Empresarial, a administração. municipal
exibiu um vídeo, apresentou fotografias e

fez uma explanação. quanto. aos efeitos das
chuvas em Jaraguá do. Sul. A Prefeitura estima, em le
vantamento. dos estragos até aqui, da necessidade de
mais de R$ 100milhões em investimentos.

As imagens mo.stradas realmente
são. muito. fortes e evidenciam uma

situação. que, entendemos, deva
merecer preocupação da sociedade

organizada. Seja de qualquer ma

neira que isto. possa ser feito, ações
de apoio aos esforços do. município.
devem ser adotadas com urgência.
Corno assinalamos na plenária, o.

trabalho. precisa ser convergente,
independente de questões político
partidários. pois está em jo.go. a plena
recuperação. da cidade.

É importante ressaltar a rápida
articulação. que os órgãos de Defesa

Civil, cem apoio de diversas entida

des' que asseguraram a atenção. bá
sica - inicial nos dias de calamidade.
Mas além deste apoio emergencial que é oferecido
às famílias atingidas diretamente pela catástrofe
climática, torna-se imperiosa a mobilização polítí
ca para garantir os recursos necessários ao. muni

cípio. nas obras de infraestrutura em pontes, ruas e

outros locais atingidos, bem co.mo. na reconstrução

de moradias danificadas pela força das águas em

inundações e deslizamentos de terra.
Mais uma vez, infelizmente, no. primeiro. mo

mento. nos parece que Jaraguá do. Sul não. tem rece

bido. na proporção que o. caso. requer ainda a aten

ção. dos governos federal e estadual em termos de
recursos, O que tem sido. divulgado. em termos de

verbas é inexpressivo. diante do. que a

cidade e região. precisam e merecem.

Por outro lado, o. município. deve
assumir como prioridade de fato, e.

não. apenas colocar corno discurso,
as obras que poderão ajudar a evitar
surpresas a cada nova enxurrada. En
tre estas providências estão. o. plano.
de macrodrenagcm, a atualização.
dos índices de vazão. para dimen
sionamento de tubulações, seja em

canais, pontes e pontilhões, ou no.

alargamento. da calha dos. rios para
facilitar o. escoamento das águas em
bacias de contenção etc.

O certo. é que estamos diante de
uma situação. extremamente crítica,
que preocupa porque o. município.

não. encontra respaldo. junto. aos governos estadual
e federal. Se não. houver móbilização de toda a co

munidade mais uma vez Iaraguá do. Sul e região. com
certeza vão. continuar sem retorno, comprometen
do. a capacidade de, desenvolvimento econômico e

a qualidade de vida das populações dos municípios.

"
Infelizmente, no
primeiro momento
. nos parece que
Jaraguá do Sul não
tem recebido na

proporção que o
caso requer ainda
a atenção dos

governos federal
e estadual em

termos de recursos.

"
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A Direção

'IMAGEM DO DIA

�l

"AS aUI.as dos dubes de cinema do pro... jeto Sacci em,
G_uaramirim começaram na última semana e as

, equipes já estão trabalhandoem novos roteiros.
São 94 alunos, divididos, em oito grupos: dois no Centro,
três na Corticeira e três no Rio Branco.

, '

_

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

* telefone (* não serão publicados),

.SERVIÇO'

XP ensina a
investir na Bolsa

A XP Investimentos promove no. sá

bado, dia 19, o. curso. Aprenda a Investir
na Bolsa de Valores. A capacitação. tem o.

objetivo de apresentar a Bolsa corno um

veículo. rentável, de resultados em lon
go. prazo. e acessível a todos, O evento.

ocorre na sede da TB Investimentos, em
Iaraguá do. Sul, das 8h às 18h. O investi
mento. é de R$ 250 e as inscrições devem
ser feitas na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 1.188, sala 301.

- Noite do Pastel
no Centenário

/

A Comunidade dos Apóstolos do Bair
ro. Centenário. realiza no. sábado, dia 26 de
março, a Noite do. Pastel. O evento. acon

tece nas dependências da Comunidade,
ao. lado. dos novos galpões daWeg 2, com
início às 17h. O valor do. pastel será de R$ ,

2 (unidade), com os seguintes sabores:
carne moída, carrie de frango. com palmi-
'to, banana e chocolate. Cartões antecipa

,

dos na loja Suzan Grill, (47) 3370-2075, ou
com Laurita, (47) 3371-1290.

Número 199 apenas
para emergência

A Defesa Civil comunica que o. número
199 deve ser usado. pela população. apenas
para situações emergenciais, co.mo. desliza
mentos de terra ou de pedra, erosões, fissu
ras no. solo, alagamentos, queda de árvores
sobre residências, vias públicas ou rede elé
trica, danificação. o.u destruição de pontes
e pontilhões, etc. O 199 pode ser acionado

quando. determinado. evento. natural colo
que em risco. a vida humana ou dificulte a

livre circulação.

Alegre Corrêa
é atracão do Sesc

.:)

Alegre Corrêa Quarteto. é a atração.
dessa sexta-feira, dia 18, no. teatro. do. Sesc
Jaraguá do. Sul. O jazzlsta e seu quarteto,
Guinha Ramires (violão, baixo/Brasll),
Gerald Preinfalk (saxofone, clarone,
clarinete /Áustria) e Klemens Bittmann

, (violino, mandola/Áustria), se apresen- ,

tam a partir das 20h. Os ingressos cus

tam R$ 1 para a comunidade e R$ 0,50

para comerciários. Informações pelo.
fone (47) 3275-7806.
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Acordo é indeferido pela justiça
Por enquanto, posse do Parque de Eventos ainda não é legalmente do município
JARAGUÁ DO SUL

Nova movimentação no

processo judiCial que
envolve a posse do Parque

. de Eventos fez ressuscitar
a polêmica.

o último dia 11, a juíza
da Vara da Fazenda da
Comarca Municipal,
Eliane Alfredo Cardoso

Luiz, indeferiu a homologação
do acordo entre a Prefeitura e a

Salvita (Sociedade Assistencial
ao Lavrador do Vale do Itapocu)
referente à transferência da pro
priedade para o governo munici

pal. O valor de R$ 1 milhão, pa
gamento acertado entre as duas

partes envolvidas no processo,
não poderá ser liberado e por
consequência tampouco será

permitida a averbação no regis
tro do imóvel.

Agora, o julgamento do pro
cesso cabe ao Tribunal de Justi
ça de Santa Catarina. Segundo
informações da assessoria judi-

• ciária da Vara da Fazenda, isso

acontece porque os antigos ad

vogados da Salvita entraram com

um recurso solicitando a não

homologação do acordo, já que
os serviços honorários prestados
durante quase duas décadas não
teriam sido pagos ao ex-procura
dor da associação, Murillo Barre
to de Azevedo.

Com a Salvita,
temos um contrato
de honorários
que prevê 10°A,
sobre o valor da
agropecuária.

sAvlO MURILLO DE AZEVEDO

"O Sindicato dos Trabalha
dores Rurais fez uma assembleia

fajuta com a Salvita e Prefeitura
e acordaram o valor de R$ 1 mi
lhão em 2009. A Câmara auto

rizou. Depois o governo pediu
a homologação do acordo. Eu e

meu pai (Murillo Barreto de Aze

vedo) atravessamos uma petição
para a juíza não acatar o pedido,

enquanto a Salvita não pagar os

honorários, entre outras dívidas",
afirma Sávio Murillo de Azevedo.

"Nós temos um crédito com a

Salvita e R$ 1 milhão que a admi-
.

nistração ofereceu não cobre os

nossos honorários e tampouco o

passivo da Salvita de cerca de R$
3 milhões. Então me rebelei con
tra isso. A Salvita não tem como

pagar os credores emuito menos

a nós", argumenta o advogado
Já o secretário de Administra

ção' Ivo Konell, garante que o trâ
mite está dentro da normalidade
e diz acreditar que a situação será
resolvida em breve, independen
te da ação protocolada por Sávio
de Azevedo.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Azevedo espera
'julgamento do Tribunal
de Justiça e acredita que
acordo será reformulado

EDUARDO MONTECINO
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Bauer e Cecília
unidos por recursos
o senadorPauloBauer (PSDB)
vai tratar das reivindicações
de ]araguá do Sul com os

ministros das Cidades,Mario
Negromonte, e da Integração
Nacional, Fernando Bezerra
de Souza Coelho, na próxima
terça-feira, dia 22. O encontro

foi confirmado nofinal da tarde
de ontem. O tucano apresentará
aosministros as informações que
recebeu da prefeita Cecília Konell
no último dia 14 defevereiro
sobre os estragos causados pelas
chuvas. Em mãos, o senador terá
um oficio soliciiando verbas que
chegam à cifra deR$ 14 milhões

para obras de revitalização e

recuperação da capacidade

Aguardando,
, I "�o

o vereador borival
Demathê afirma que o

PMDB ainda não iniciou
as discussões sobre como
vai se comportar nas
eleições de>2012, segundo
ele, só de is dejull,;lO

'� 'o, '/;1'
. essevaí; Çli ser UJ,U
dos assuntos'da pauta,
até lá a recuperação do

município concentra
todas as atenções. Lati diz
que já ouviu comentários.
sobre-asaí

,I. I

'Iprefeito ',B�:ttbiçU .1

do parti o,mas acredita
que por enquanto nada
esteja definido.

hídrica de escoamento doRio

Cerro, Rio da Luz e afluentes,
Ribeirão Francisco de Paulo e

Ribeirão Três Rios.A prefeita
_ Cecília Konelljá confirmou
presença nas duas audiências.
Ela embarca para Brasília na

segunda-feira, acompanhada da
chefe de gabinete, Pedra Konell, e
participa também de rodada de

negociação com representantes
do BNDES (BancoNacional de
Desenvolvimento) e da Caixa
Econômica Federal.A expectativa
em torno da liberação de recursos
égrande, só não maior que a
necessidade de verba imediata

para reconstrução e investimento

em infraestrutura.

SDBePMDB
Apresença do ex-prefeito
Moacir Bertoldl na convenção
do PSDB foi interpretadapor
muitos como tuna sinalização
de que ele poderia estar de
saída do PMDB, o quenão está
descartado.Mas,demomento,
o gesto t.ffve COU10 objetivo
inidarHum aproxirnação
pensando nas eleições do
préxauo ano.Háquem afirme,
inclusive.que a desavença

, entre IrineuPasold eMoacir
6, coísa d") W)(�«:�iC'··lf·l() IV'1f,,·· � (-l"i' '].1(, "",I ,H:,JlU I" .�, �: U'-:1J\ClMI. 't" ,. , lúS ias (.

'l'l"'IiIl':'�gl(','ln �::. 'r �·)t� �,,1loí� '�',n.:,'S"'l'� �'("�IIi."".ndos iff)fJ, .1. J/L't.fIl .. , 111.. 1.."," 'I��l,\. l') .Ih. 'flr,�, �JI'f;,. �h.-" ".!R, \'1(4,1 .\.. \.,/11

lU1Ul dobradinha ficaum

pouco difícil, apesar da
expressão de que em pohtica
só não se viu boi voar.

,

Etica
Abancada do PSDB no Senado indicou osenadorPaulo Bauer (PSDB)
para integrar aComissão de Ética. O catarinense terá ao seu lado o colega
Mário Couto (pSDB-PA). Os dois vão trabalhar com os parlamentares
selecionados pelos outros partidos que têm representação naCasa. "Fiquei
muito honrado com a indicação para representar o partido e defender os
interesses da sociedade cumprindo com a responsabilidade que este cargo
exige. Mas, sinceramente, espero não precisar exercer a função. Omelhor

para o Brasil é que não seja necessário o julgamento de nenhum senador

por atos incompatíveis com as atividades e o decoro parlamentar", disse
Bauer ontem, logo após a indicação.

Piso
O governador Raimundo Colombo sancionou o novo salário mínimo

regional do Estado. Os valores são de R$ 630, R$ 660, R$ 695 e R$ 730

e são retroativos a 10 de janeiro de 2011. O reajuste de 7% no piso vai
beneficiar cerca de 500mil trabalhadores catarinenses.

r

fIIIIj

vlagelll
Justino da Luz (PT) e Jean Leupretch (PC do B) voltaram ontem deBrasília onde se
encontraram com quatro deputados catarínenses, prestigiaram a posse de CláudioVignatti na
Secretaria de Relações Institucionais eainda foram recebidos nosmínístérios doMeioAmbiente,
dos Esportes e das Cidades. Os vereadores também acompanharam o andamento dos projetos dos
municípios da região e foram infonnados que apartirde abril o govenlo federal terámais clareza
,dos novos prazos para liberação de rec:tU'sos.Para Justino, aviagenl serviu, sobretudo,para deixar
dara a necessidade daPrefeitura deJaraguá terum representante institucional atuando fortemente
em Brasília. "Sem essa ligação ficamaisdífícil para a cidade ter os pleitos atendidos" I sugeriu.

Recurso I

A defesa deMoacir Bertoldi entrou com recurso contra'a decisão da

juíza Eliane Cardoso que cassou os direitos políticos do ex-prefeito por
três anos por participação no esquema conhecido como mensalinho.
O documento, de 16 páginas, será avaliado pelo Tribunal de Justiça do
Estado. Segundo o advogado Iurandyr Bertoldi, uma das questões que
devem pesar a favor do ex-prefeito é o fato da sentença da juíza ter
ignorado os depoimentos das testemunhas de defesa. Iurandyr se diz
confiante e espera que a questão seja resolvida com agilidade.

DIVULGAÇÃO
"
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PREOCUPAÇAO
COM AS LICENÇ

deputaQo '. Carlos Chío
(PMDB) cobrou na tribuna da
sembleia ontem a criação de U1:p.a
gerência regional da Fatma em

Iaraguá do Sul, que atualmente depende dá

gerência de Ioinville para teranalisados seus
projetos. Como lembrou Chíodíní, cerca

"

14 mili.�guetj, ,s,aguardam anáH
orgão de Jain ", , rído cinco.mil"pe
centês a Iaragtíá, jlÉ inconcebível que J
guá do Sul, quinto maior PIB do Estado, n�
tenha aindauni instrumento como esse para

-, alavancar seu desenvolvimento", discursou.
.

O deputado deve intermediar uma audíê
.

.

ia oom o �oye�.� .. fl���Fan\:�s ga
ara tràtasdo ass a próxima.se.m

Isenção
APreféitura de Guaramirim
encaminhou para aCâmara de
Vereadores um projeto de lei
que altera o procedimento para
os agricultores que pretendem
conseguir a isenção do IPIU. Pela
legislação atual, propriedades
urbanas que são utilizadas

para atividades agropecuárias
não precisam pagar o imposto
territorial. Para obter o benefícío,
porém, os proprietários precisam
se dirigir àPrefeitura e encaminhar
uma série de documentos todos
os anós, Com amudança, este
processo será feito apenas a cada
três anos. O Executivo ficará

responsável pela fiscalização.

Retorno
Natália Petry(PSB) reassume
a sua cadeira na Câmara na

próxima semana, emmeio às
discussões sobre o aumento

no número de vereadores.
Natália é contrária à medida e

espera contribuir para o debate.
Afastada desde o início do ano,
a vereadora não esconde a

ansiedade pelo retorno.

Em estudo
A Prefeitura de Iaraguã deve
bater o martelo na próxima
semana, mas é grande a chance
dos atingidos pelas enxurradas
terem isenção do IPTU.

dlllll
JI\ !11M

II lenelU
O vereador .Ade�:nar
Possarnal (lJEIVl) vai
presidir a audiência
pública sobre o aumento
nomimem de vereadores,
no prõxímo dia 28.Quem
fez o convite foi o presidente
daCfhnara, J�:dlne ,

Negherbon (PMDB). Na
tarde de ontem, POSSfUUai se
reuniu com os funcionários
da Casa para começar a

organizar o encontro e
garantir que as entidades

repn:�sentativ(18 tenham
tempo para semanifestar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

DO LEITOR·

Sangue novo

Já
se foi a época em que

Drácula e seus discípulos
causavam temor. Cada vez

mais os vampiros caem no

gosto popular e se tornam ob

jetos de desejo. Tanto sucesso é
devido à humani-

Em contrapartida aos artistas

rebeldes, desbocados, que são

protagonistas de escândalos cons
tantes, os jovens da nova geração
veem na obediência aos pais, nos
valores prezados pela sociedade e

na saúde uma nova

zação destes seres

ao longo dos tem-
• pos, o que acarreta

responsabilidades
em relação aos no

vos leitores, em sua

" ordem, não impos
ta ou cobrada, mas
aceita de maneira

natural, como um

dos princípios fun-
. damentais do novo

milênio. E veem

Os jovens da nova
geração veem na

obediência aos pais,
nos valores prezados
pela sociedade e

na saúde uma nova
ordem, não imposta

f'

ou cobrada, mas
aceita de maneira
natural, como um
dos princípios

fundamentais do
novo milênio.

.. .

maiona, cnanças e

adolescentes.
Não há como

negar. Uns amam,
outros odeiam, mas
é ·só comparar os

números do fenô
meno Crepúsculo
e confirmar a vera
cidade de tamanha

nesses novos vam

piras o exemplo a

ser seguido.
Assim como

Arme Rice desmis
. tificou alguns mitos
com "Entrevista com

o Vampiro", os no

vos autores do tema

apresentam mudanças agradáveis,
. que nada mais são do que reflexos
de uma sociedade em eterna evolu

ção. Que esta (r)evolução perdure.

"
febre. Um dos motivos para isso
está na transformação significa
tiva dos vampiros - de adorado
res do demônio a monstros soci
áveis que frequentam escolas e

se casam com suas "presas". Keiti Daian Pires, babá

>- , Wilson Ivo Obenaus torna público que recebeu da Fundação
do Meio Ambiente (FATMA) a licença ambiental prévia, válida
por 12 meses (20/02/2012) para parcelamento do solo
urbano - Loteamento 71.11.00, localizado na Av. Marechal
Castelo Branco, s/n - Schroeder - se, coordenadas
geográficas Latitude: 26° 23' 20" S; Longitude: 40° 05' 58n O.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001·- Florianópolis - SC

.

Fone: + 55 48 3216-1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.tatma.sc.gov.br

...............

FATMA

EDITORIAL

Desafios
A

cada nova chuva forte, o desafio das
Prefeituras da região em evitar a ocu

pação das áreas de risco fica maior. So
mente nos três primeiros meses deste

ano, a Defesa Civil interditou 391 casas em Ia
raguá do Sul e está analisando

quantas poderão voltar a ser

ocupadas. Ao mesmo tempo,
o órgão busca junto à Justiça
uma forma de agilizar a demo
lição de moradias condenadas.

A iniciativa firmada com o

Ministério Público é importan
te para evitar que os moradores corram risco de
vida. Por absoluta falta de ter para onde ir, mui
tas famílias atingidas pelas enxurradas acabam

. voltando para moradias ameaçadas. Também há
casos de proprietários que, sem pensar nas con -

.

sequências dos seus atas, alugam residências sem
nenhuma segurança.

As ações do poder público - seja ele municipal,
estadual e federal - devem contemplar uma série
de questões, que englobam desde o investimento
em casas populares até campanhas de conscienti
zação junto à população. Alertar os cidadãos sobre

a destinação correta do lixo pode
(

parecer� gesto pequeno diante
de todo o trabalho que precisa ser
feito para evitar que os desaba
mentos e deslizamentos de terra
se repitam. Só que um pequeno
papel de bala jogado na rua pode
contribuir para entupir a tubula-

ção' causando alagamentos e danificando ruas.
Investir na prevenção e na reconstrução das

áreas atingidas é obrigação do governo e é fun
damental que as ações aconteçam o mais rapí
damente possível. No entanto, garantir um lugar
melhor para se viver é algo que depende de to
dos nós, de.cada um fazer sua parte.

.

DOLErTOR

Radares: indústria da multa

Sugiro as autoridades
e aos vereadores
domunicípio que
iniciem a discussão
sobre o tema, porque
é visível a exploração
constante destes

meios em detrimento
aos interesses dos

motoristas.

L
embro-me muito bem a época que surgiu
o primeiro radar eletrônico, era um tem

po onde aquela novidade figurava como

um bem para os motoristas e pedestres,
pois garantia a segurança através do controle da
velocidade dos automóveis.

Porém sabemos que com o tempo, suas fina
lidades foram desvirtuadas por
interesses escusos, com o intui
to de ganhos financeiros, atra
vés de corrupção das adminis

trações municipais e empresas
fictícias, por meio de licitações
fraudulentas, como ficou explí
cito em recente reportagem in

vestigativa do Fantástico no dia
13 de março.

Somam-se a esse fato, alguns
aspectos importantes que tem

prejudicado os cidadãos hones
tos e trabalhadores, que inad
vertidamente recebem multas

'injustas. Citarei apenas alguns
fatos pormim observados recen
temente, que vão contra os prin
cípios de justiça, afinal, quem
nunca se viu' surpreendido ao receber uma

multa, às vezes sem· imaginar a procedência da
.

mesma? São os radares que, do dia para a noite,
alteram o limite de velocidade, ocasionando di- .

versasmultas àqueles acostumados como limite
determinado anteriormente; falta de sinalização
adequada, levando novamente os condutores a

infrações, principalmente naquelas onde a velo
cidade máxima permitida é a de 40 km/h, e por
aí vai.. .. Sem contar a burocracia enorme para
tentar anular a multa, que desmotiva qualquer.

um a buscar os seus direitos.
O que ficou bem claro, com a reportagem, é

que a indústria da multa cresceu, neste último
ano faturou cerca de R$ 2 bilhões. E nós contri
buintes temos sido a maior vítima deste sistema
corrupto e ineficaz. Pois além de sermos lesados
financeiramente, todo este recurso arrecadado

tem um fim desconhecido, basta
olhar para as condições viárias
lastimáveis de nosso municí

pIO ...

Somos favoráveis ao controle
de velocidade, desde que respei
te os aspectos técnicos previstos
em lei, e não seja apenas um

caça-níquel do governo e de em

presários oportunistas.
Fica a indagação, até que

ponto nosso sistema de rada
res instalado no município está
100% legal, sem comissões e

barganhas? Pois depois do que
foi visto neste último domingo,
no mínimo uma investigação
detalhada de todo o processo
deve ser realizada, para que os

motoristas não se sintam "roubados" a cada pas
sagempor um radar qualquer.

Sugiro as
�

autoridades e aos vereadores do

município que iniciem a discussão sobre o tema,
porque é visível a exploração constante destes
meios em detrimento aos interesses dos moto
ristas. Pois se continuarmos sendo explorados
desta forma, alguma medida deverá ser tomada,
pela.própria comunidade jaraguaense.

"

"

Jonathan H.Mandalho, cirurgião dentista
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Assembleia Legislativa é contrária à demolição
Enquanto alguns lutam
para salvar e revitalizar o
Ginásio de Esportes Arthur
Müller, a Prefeitura de
Jaraguá do Sul continua
com a bandeira que o local
deve ser demolido para dar
lugar ao Terminal Urbano.

O
IFSC '(Instituto Federal
de Santa Catarina) de Ia
raguá do Sul apresentou,
no ano passado, uma

proposta de parceria, que pre
via a revitalização e a ativação
do ginásio. Na época, o governo
municipal foi contrário e conti
nua sendo. Mas, as expectativas
do instituto cresceram após a

Assembleia Legislativa aprovar
uma moção contra a derrubada

Geral 7

IFSC à Prefeitura pede para ser

criada uma parceria, onde o ins
tituto entraria com recursos para
a reforma e também depois po
deria ocupar o espaço para aulas
de educação física e eventos cul

turais, mas o ginásio ainda conti
nuaria aberto à população.

O Conseg (Conselho de Segu
rança Comunitária) apoia a par
ceria entre o IFSC e a Prefeitura.
O grupo acredita que a reativa

ção do Arthür Muller, afastaria
as prostitutas e os usuários de

drogas. "Essa questão preocupa
muito a comunidade que vive ao

redor do ginásio. Por isso, seria
importante que esse espaço vol
tasse a ser usado", justifica o pre
sidente Antonio Zanon.

• Débora Kellner,
deborak@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO oCP
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do espaço, no início de março.
A moção foi levada pelo vere

ador Jean Leutprecht à Floria

nópolis. Para o secretário de

Administração, Ivo Konell, esse
resultado não tem nenhum
efeito no caso. Mas, para conse

guir demolir o Arthür Muller, a
Prefeitura precisa da aprovação
dos deputados estaduais, que já
se mostraram contrários.

O diretor geral do campus do
IFSC de Iaraguá, Emerson José
Soares, esse é um ponto favorá
vel para a comunidade. "Nossas

expectativas cresceram, pois o

posicionamento da AL é muito

importante. Serve também como

um aviso para os governantes
enxergarem o ginásio com ou

tros olhos e ver que a demolição
não é a única solução", explica.

A proposta apresentada pelo

Demolição do antigo ginásio de esportes vem sendo estudada pela Prefeitura desde fevereiro de 2010

1]0"'1'"r/I, ,

IFSC quer reformare
.

feituraderrubar

PREfEITA PROPÔS CONSTRUÇÃO DE NOVO GINÁSIO DENTRO DO IfSC
I

Parceria é inviável
Para a Prefeitura, a solução

mais viável para o ginásio Arthur
Müller, é a demolição. Isso por
que, segundo Konell, os gastos
dariam para construir um giná
sio novo e também o governo
poderia ocupar o local para a

construção de um novo e maior
Terminal Urbano de ônibus. Nó
projeto feito pelo IFSC, a reforma
custaria cerca de R$ 500 mil.

Para o secretário de Admi-

nistração, a parceria apresenta
da pelo IFSC é impossível de ser

realizada. Ele alega que o insti-
-tuto não possui recursos para
fazer a reforma e nem poderiam
executá-la. Mas de acordo com

Emerson Soares, caso a Prefei
tura cedesse o espaço e a reito

ria entrasse com um pedido no

Ministério da Educação, as obras
poderiam sair do papel.

Como contraproposta, a pre-

feita Cecília Konell ofereceu ao

IFSC a construção de um ginásio
de esportes, nos padrões atuais,
na frente da instituição, mais'
ainda dentro do terreno. "Não
seria mais caro porque tería
mos um espaço mais moderno
e novo, que duraria muito mais
e também viabilizaria a cons

trução do terminal", defende Ivo
Konell. Porém, o diretor da insti
tuição alega que não há espaço.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 48/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE VEíCULO TIPO PICK-UP
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/03/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 04/04/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do $AMAE, na Rua Erwino Menegotti,
nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obti

dos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLLCA.FEDERATIVADO BRASlL-ESTADO DE SANTACATARlNA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca na 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: O9:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
!\lotas e Protesto

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

Apontamento: 172639/2011 Sacado: ALE JUNCKES REPRESENIACOES Endereço: RUA ADELIA FlSCH6R 52 SAlA 100 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-400 Credor: RADIO HORTENCIA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 9869 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 720,00 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172640/2011 Sacado: ALE JUNCKES REPRESENThCOES Endereço: RUA ADELIA FISCHER 52 SAlA 100 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-400 Credor: RADIO HORTENCIA IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 8012 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$140,00 - Vencimento: 05/03/20ll

Apontamento: 171829/2011 Sacado: ANDERSON DIEGO ]URASZEK Endereço: RUA BERNARDO KARSTEN, 133 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89259-750 Credor: ALCANTARA E ALCANIARA LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: CRU
ZEJ0206 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 172483/2011 Sacado:ASWINDUSTRIAE COMERCIODEMAQUINAS Endereço: BARAO DO RIO BRANCO
411 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: POWER HEAT REISITENCIAS ELEI'RICASa Portador: - Espécie:
DMT - N'Titulo: 000862/l - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 584,66 - Vencimento: 04/03/2011

Apontamento: 172170/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRIA aDA ME Endereço: RUA ALBERTO UTPADEL, 660 ex
P 1 660 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MANNES MANGUEIRAS V aDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
0182640101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$109,72 - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 172217/2011 Sacado:AVEMAQSULINDUSTRIAITDA. ME Endereço: RUAALBERTO UTPADEL, 660 ex P
1 660 - laraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: KIFERRO COMERCIO DE FERRO ACO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 16469-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 435,39 - Vencimento: 02/03/20ll

Apontamento: 171859/2011 Sacado:AVEMAQSULINDUSTRIALaDAME Endereço: R. ALllERI'O UTPADEL2660 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS l1'DA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 124752-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$132,30 - Vencimento: 24/02/2011

Apontamento: 171935/2011 Sacado:AVEMAQSUL fNDUSTRIALITDAME Endereço: R. ALBERTO UTPADEL2660 - jARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS aDA Portador: - Espécie:
DMT - N°TItulo: 124823-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 317,63 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172032/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRIAL ITDAME Endereço: R. ALBERTO UTPADEL600 - JARA
GUÁDO SUL-SC.- CEP: 89261-600 Credor: KIFERRO COMERCIO DE FERRO EACO aDA Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: 16342-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 876,22 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172256/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRIAL l1'DAME Endereço: RUAALBERI'O UTPADEL 660 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: DIFUSO DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD Portador: - Espécie:
DMl- N'Titulo: 9606 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l72,04 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 172509/2011 Sacado: CLINCORPORADORADEBENS l1'DAEPP Endereço: RUAHENRIQUEPIAZERA - N°
230 SAlA 2ATERREO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-060 Credor:WERNER MARQUARDT Portador: - Espécie: CH -

N°Titulo: 000038-8 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 9.540,00 - Vencimento: 01/12/2010

Apontamento: 172462/2011 Sacado: COMERCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS E ARTIG Endereço: AV MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 1385 C - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: AD THERMOPIIME.IND E COM DE
TERMOPLASTI Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 2608-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 818,75 - Venci
Inento:03/03/2011

Apontamento: 172530/2011 Sacado: DYNAMKDO BRASIL ITDA Endereço: RUA MARECHALDEODORO DA FONSECA,
1188 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: BELAIR PNEUMATICA ITDA Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: oo19624-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.840,00 - Vencimento: 08/03/2011

Apontamento: 172246/2011 Sacado: ELeJOwrrro JUNIOR Endereço: RUA CARlDS KUPAS, 80 - VIIA NOVA - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89259-400 Credor: ZIMMERMANN &DANIELDECORACOES ITDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
200120116 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172521/2011 Sacado: ESPACONCONFECCOESlJDAME Endereço:RUAJOSETHEODORORIBEffiO 3860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor:TEXTIL FARBE l1'DA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 1021647E - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.327,67 - Vencimento: 01103/2011

Apontamento: 172710/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES ITDA ME Endereço: RUAANGEW SCIDOCHET, 100 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-520 Credor: LUNEill INDUSTRIATEXTIL ITDA Portador: - Espécie:DMl- N°
Titulo: 0004876203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.510,79 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 172258/2011 Sacado: EVARISTO KlATKOWSKIJUNIOR Endereço: CARLOSMEYER 165 - JARAGUADOSUL
- CEP: Credor: PARIWITO COM DE MAT DE CONSTR. L Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 840/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 3.570,65 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172473/2011 Sacado: JENEEIRE ALVES EPP Endereço: R DR JOÃO PESSOA, 288 - VIIA lAlAU - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-901 Credor: MARlSOL INDUSTRIA DO VESTUARIO ITDA Portador: - Espécie: DMl- N" Titulo:
0405156202 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 203,00 - Vencimento: 02/03/2011

Apontamento: 172401/2011 Sacado: JMPTRANSP. E SERV l1'DAME Endereço: RUAWILLYBARTEL 185 SAIA 03 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: - Credor: CARROCARlASARGIUDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0020900101- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 75Ó,00 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 172497/2011 Sacado: JOLVANIPEREIRABUENO Endereço: RUAEXPEDICIONARIO CABOHARRYHADLI
CH, N°150, APTO N°08 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-380 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 131017343 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 761,99 - Vencimento: 04/07/2008

Apontamento: 172615, LOll Sacado: JORDANAM. DEARAUJOME Endereço: RUAREINOmO RAU 327 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-600 Credor:RBRTElITlL ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 20100483 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 422,92 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172063/2011 Sacado: LEANDRO SOARES DALUZ Endereço: RUAMARCILIO BERNARDI 122 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: GRATIOFAC FOMENTO EASSESSORIA COMERCIAL aDA Portador: STEINHAUS MARMO
RES Espécie: DMI - N°Titulo: 1708-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 560,00 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 172505/2011 Sacado: LUZIAFl.DRES Endereço: RUAJOAO PlANINSCH.ECK, 387 - Iaragúã do Sul-SC - CEP:
89252-220 Credor: GASTROTECEQUIPAMENTOS EMANUTENCAO ITDAME. Portador: - Espécie: DMI- N"Titulo: 0342
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 196,67 - Vencimento: 13/01/2011

Apontamento: 172680/2011 Sacado: MARCEl.D FELIPE DE SOUZA Endereço: R CORONELPROCOPlO GOMES DE OLI
VEIRA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: KOERICH INFORMATICAIJ'DA Portador: - Espécie: DMl- N'Título:
N46421/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 587,00 - Vencimento: 25/02/201 1

Apontamento:] 72364/2011 Sacado: RAQUELSIBELE DA SILVA BREIS Endereço: R 466 AGUAS ClARAS] 09 - ILHADA FI
GUEIRA - laraguã do Sul-SC - CEP: 89258-410 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAlS PARA CONSTRUÇAO IJ'DA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 227784/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 208,84 - Vencimento: 03/03/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 18/03/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de março de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 25
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CONHEÇA NOSSOS
PACOTES DE SERViÇOS

• Limpeza programada
(empresas e ccndomínlos)

• Controle de pragas urbanas
• Limpeza de caixa de gordura

• Limpeza de caixa d'água
• Desinsetização

• Desratização
• Descupinização

• Cisternas

Imunizadora
---Jaraguá337 -1558

9975-1771
- .

.

Tradição em controle de pragas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Disl.ibuição dos
carnês começahoje
80% dos contribuintes receberá boleto pelo correio
JARAGUÁ DO SUL

Por enquanto, as
especificações quanto
ao pagamento do I PTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano)
continuam as mesmas.

Nos próximos dias, no
entanto, isso pode mudar.
/

que a Prefeitura 'de Iara
guá do Sul está estudan

do, no momento, a possi-
__ bilidade de haver isenção
do imposto para os moradores

atingidos pelas enxurradas das
últimas semanas. A mudança
está em análise, e não há garan
tias' de que alguma modificação
seja feita. "Por enquanto, vale o

que havia sido decidido antes,

principalmente em relação à lei
das isenções. Quem se enqua
drar pode entrar com o pedido.
Senão, deve ser pago normal

mente", explica o diretor de Re
ceita Fiscal da Prefeitura, Milton
Pereira Júnior.
-

Os carnês foram postados nas

agências dos Correios na última

terça-feira, e a distribuição deve'
ocorrer a partir de hoje, estando
em mãos dos 43 mil contribuin
tes no máximo dentro de 10 ou

12 dias úteis. Segundo o diretor, é
importante esperar para receber o
carnê em casa, ao invés de tentar

consegui-lo antecipadamente nos

Correios. "As duas únicas outras

opções são fazer a impressão atra
vés da internet ou pedir a segunda
via antecipada no setor de Tribu

tação. Mas isso não é necessário
- a distribuição vai acontecer nor
malmente", garante. Até agora, de
acordo com o diretor, apenas um
pequeno número de pessoas fez a

impressão pela internet.
As orientações para a isenção,

cujo pedido deve ser encaminha
do até o dia 11 de abril no setor

de Protocolo, estão especifica
das no próprio carnê. O número
0800-643-3210 também está dis

ponível para tirar dúvidas. O se

tor de Tributação está operando
em regime de plantão, das 7h30
às 16h sem fechar para o almoço.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Segundo Pereira, carnês que não foram para o correio
são de moradias sem número

• DESCONTOS
• Quem pagar o IPTU à vista até o dia 11 de abril
tem um desconto de 18%

Geral 9

Corupá muda prazos por causa
dos prejuízos das enchentes
Este ano, a prefeitura de Co

rupá deve receber o dinheiro
dos contribuintes um pouco
mais tarde. Os prejuízos cau

sados aos moradores por cau
sa das chuvas que atingiram o

município fizeram com que o

governo municipal mudasse
a data para o pagamento em

parcela única do IPTU - agora,
o prazo para este tipo de paga
mento termina em 15 de abril.
Além disso, outro benefício será
concedido: o reajuste anual que
incide no valor do imposto, ba
seado peló INPC (Índice Nacio
nal de Preços ao Consumidor),
não será aplicado' este ano. Em

2010, o índice havia ficado em

6,46%. Durante o ano de 2011,
nenhuma taxa cobrada pela
Prefeitura será reajustada.

Assim apenas uma pequena
parcela dos moradores terá que
arcar com custos maiores que os

do ano passado. Segundo a Se
cretaria de Finanças, os valores
só variam para quem mora em

vias que foram pavimentadas,

• GUARAMIRIM
Em Guaramirim, os carnês

continuam sendo distribuídos

pelo correio até o dia 31 deste
mês. Depois desse prazo, é pre
ciso retirar o carne no setor de

Tributação da Prefeitura ou im

primir pela internet, através de
um link disponível no site do go
verno municipal.

Os 10.454 contribuintes têm a

opção de pagar à vista, com um

desconto de 20%, até o dia 15

do próximo mês. Até o dia 15 de

maio, no entanto, o desconto cai

para 10% -' e até o dia 5 de junho,
ainda é possível conseguir um
desconto de 5%. A partir do dia
15 de abril, há também a opção
de quitar o imposto em até seis

parcelas.

• SCHROEDER
Cerca de 75% dos 5,1 mil car

nês do IPTU em Schoreder foram
retirados até a data do primeiro
vencimento para o pagamento
à vista, marcado para o dia 10
deste mês. Os contribuintes que
optaram por quitar a dívida até
este dia receberam um desconto

.

de 20% - neste caso, se encaixam
_� 60% dos proprietários, uma mé

dia que se manteve nos últimos
anos. Segundo o setor de Tribu

tação' devem ser recebidos pelos
cofres públicos cerca de R$ 1 mi
lhão e 22 mil.

Quem continua em débito

por exemplo. Esse caso requer
um reenquadramento.

A taxa cobrada pela coleta de
lixo continua em R$ 145, e os car

nês começam a ser entregues ape
nas no final deste mês, na sede da
Prefeitura ou na Câmara deVerea
dores - por enquanto, esse detalhe
ainda não foi definido.

Os descontos são os mes

mos concedidos no último ano.

Contribuintes com débitos têm
um desconto de 10% para paga
mento à vista. Aqueles que, em

2010, pagaram de forma parcela
da e com atraso tem um descon
to de 12% no carnê atual. Quem
pagou parcelado, mas em dia,
tem desconto de 15% - e quem
pagou à vista pode diminuir 20%
do valor desde ano.

ainda pode receber 10% de des
conto se o imposto for quitado até
o dia 13 de abril. O parcelamen
to, por sua vez, pode ser feito em

até quatro vezes, com o primeiro
vencimento no dia 12 de maio. A

partir de então, as outras três par
celas vencem no dia IOdos meses

posteriores. O pagamento da taxa
de coleta de lixo permanece em R$
145, sem descontos.

• MASSARANDUBA
EmMassaranduba, os boletos

ainda não foram impressos por
causa da atualização cadastral,
que acabou demorando mais do

que estava previsto. Segundo a

Prefeitura, quase 500 residências
foram recadastradas - entre irre

gularidades, ampliações e áreas
modificadas sem que a Prefeitu
ra tivesse sido consultada anteci

padamente.
A princípio, os prazos

.

se

mantêm os mesmos - sem al

terações por causa das chuvas
ocorridas nas últimas semanas.

A Prefeitura afirma que um novo

posicionamento está sendo es

tudado, mas as equipes aguar
dam o retorno do prefeito Mário
Reinke de Florianópolis antes de

qualquer decisão. Assim, o paga
mento da primeira parcela con

tinua previsto para o dia. IO de
abril. O reajuste, baseado na taxa
do IGPM (Índice Geral de Preços
do Mercado), ficou em 10,27%.
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Cerca de 390 casas

seguem interditadas
Defesa Civil eMinistério Público estudam demolição de imóveis

JARAGUÁ DO SUL

Na ensolarada manhã de
ontem, e animado com

a estabilidade do tempo
em Jaraguá do Sul, o
secretário municipal de
Defesa Civil, Jair Alquini,
concedeu entrevista
à nossa equipe de
reportagem.

as mesmo com a me

lhora do tempo, ele
diz que é preciso fi
car em alerta. "Com

o sol, o solo seca, mas também

podem abrir trincas. Seriam ne-
'

cessários uns 15 dias só de sol,
sem chuvas, para estabilizar a

situação", afirmou.
De acordo comAlquini, des

de os primeiros dias de\2011, a
Defesa Civil recebeu cinco mil
chamados. Foram 217 pessoas
encaminhadas para abrigos e

pelo menos 391 residências pre
cisaram ser interditadas pelo

órgão. A Prefeitura também já
emitiu 10.875 declarações que
resultarão na liberação do FGTS

(Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço) para atingidos pe
las chuvas. Os últimos levanta-

,\

mentos divulgados pela admi-

nistração municipal revelam

que 120 mil moradores da ci

dade foram, de alguma forma,
atingidos pelas catástrofes
climáticas em 2011. Os preju
ízos incluem ainda os estragos
causados aos bens públicos.
Cerca de 13 pontes precisaram
ser reconstruídas e outras 21 re
formadas.

Sobre as casas, Alquini diz

que fica difícil mensurar quanto
tempo devem durar as interdi

ções, e em quais locais a proibi
ção de, ocupação precisará ser

definitiva. "Algumas interdições
são temporárias e outras perma
nentes. Estamos monitorando
estas áreas e contratando mais

profissionais para ajudar na

emissão dos laudos", adianta. Po
rém, as irregularidades na cons

trução dificultam o trabalho dos

engenheiros. "Muitas casas não

possuem o Habite-se, e nem ao

menos, uma planta. Aí fica difícil
para os engenheiros analisarem
a situação do imóvel com preci
são", comenta.

- -

DEMOLIÇOES NAO
ESTÃO DESCARTADAS

Ele admite ainda que em al

guns casos, a única alternativa
seria a demolição das moradias.
"Existem diversas situações, em
que teremos de demolir. E a mi
nha sugestão é: as pessoas que
estão em áreas de risco, têm
conhecimento e continuam no

,

local, sendo atingidas, não deve
riam receber o auxílio-aluguel",
argumenta. A Defesa Civil está se

'reunindo com a Promotoria de
Meio Ambiente, e analisando os

entraves jurídicos, para definir

,em quais casos a,demolição po
derá ocorrer.

• Debora Volpi '

debora@ocorraiodopovo.com.br

MEDO

Moradores seguem inseguros'
Mesmo com todo o trabalho de conscientização e

prevenção realizado pelaDefesaCivil, em algumas loca
lidades, omedo e a insegurançaainda tomam conta dos

moradores. É o caso da dona de casa, Carmen Uller, 59
anos, que vive na Barra do Rio Molha. "Quando chove,
ninguém dorme por aqui. Estamos sempre em alerta".

Na Barra do Rio Molha, morac;lia foi invadida
por barro e lama, no último sábado, e

precisou ser interditada

,_

"
Muitas casas não

possuem o Habite-se,
e nem ao menos,
uma planta,

JAIR AlQUINI

"

Alquini: "Estamos contratando mais profissionais para emitir os laudos"

RECURSOS

Reco�ução custaria R$ 106 milhões
,

Para efetivar os trabalhos de reconstrução e prevenção seriam
necessários R$ 106 milhões, de acordo com estimativas da Prefeitu
ra. Estão sendo solicitados junto ao governo federal cerca de R$ 20

milhões para reconstrução de pontes, galerias e desassoreamento de
rios. Mas segundo Alquini, mesmo sem a confirmação da liberação
dos valores, as obras devem iniciar com recursos próprios. "Vamos
dar sequência aos trabalhos, porque são ações emergenciais. Se os

recursos vierem, a gente amplia", disse.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/lVamos avaliar as
condi'ções das vias

, ilo"município, além,;
a's defidêne;ias aô'

transporte coletivo';'.
,

ERALDO LUIZ CONSTANSKI
DIRETOR DA TECTRANS

A Prefeitura pretende emitir

o edital das melhorias e da con

cessão do transporte coletivo em

90 dias. No ano passado, foram
realizadas audiências públicas
sobre o tema em junho, julho e

novembro.
'

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

GUARAMIRIM

O governo de Guaramirim
assinou nesta quarta
feira o contrato para
o planejamento do
transporte coletivo do
município. '

r��')�"'�lr'��J mm W�'ON� os: ['Ir" �(·,S��[" 'i ,." '1/:Jh,:'1mdu» $1"YuJ @::" J t: m se

Frente fria traz
chuva outra vez
A passagem de uma frente fria

pelo sul do país nesta sexta-feira
deve trazer um novo período de
instabilidade à região, com pan-

'

cadas de chuva de volume consi

derável, acompanhadas de des

cargas elétricas.

e» I d!ff1''"tl "I"'" J,�p�! II I"� I�11i1"11"� qql/l'*1li Iii 1F'DI" Im�f' 1�"'IWII,I�&I/""I � If//tl/II"J 1""""111 'm, IH!. � 1" �

Transporte coletivo volta ao debate
.Diagnóstico sobre serviços prestados pela concessionária começa na segunda-feira

relatório e as sugestões.
De acordo com Constanski,

antes do relatório final, a em

presa vai fazer uma análise da
viabilidade econômica e lo

gística das medidas conside
radas. A Tectrans também vai

montar a nova planilha tarifá-

.ria do serviço, e deve fazer um
.

orçamento preliminar das mu

empresa de consultoria danças propostas.
Tectrans foi contratada

para realizar um diag
nóstico do que deve

ser melhorado ..no sistema. De
acordo com o Nilson Bylaardt, a
comunidade pede mais linhas e

horários de ônibus.
O diretor técnico da Tectrans,

Eraldo Luiz Constanski, expli
ca que, na primeira semana do
trabalho, a empresa fará um le
vantamento da situação junto
à população. "Vamos fazer uma

pesquisa de origem e destino,
para ver quais linhas tem mais

uso, e uma de opinião, para ter

uma noção das questões mais

problemáticas", detalhou. A em

presa tem 60 dias para entregar o

PIERO RAGAZZI

Entre as reivindicações da comunidade está a necessidade de mais linhas e horários de ônibus

SE.M ül"UJVA
O sol aparece pela
manhã, mas nuvens

aumentam no decorrer
do dia, com a chegada de
uma frente fria ao Sul do
Brasil, com pancadas de
,chuva e trovoadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°e
MÁX: 300e

SÁBADO
MíN: 19°e
MÁX: 26°e

DOMINGO
MíN: 16°e �.'
MÁX: 23°e ,C

__"J
SEGUNDA

MíN: 18°e
MÁX: 22°e

SEVOC�VAI pARA.··

\MARUí
predomínio de sol,

�om poucas nuv�ns
durante todO o dl�l �
veWto dê tt�Go a ��dIO.
Temperatura mlOl�a
de 21"C de manha e

máxima de 29"C li tarde.

( -)
.,_--..,_� ...

JfU1AGUÃ DO SUL
T Â
18° 30°

/

fUO DO SUL
T Â
15° 28°

·�/t:,n"n�l �;.J!I& � ·IUI

Instabilidade traz
ventos mais fortes
Além do retorno das chuvas,

a passagem da frente fria favore-
,

ce a força dos ventos, que devem
variar .de moderados a fortes no

restante da semana, com rajadas,
especialmente no oeste do esta

do e no litoral sul.

FASESDA LUA
,

tm;o'al'ad()
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Imunizadora Jaraguá
�

Comemora hoje seus 36 anos de existên-
"cia, sempre dedicada à importante tarefa de
livrando empresas e residências de indese

jáveis hóspedes.

Inovação tecnológica
A Cabral-IT - Conferência de Ação

Brasileira para a Alfabetização em Ino

vação Tecnologia - que acontece de 28
a 31 de março no Cejas, se propõe à

importante tarefa de reunir pesquisa
dores, empreendedores, estudantes e

políticos, entre outros públicos para o

debate em torno da inovação tecnoló

gica que no município não é nenhuma

novidade, mas que deverá ser a mola

propulsora do desenvolvimento nos

próximos anos.

Engenharia reversa
Será um dos grandes temas a ser aborda

do pelo pesquisador espanhol Manoel José
Garcia Gomes na abertura do Cabral- IT, no
dia 28 de março. Antes disto o mesmo estará
visitando três grandes empresas da cidade
além de participar da reunião plenária da

Acijs/Apevi no mesmo, dia. A engenharia re
versa está ganhando importância a partir da
exigência de as empresas darem um desti
no correto aos seus produtos ao final de sua

vida útil. Isto implica em pensar de forma
totalmente diferente.

Socorro no Brasil
Precisando se capitalizar - a exemplo de

outras multinacionais - a portuguesa Galp
deverá se desfazer de parte de seus ativos no
Brasil que incluem fatias do pré-sal. "Vão-se
os anéis mais ficam os dedos".
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Mercad'o R ional

Lourival Kàrsten

Tecnovale
o secretário Célio Bayer expressou o seu entusiasmo

em relação às perspectivas desta importante iniciativa
de diversas entidades regionais, diante da promessa da

municipalidade de destinar área de 10 mil metros qua
drados para a instalação física da Tecnovale. A nova en

tidade já possui CNPJ e brevemente já será proponente
de atividades de sensibilização para o tema da inovação.

,

ligação de energia elétrica
A adoção por parte da Ceiesc da exigência do alvará

de construção para que seja ligada a energia elétrica é

fJ.
uma grande arma para combater a construção em áreas
de risco, mas nem sempre existe conscientização de al

gumas pessoas que insistem em voltar para residências
em risco mesmo com o pagamento do aluguel social por
parte da municipalidade e os planos de construção de
novas residências em áreas liberadas.

Sonho brasileiro
Hoje existem brasileiros espalhados por todos os cantos

do mundo para onde foram em grande parte das vezes em
,

busca de melhores condições de vida. Agora a balança está

pendendo para o outro lado e cresce constantemente abusca
de estrangeiros porvisto de trabalho no Brasil. Um dos países
quemais tem contribuído com trabalhadores são os Estados
Unidos, de ondeprocedem 7.550 profissionais que obtiveram
visto de trabalho por aqui, buscando melhores oportunida
des que as encontradas em seu próprio país.Os salários para
especialistas tem sido o grande incentivo para amudança.

01 - 02 - 03 - 04 - 05
07 � 10 - 14 - 15 - 16
19 - .21 - 22 - 24 - 2515 - 26 - 62 - 74 - 80

INDICADORES

Bem: Microcomputador LG, WindowsXP 98,
.2 COroam, gravador de CO e DVD,
impressora Samsunq, monitor 17"; avaliação
R$ 1.000,00 em 20/03/0R Depositário:
Marcia Hafernann, Vistoria: R Ângelo
Rubini, 2384, Barra do Rio Cerro, Jaraguâ do

l�bªilªº(P.1ªç�,: 14/04/11-14:00h--Porvalor Sul.

igualou superior à avaliação. 3 - Processo: 036.08.007674-8

�q_bªi1ª-º,:PlªÇ,ª: 27/04/11 -14:0Óh -A quem Exequente: Banco do BrasitS/A
mais ofertar, desde que não a preço vil Advogado:Marcos Roberto Hasse
L,Q.�I: Fórum de Jaraguá do Sul-SC - R.: Executados: Hainz:mann Indústria e

Guilherme Crlstiano Wackerhagen, nO 87 - Comércio de Móveis Ltda.,. Hainz: Nelson
Vi!aNova,fone:(47)3275-7200. NeumanneOnétiaNeumann

8,ºY.@:n:jltÇjª�: 01) Ficam Intimadas as Bens: 01) Plaina desengrossadeira
partes através deste Edital, caso não o sejam Maksiwa, PD 400; avaliação R$ 4,000,00; 02)
pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); Serra circular esquadrejadeira Maksiwa;
02) Os credores hipotecários, usufrutuários avaliação R$ 2..000,00; 03) Compressorde ar
ou senhorio direto que não foram intimados série 26921136; avaliação R$ 2.500,00; 04}
pessoalmente, ficam neste ato intimados da Serra circular esquadrejadeira SCE OmH;
realização dos respectivos praças/leilões avaltação R$ 18.000,00; 05) Tupia mesa

{art. 698 CPC); 03)A verificação do estado de Makslwa_800x900mm; avaliação R$
conservação dos bens poderá ser realizada 2,000,00; 06) Serra fita Volante Maksiwa,
pelo pretenso arrematante, se desejado, 600mm; avaliação R$2.000,00; 07) lixadeira
mediante acompanhamento de Oficial de de fita popular LISP Maksiwa; avaliação R$
Justiça. 5.000,00; 08) Exaustor cotetor de pó
VICENTEALVESPEREtRANETO,Leiloeiro Maksiwa; avaliação R$ 4.000,00; 09)
Público Oficial e Rural, devidamente Compressor de ar Pressure; avaliação R.$
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. EDENILOO 1.500,00;10)LixadeiraorbítaIWalt;avaliação
DA SILVA, Juiz de Direito da 1 a Vara Cível da R$ 200,00; 11) Mangueira de ar Acrel,
Comarca de Jaraguá do Sul-Se. venderá em SO,OOm; avaliação R$ .200,00. Tota! da

PraçaJLeilão. nafcrma daLelern dla, hora e avaliação R$ 41AOO,OO em 13/11/08.
local supracitados, os bens penhorados nos Depositário: Hainz Nelson Neumann ..
processos a seguir: Vistoria: RJoão Franzner. 174, Jaraguâ do
1- Processo:. 036.96.000848-4 e apenso Sul.

Exequentes.: Chalé Imobiliária e Ónus: Os tributos incidentes sobre os bens

Representações Ltda., Anette Wilhelm móveis e imóveis, multas sobre os

Driessen automóveis bem Gemo contas vinculadas às

Advogados: Humberto Pradi, Carla. S. concessionárias telefônicas, correrão por
Pereira Fischer e outro, Rogério conta exclusiva do arrematante. Para
Hiltesheim arrematação em primeira praça. os valores

Executados: Espedito Cizesksi; Tiago de das avaliações serão corrigidos
Almeida Luz Filho eAngela Pacheco monetariamente até a data do leilão/praça,
Advogados: Sávio· Murilto Piazera de ondeovalordolançonãopoderâserinferforà
Azevedo e outro Arão dos Santos Sávio avaliação efetuada, sendo que, não

Muritlo Piazera d�Azevedo e SávioMuritlo ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
Piazera deAzevedo será levado à segunda oportunidade,
Bem: A meação do terreno com área de- c�n'fom�ê data e horári? supra, onde haverá a
.276,OOm2, no lado par da rua 1S6-Leopo!do alrenaçao a quem n:a1s ofertar (�rt. 686, VI,
Janssen, Jaraguá do Sul, confrontando: CPC), desde q�e. nao a �reç;:> VII =.692,
frente, 6,00m, com a .�íta rua; travessão dos C�C),.Os honorários do Ledo_erro na razao de
fundos, 6,OOm, com terras de João Eggert; 5 % (cinco por c�nto) correrao. p�r conta do
lado direito 46 COm com terras de Honorato comprador, remitente ou adjudlcante em

Demarchi, �as� nO 358. e pelo lado esquerdo, ca�o .de �rrematação.' acordo/remição ou

46 DOm com terras de Rolando Larsen adJlIdlcaçao, respectivamente, conforme

edificad� com uma casa mista matrícut� competente. Portada expedida por esta

7.685 do CRI de Jaraguá do Sul; avaliação e�m�rca. �n!6rmações com o Leiloeiro

R$ 30.000,00 em 14/07/08. Depositário: PublIco OfiCiaI e Rural VICENTE ALVES

Mauro Oscar Schmitz. Vistoria: R.156- PEREIRA NETO, fone/fax (47} 3026-1615.
Leopoldo Janssen, Jaraguá do Sul. W.:w,}I'I!�ª,g,.?,n_ç_i.ªt�Jlªº,"-çQJnJdL end. �v.
2-Processo:036.07.005730-9 .

Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçu -

Exequente: Sociedade Eaucacionat Vate Jo!nviUe�S�. Exm_o ..Sr. Dr. EOEN'U�O DA

doltapocu-SEVITA SILVA, Juiz de Dlr�lto da ia Vara Clvel da

Executado:MarcioHa.!!mano Comarcade Jaragua do-S,u_I_-S_C_, �

, EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

1B VARA CíVEL
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

�� Problemas de um relacionamento

I podem afetar você

Casal legal
lfIIIJ"'onâmbulo, o maridão de

.......
uma amiga minha levanta
de madrugada e manda a

_..esposa se vestir por que a

água está invadindo a casa. Ela,
sonolenta, mal acorda e troca o

pijama, sai correndo pela casa e

ao chegar a porta, vê aquele céu

negro, salpicado de estrelas e o

chão sequinho, sequinho. E ela
cài na risada pela situação, conse-

quência de um distúrbio do mari
do. As histórias que ela conta so

bre o casamento são hiláriàs. Em

especial, as estripulias dela com o

marido. Nada de intimidades, cla
ro. Mas a cada novo episódio eles
me parecem ainda mais "feitos
um para o outro". Ambos muito
bem humoradas, para fazer de um
momento chato, ruim, uma opor
tunidade de rir da vida.

GTRl C + GTRl V

, '/

universotpm@oc·orreiodopovo.com.br
.

.

_.

-

.

. \�

Palavra de homem
Declaração recente de um co

nhecido: " ... Amava minha namo
rada e nunca mais vou encontrar

ninguém como ela. Blá, blá, blá...
Não entendo o que fiz de errado,
vivia comprando presente, indo
com ela a todos os lugares, aju
dando a escolher suas roupas, fa
zendo jantares, e oferecendo tudo
o que ela gosta. E pra quê? Pra ela
me dar um pé na bunda? Blá, blá,
blá... Agora também vou ser bem
difícil nos meus próximos relacio-

.

namentos". De boa? Assim como

mulher chiclete enche, homem
chiclete também enche. Da mes

ma forma, ser grosso ou indiferen
te ao extremo. Tem que equilibrar:
ser gentil sem sufocar. Dar espaço,
semmostrar desinteresse. É isso!

É JustuS!
Dos programas de1Vque sem

pre gostei, O Aprendiz é um deles,
em especial quando ainda tinha
Roberto Iustus a frente. Agora que
Iustus está no SBI, vai lançar seu
programa de negócios, um sonho

. antigo do publicitário. Segundo in
formações (Jornal Agora São Pau.,. .,,� , ..

lo) a nova atração deve ser algo nos
moldes de OAprendiz e se chamará
O Grande Desafio. O participante
vencedor deste, que também será
um reality shaw, levará um milhão
de dólares e ainda o cargo de diretor
em uma das empresas de Justus. Eu
acho que dá Ibope.

DECIDIDO, VOU ME
_.

CASAR E51& ANOI
AGORA 50 FAL

-

'A
PROCURAR UM
NAMORADO!

ÉO F SH
As charges, novelinhas e, mais re

centemente, o BBB Repórter, que fa
zem parte dessa edição do BigBrother.
Haja criatividade! Desde as primeiras
edições o chargista Maurício Ricardo
tem feito sucesso com suas criações.
E para ter inspiração, o artista assina o
pay per view e não perde um segundí
nho da atração. O que é mais interes
sante é que além de escrever o roteiro
e criar as artes, Maurício ainda imita as

vozes! Flash: o cara e suas criações.

É A TREVA
Escrever sem se preocupar em es

tar certo do que está escrevendo. Gen

te, ninguémprecisa sermega inteligen
te, nem ser formado em Letras ou coisa

que o valha. E sim, todo mundo pode
escorregar no português às vezes. Isso
não é a treva. Treva mesmo é escrever

de qualquer jeito, sem procurar um di
cionário ou-mesmo uma ajudinha do
Word. E de repente postar no perfil do
Orkut: "Que Deus 'abenssoe' e 'elurni
ne' todos osmeus amigos." Treva!

-

DIVA COM LUCIANE MURARA
O QUE FAZ: Sou Articuladora

Pedagógica de Ensino a Distância
EU SOU: Humilde, amiga, since
ra. HOMENS SÃO: Bons, mas é

preciso saber levá-los MULHE
RES SÃO: A chave do mundo SE
MEU RELACIONAMENTO FOS
SE UM RITMO SERIA: Sertanejo
Universitário DESÇO DO SALTO

QUANDO:Mexem com aminha fa
mília PARAME GANHAR BASTA:
Ser 'sincero SE EU FOSSE CELE
BRIDADE SERIA: Sou feliz como

sou ROUBARIA O CLOSET DE:

Ninguém. Sou o básico MEU CO

RAÇÃO BATEMAIS FORTE QUAN
DO: Tenho minha filha comigo EU SOU ÓTIMA EM: Cozinhar EU

SOU PÉSSIMA EM: Discutir .sobre política UMA NOITE PERFEITA

PEDE:Muito respeito, carinho e amor UM CASALAPAIXONADO PRE

CISA: De sinceridade, respeito e amor COM 50 REAIS EU: Saio com a

família COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: Ajudariamuita gente. Pode ter
certeza ...

-

NOTA: Luciane fez aniversário na terça, 15.Meu desejo de que
tenha toda a felicidade do mundo.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

..........",:-�.-----�"""".•._."...-...-,,, C��-OllS2B9IIl
-��----�

P1'oflsslooaflsmo Qualidade
CompetÊncia

Credibilidade

www.gumz..oom.b

(41)3311-4141

gumz@gumz..com.br

- Oesdta 1978
.

TRICOTANDO
• Nadamelhor que um papo
desencanado com o filhão,
sobre muita coisa. Você leva
na boa, completamente
dona da situação, ouvindo,
aconselhando. Até que ele
diz: "Meu maior medo é

perder amãe.Vamos ficar
sempre pertinho, tá?" Daí
você chora, né?

de dinheiro, trazermeu velho
amor de volta, curarminha
ansiedade, apressarmeu
sucesso profissional. Alôu, sai
prálá!

,

• Admiro quem leva a

vida de maneira leve, sem
fazer tempestade em copo
d'água ou se incomodar à toa.
Mesmo com problemas reais,
gosto de quem não afasta as

pessoas à sua volta. Tenho
filtrado coisas e pessoas boas.
Exercício diário! Ponto pra
mim!

• Amanhã é comemorado
o dia do Carpinteiro e o dia

r do Marceneiro. A diferença?
O carpinteiro trabalha a

madeira bruta, normalmente
em grandes construções. O
marceneiro transforma a

madeira em objetos menores,
decorativos. Confuso?

• ((
...Quemme dera ao

.

I

menos uma vez ter de volta
todo o ouro que entreguei
a quem conseguiume
convencer que era prova de

amizade, se alguém levasse
embora até o que eu não
tinha... " (Renato Russo em
fndios)

• Uma médium visionária
de nome Taramemanda pelo
menos cinco e-mails diários,
dizendo que vai resolver
algum problemameu: falta
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CRÔNICA
"

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA' QUINrA\�rf:IAA
Elyandria Aparecida I,

Silva; escritora
Carlos l;Ienrique

, 5chrQeder, escritar
,

'

f(ellyErclmanfl,
jorn�lista

Culpada por ter sido estuprada
ima Kelow, de 14 anos, foi executada
na semana passada, por apedreja
mento, num estádio lotado na cida
de de Kismayo, na Somália. O crime,

da mocinha foi ter sido estuprada por três ho
mens, dos quais nenhum foi preso. As pessoas
que lotaram o estádio estavam tão animadas
como numa final de futebol. O ritual de impo
sição da pena foi interrompido por três vezes,
quando enfermeiras foram
até a menina e, atestando

que ainda estava viva, avali
zaram o prosseguimento. Dá
preguiça argumentar contra
preconceito, racismo, fana-,
tismo religioso ou político.
Você já discutiu com burro?

Com quem não consegue usar a razão, pen
se de maneira incompreensível e nem sequer
considera qualquer argumento que questio
ne' alguma fé preexistente? Você pode bater
e bater, e o outro continua a olhar vidrado,
opaco, blindado pelas pétreas certezas que
só os idiotas têm. Na verdade, tende-se a

complicar coisas que são muito simples:
preconceito, racismo e fanatismo são, an

tes,' de mais nada burrice.
Mas onde encaixaria o ape
drejamento de Aima? Não

poderíamos, no ·limite, di
zer que se trata de um traço
tradicional de outra cultura
e que, como tal, merece ser

respeitado? Não.

J
I

!
t
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LANÇAMENTOS

I

1

I
t
I

Red - 'Aposentados e Perigosos'
Frank, Joe, Marvin e Victoria costumavam ser os maiores agen

tes da CIA. Mas os segredos que eles guardam apenas serviram para
torná-los os maiores alvos da agência hoje. Agora, acusados de as'
sassinato, devem usar toda a sua experiência, astúcia e o trabalho de

equipe para manterem-se vivos e um passo à frente de uma nova ge
ração de agentes treinados, A aposentada equipe embarca em uma

missão impossível para invadir a sede da CIA, onde descobrirão uma

das maiores conspirações da história do governo.

I
1
!
1
I
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CLIC DO LEITOR

o Biozinho foi recolhido das ruas pelo setor de Zoonoses, recebeu
tratamento completo, e precisa de um lar. Manso e brincalhão, ótimo

para crianças. Contato com a clínica Schweizer, pelo telefone 3275-3268,
ou com Jenifer pelo e-mail saude.jenifer@jaraguadosul.com.br

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (15h, 17hl0, 19h20,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Range (Dub) (14h20, 16h30 - todos os dias)
• Esposa de Mentirinha (Leg) (18h40, ?lh

- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Dub)
(13h45, 16h20, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg) (14hl0, 16h40,
19h15, 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colrnéia Idub - 3d)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)

• Bruna Surfistinha (Nac)
(19h30, 22h - todosos dias)

• Cine Garten 1
.

• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Leg)

(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h40, 17hl0, 19h30,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub) (13h30, 15h40,
17h50 - todos os dias) .

• Passe Livre (Leg) (20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• O Ritual (Leg) (14h - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg)
(16h38, 19,h - todos os dias)

• Cisne Negro (Leg) (21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sexo sem Compromisso (Leg) (14h20, 16h50,
19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Animais unidos jamais serão
vencidos (Dub) (13h40, 15h50, 19h50
- todos os dias)

• Gnomeu e Julieta (Dub) (18h, 22h
- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Marisa reafirma que irá se separar de

Querêncio se ele não mudar. Flores liga
para Léia e diz que Jaca pode ter um surto

com a visita do presidente. Ela vai escon
dida até o quarto de Joca e retira as balas.
Nicolau sonha que está usando a faixa pre
sidencial e está andando pela praça, quan
do de repente avista Dália. Léia pede para
que Jaca não vá à solenidade. Ajuricaba diz
a Cardoso que se Joca fizer algo irá preso
na hora. Virgílio diz a Clorís que não tem cul

pa de nada. Querêncio cumprimenta o pre-'
sidente é o leva para dentro da empresa.
Flores, de longe, acompanha tudo.

ARAGUAIA
Estela fica enciumada com a atitude de

Manuela com os assentados. Geraldo diz a

Safira que voltará a ser advogado e a pede
em casamento. Solano conta para Manuela
o que Rudy descobriu sobre Geraldo e eles
se preocupam com a segurança do jornalis
ta. Pérola revela a Cirso que foi Max'quem
explodiu a mina de cristal. Glorinha ê Neca
convencem Geraldo a voltar a ser o delega-

do de Girassol. Padre Emílio conforta Cirso.

Rudy entrevista Max para o seu livro e fica

enojado com as declarações do fazendeiro.
Solano orienta Estela a aceitar o pacto com

laru e dizer que seu filho serásalvo.

TI-TI-TI
Últimos Capítulos, sem divulgação de

resumos.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo expulsa Raul de seu quarto. Úr

sula conta para Aquiles que Marina está
tratando da negociação com Delamare

pessoalmente. Gilda desiste de contar

para Beto sobre suas suspeitas em rela

ção a Úrsula. Gisela surpreende Teodoro
ao chegar em sua casa para visitá-lo. Ca
rol aconselha Alice a não se envolver tão

rapidamente com Vinícius. Raul chama
Léo para ser seu sócio e os dois se en

tendem. Cortez promove um desfile parti
cular para Natalie em seu quarto no hotel

para que ela compre roupas novas. Gilda
vê Úrsula saindo com Neymar e chama

Beto, que flagra os dois aos beijos.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Deixe mais claro para seus su

periores o seu interesse pelo
trabalho. Pode ter que escolher

entre suas necessidades e as exigências
alheias. No setor afetivo, conflitos podem
vir à tona! Sua saúde pode refletir sua in

satisfação, reaja!

Terá a sensação de que as coi
sas não estão andando no setor

profissional, podendo ter que se

dedicar um pouco mais a essa área hoje.
A dois, o momento pede mais seriedade.

Cuidado com sua inconstância no amor.

GÊMEOS
U'j ,

A fase é de melhorar, criar con-'
P dições favoráveis para as tare

fas do dia a dia. A dois, conse

guirá o equilíbrio e'ntre razão e emoção,
deixando o romance mais estável. Esta

noite promete ser estimulante!

CÂNCER
No trabalho, tente dinamizar

suas atividades e trocar ideias

com sua equipe. Assim, as ativi
dades vão render mais. No amor, dê mais

atenção a sua alma gêmea. Encurte a

distância entre você e o par.

LEÃO
Seu desempenho profissional
estará relacionado a sua dedi-

cação. Invista em seu aperfeiçoa
mento. No amor, você precisa dosar o ci

úme ou pode sufocar o par. Reflita sobre

as coisas que você dá valor.

VIRGEM

No trabalho, aproveite seu bom

humor para expressar seus ta-

lentos. Nas coisas do coração,
deixe sua individualidade de lado e faça
os ajustes necessários para o romance.

É tempo de se dedicar a algo que te dê

prazer.

LIBRA

Hoje, você poderá sentir dificul
dade de lidar com as pessoas.

Sinais de desmotivação no setor

amoroso, podendo até sacrificar seu rela

cionamento. O dia é favorável para quem
trabalha em casa.

ESCORPIÃO
Estará mais convincente, então

aproveite para divulgar seu tra-

balho e suas ideias. A dois, esta
rá muito crítico(a). Tudo indica que uma

nova paixão pode entrar em sua vida.

Com dedicação conseguirá o que quer.

SAGITÁRIO
Os astros enviam bo�s energias
para o seu trabalho hoje. Uma

grande vitória profissional não

está descartada. Não deixe de cuidar de

sua vida afetiva! Lembre-se de dar aten

ção aos outros setores de sua vida.

CAPRICÓRNIO
Quanto mais segurança você

tiver em sua competência. pro
fissional, mais influente será. No

campo afetivo, é tempo de romper com

relações de dependência. Não deixe o co

modismo tomar conta de seu astral.

AQUÁRIO
As atividades mentais estão em

evidência neste dia. No relacio-
namento afetivo; vínculos que es

tão desgastados podem se romper. Evite

conflitos com pessoas de autoridade,
seja em casa ou no trabalho.

PEIXES
O astral é excelente para quem
trabalha diretamente com o pú-
blico ou em equipe. A dois, cuida

do com as diferenças, elas podem trazer

desentendimentos. Cuidado para não

gastar mais do que ganha.
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Alinne Moraes no lugar
de Juliana Paes

Conforme a coluna "Diário da Fama", do jornal
"Diário de São Paulo", com a confirmação de Caroli
na Ferraz como protagonista da minissérie "O Astro",
Alinne Moraes deve substituir Juliana Paes em "Fina

Estampa", de Aguinaldo Silva. Carolina Dieckmann já
esteve cotada para o papel, mas o autor descartou

essa possibilidade no Twitter: "Vocês acham que ela,
uma estrela de 1a grandeza, seria convidada 'para
substituir' alguém? Tê-Ia num elenco é um privilégio".

._
�i

, �_

Mesmo em reabifitação, o ator Seann
William Scott vai interpretar mais uma vez o

debochado Steve Stifler em mais uma edição
do filme "American Pie". Segundo a "People",
o agente de Seann confirmou a participação
do ator na produção, que terá ainda Jason Bi

ggs e Eugene Levy.Outros atores da série ain
da estão em negociação. As filmagens come
çam dia 24 de maio, de acordo com a revista.

Blog de Maria Belhânia
ganha "versão pirata"
o blog "O Mundo da Poesia" de Maria Bethânia,

que entrou nos assuntos mais comentados do Twitter,
ganhou uma' versão pirata. Pois a cantora conseguiu
uma autorização do Ministério da Cultura para captar R$
1,3 milhão para colocar o site no ar. O slogan do blog pi
rata faz piada da situação. "Um milhão de motivos para
você acessar", é a frase que abre a página.

DIVIRTA-SE

Aparelho auditivo

Bianca Bin
está solteira,
diz jornal

O médico atende um paciente idoso e milioná

rio, que estava usando um revolucionário aparelho
de audição e pergunta:

- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- É muito bom! - respondeu o velhinho.
- E a família gostou? - pergunta o médico.

,

- Não contei para ninguém ainda ... Mas já mu

dei meu testamento três vezes!

Parece que Bianca Bin é a

nova solteira da praça. Segundo a

coluna Zapping, do jornal "Agora",
a atriz terminou seu namoro com

Gabriel Chadan, ator de "Malha

ção", antes do Carnaval. Ela quer
se dedicar inteiramente a seu

novo trabalho: ela será protagonis
ta da nova novela das seis da TV

Globo, "Cordel Encantado", papel
que antes seria de Paola Oliveira.

Irmão de Michael
Jackson lanca livro

�

Jermaine Jackson assinou contrato para publicar
um livro contando a história do irmão, Michael Jack
son. Segundo o site Perez Hilton, a editora Touchsto
ne anunciou nesta quarta-feira que o livro "You are

Not Alone: Michael: Through a Brother's Eye" deve
ser lançado ainda este ano. A editora diz que o livro

.

será um retrato "fiel e amoroso" de Michael. As ir

mãs de Michael, LaToya e Janet Jackson, também
lançarão livros falando sobre o irmão este ano.

Alec Baldwin desiste
de Homens de Preto 3
O ator Alec Baldwin, astro do seriado "30 Rock",

disse em entrevista à "New York Magazine" que deixou
a produção do filme "Homens de Preto 3". "Eu não vou

fazer isso. Estou fora, a agenda não funcionou", disse
Baldwin. De acordo com o site Hollywood Reporter, a
produção do filme havia sido adiada até 28 de março
para que problemas de roteiro fossem resolvidos.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra-

, do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetirsnúmeros
em cada linha e cada col
una. Também não se pode-,
repetir números em caga
quadrado de3x3.;

..

ANIVERSARIANTES
18/3
Adelina K. Noernberg
Adolfo Hoeft

Altevir A. Fogaça Junior
Americo C.l Neto

Ana C. Becker

Ander Pereira

Andréia R. T. Ziehlsdorff

Antonio S. Rosa

Araci Kopsch
Arlete Kneubehler

Camila Saplinski
Celina Papp
Charles Pasold

Claudio Piazera

Daise Genske Zoz

Débora Todt

Deisiane Pedroso

Francisco D. Piontkewicz

Gabriel Caetano

Geane H. Horongoso
Gilson Becker

Idenir G. Todt

lolanda O. Motta

Jaime L. Chiochet

Jeferson D. Matias

JoãoV. Mohr

José L. Schmidt

Kayane S. da Luz

Leonardo Neckel Junior.

Nathalia T. Vieira

Rafael Mokowa

Raquel Bekauser
Rita de Cássia F: Wiltuscrmig
Rita L. Dipieri

- �@gér:i91elles
:é., '

;'
i ,',' ,ii',

Rosali Slewerdt '

Rosilda Rocha

Rubens M. Busssarello
'

Tainara Baier

Teresinha Marquardt
Thusnelda MansKe

Tiago F. Ronchi

Valmor Gesser

Ví3ltfeaud Schimialp
Vitor A. Uller
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,

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Clie

Cada diamais movimentado, a Confraria do Churrasco, naWalde
mar Grubba. Aconchegante, agradável e com a boa cozinha do chef
Leandro e a simpatia da promoter Teka, vem agradando aos palada
res exigentes da city. Por exemplo, quarta-feira, avistei conferindo o

ambiente o amigo Eugênio Chiodini com a charmosa namorada Elis.
Ambos estão de look novo, mais magros e energizados. Bem na foto!'

Show de rock
o Espaço do Oca, um dos points

que vem conquistando a cada se

mana mais pessoas para curtir e

divertir-se, apresenta hoje à noite
O'melhor do Rock n' Roll dos anos
50,70 e 80. A abertura será com a

banda Tear Stone, de Schroeder, e
para fechar com chave de ouro a

excelente Banda Área 252, de Curi
tibanos. No sábado, TiffanY Harp,
como Clássicos do Blues eAtacama,
com o melhor do rock. Vai perder?
Ingressos antecipados a R$ 10,00.

Sonho
Visando melhor con

forto para a sua clientela,
a Fábrica dos Sonhos faz
ainda melhor para diver
tir a criançada e as festas
mais descoladas da urbe
sorriso. O atendimento é

vip. É só ligar no 3371-4957
que a galera Vai na sua

casa. Confira!

Dica de
sexta-feiraNAS RODAS'

• Tino Duwe, da ADVAurora,
é outro empresário que
quando é chamado por este
colunista para ajudar os mais
necessitados, sempre está,
presente. Valeu mesmo!

• Mudando de idade hoje a

farmacêutica sempre
bonitona, Dani Didzian.
Mil vivas.

Curtir aChoperia BierHaus. Um
dos chopesmais gelados da região.

• Hoje, a partir das 17 horas,
acontece movimentado

-

coquetel de" lançamento da

Coleção Outono-Inverno
Damyller e o da Revista
Pocket II.

t
,i

Zum
A Fuel, que tem no comando

dos amigos Thiago Mattos e Pepe
Narloch, promove hoje, na Zum

Schlauch, uma sexta-feira cheia
de alegria com a participação do

contagiante Fernando Lima &
Banda. Vale conferir.

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que vai de mal a pior a
- relação de um ex-casal da city. Os
dois bem nascidos não se enten

dem na separação, que deverá

,ser litigiosa e até nas visitas dos

parentes o bicho está pegando.
Triste que tantas juras de amor

acabem assim ... As famílias, que
se dãomuito bem) estão namaior
saia justa. A vida segue! Enquan
to a poeira não baixa, vou pedir
uma Nitrix Ice bem gelada.

.'.'0;:.:

Padre Fábio
de Melo

As negociaçoes para a vin
da do Padre Fábio de Melo para
Jaraguá do Sul estão bem adian
tadas. A vinda do padre cantor

seria para as comemorações de
aniversário da cidade, em julho.

Bruna e Daniel foram'
os aniversariantes mais
festejadõs no dia 16. O pai

,

José Carlos Junkes e toda a

família é só alegria

"
Vender é a arte de
criar e transferir
emoções, sempre
causando muita
satisfação em

quem lhe confiou
a possibilidade
de prestar um

serviço.
dSARROMÃO

"

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Madalena.
Um dos mais movimentados de

Jaraguá.

-Kayrós
O Hotel Kayrós foi selecionado

para disputar a etapa nacional de
Prêmio MPE, que será realizada em
Brasília no dia 22 de março, às 19h.
O hotel jaraguaense irá concorrer

com todos os estados brasileiros na

categoria de Serviços de Turismo.O
objetivo do MPE é reconhecer, in
centivar e premiar os empresários
catarinenses de micro e pequenas
empresas que, aliando o seu talen
to empreendedor com a excelência
em gestão, fazem da competitivida
de a alma do seu negócio.

Absoluta
Na terça-feira, 23, a

partir das 18h30, acontece
no Centro Empresarial de
Iaraguã do Sul, a palestra
Mulher Absoluta, uma

das mais ouvida do Brasil,
ministrada _ por Andreia
Berté e Fernanda Pauliv.

Ingressos limitados para
300 mulheres. Mais infor

mações 9624-0412.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

AUT MOBILISMO

Motores voltam a roncar
Alexandra Spézia eAlessandro Coelho tentam subir no pódiomais uma vez
JARAGUÁ DO SUL

Joaçaba, um dos traçados'
prediletos dos pilotos,
recebe a segunda etapa
do Catarinense de
Automobilismo de Terra
no fim de semana.

competição vai envol
ver mais de 50 compe
tidores e será no sinu
oso autódromo Cavalo

de Aço, que tem 1.950 metros.

Os pegas iniciam no sábado, às
10h, com o treino livre. No do

mingo a largada é às llh30 e o

pódio às 16h.
No total, cinco pilotos da re

gião estarão na segunda etapa.
Pela Marcas A, Alexandra Spézia,

. espera manter o bom rendimen
to da estreia quando ficou em se

gundo. Ele está navice-liderança,
com nove pontos, dois a menos

que o líderLeopoldo Mees. Ain
da na A, Elinor Elert, tenta a re-

• TRAVAS E ALARME DE séRl!;
• AtARMEDE
MANUTENÇÃO PROGRAMADA

• SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
DE EMISSÃO DE POLUENTES

abilitação no campeonato, uma
vez que ocupa a última coloca

ção com apenas três pontos.
Já naMarcas N,Vini Cardoso

busca do primeiro pódio, já que
na estreia terminou em nono e

tem apenas dois pontos. Pela
Stock Car Opala A, Alessandro
Coelho está em terceiro com

oito pontos, três a menos que
o líder Tito Morestoni. Na Mini
Fórmula Tubular, o massaran

dubense Sidemar Bonkoski ten
ta melhorar a colocação, hoje
ele está em quarto da categoria
B, com sete pontos.

Os pilotos que ainda não se

inscreveram na competição ain
da podem entrar. Para a categoria
Mini Fórmula Tubular é cobrado

R$ 200 e nas demais categorias
R$ 350. A corrida também pode
ser acompanhada pela internet.
O site da Fauesc (Federação de
Automobilismo do Estado de
Santa Catarina) disponibiliza VÍ

deo em tempo real da prova. O

endereço é www.fauesc.org.br.

• TRAVAMENTO AUTOMATlCO
.

DAS PORTASA15 KM/H
• SOTAO OE A8ERTURA
00 PORTA-MALAS NO PAINEl.

JIMMI TORRES/BARULHO DE MOTOR

Alexandro Spézia espera repetiro bom desempenho da estreia em Joaçaba

Esporte 17

Seleção de se
vence segunda
A seleção catarinense sub-15,

formada por maioria jaragua
ense, venceu mais uma no 4°

Campeonato Brasileiro Correios
de Seleções Sub-17. Depois de
estrear com vitória por 4xO sobre
Paraíba e perder por 4x3, nos úl
timos cinco .segundos para São

Paulo, os comandados de Augus
tinha Ferrari venceram o clássico
com Rio Grande do Sul por 3xl.
Os gaúchos abriram o placar
com Thiago, Serginho empatou e

virou para a seleção catarinense.
Lucas decretou a vitória.

O goleador da noite de quar
ta - feira, Serginho disse que foi
um jogo. difícil onde a equipe
não conseguiu controlar a par
tida no primeiro tempo. "No
intervalo arrumamos o time e

conseguimos fazer o resulta
do. No segundo tempo tivemos
mais garra, isto foi determi
nante'" relatou o atleta. On
tem a equipe mediu forças com
Minas Gerais, mas o resultado
não tinha sido divulgado até o

fechamento da edição, uma vitó
ria e dependendo dos resultados,
até um empate, garante a equipe
na semifinal.

OS MELHORES PREÇOS COM
OMELHOR FINANCIAMENTO.

SÓNA FORD

CAT. FAB1

• TRAVAS E ALARME DE S�RIE
• PARA..(HOQUE NA COR
DovefculO

• TRAVAMENTO AUTOMÁTICO
OASPORTASA ISI<MIH

• 80rAo DE ABERTURA DO
PORTA-MALAS NO PAINEL

·ALARMEDE
MANUTENÇÃO PROGRAMADA

• BANCO DOMOTORISTA
COM REGULAGEM DE ALTURA

Promoção "Feirão Taxa Zero Ford" (válida até 20/03/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Ka 1.012011 (cat. KBC1! a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em

12 parcelas de A$1.069,01, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF!, valor total a prazo de R$ 24.823,12, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,04% a.m. e 13,25% aa, através
do Programa Ford Credit. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat. FAB1) a partir de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0.00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em 12 parcelas de A$ 1.195,52, na modalidade COC com 30 dias de
carência para pagamento da 16 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 27.841,24, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,95% ani e 11,99% a.a., através do Programa Ford Cred�. Não abrange seg!JTO, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédso. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco
Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas correspondem somente às cores sólidas desses
veículos. Valores para cores metálicas elou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertás anunciadas neste anúncio
substituem e invalidam todas as publicações anteriores.

.

Faça revisões em seu vecuío regularmente.•
CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JAO SEU.

VIVA O NOVOAcumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regíÕ&S metropolitanas: 4004-1960 I Demais localidades 0800 728 1960-.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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Na área

Henrique
Porto

Pé quente
O

ano mal começou e já é o melhor da história do basque
te de Jaraguá do Sul. São três convocações para Seleções
Brasileiras (Julio Patricio, Iulía Bru.ch e I:Iumberto Pa�he
co) e quatro para Seleções Estaduais (Guilherme Getelma,

Betina da Silva, Angela Paradzinski e Thayná de Oliveira). Quem
corihece a realidade da modalidade sabe que Ito Schiochet e sua

trupe tiram leite de pedra. Todo o mérito é exclusivo deles e de
seus patrocinadores, como o Correio do Povo, que entrou neste

ano e mostrou ser pé quente.

Humberto
Sobre Humberto Pacheco, convocado pata a seleção brasilei

ra sub-15, no ano passado já havia antecipado neste espaço que o

garoto era diferenciado. Comentei uma passagem de um jogo do

Campeonato Estadual Sub-19, onde o técnico Milton Mateus in
centivava o armador (então com 14 anos) amostrar sua habilidade.

ARQUIVO OCP

Astro rei Bolão
Enfim o astro rei deu o ar da A jaraguaense Iussara Bi-

graça e a bola volta a rolar nos soni (foto), do Clube Atlético

gramados da região neste fim de Baependi, foi convocada para
semana. É competição para to- a Seleção Brasileira de Bolão
dos os gostos. Tem final da Copa 16, que disputa o Campeonato
Galáctica, quartas de final da Mundial em Kelmis, na Bélgica,
Copa Interbairros, Campeonato. a partir de 9 de junho. Iussara
de Seniores, Varzeano de Gua- foi o destaque da delegação
ramirim, Jogos do Sesi e Copa brasileira no Mundial de Iunio
Norte. Resta saber como alguns res, em 2008, quando chegou
campos vão se comportar, de- na final individual.

pois de receberem tanta chuva.

Apesar do sol dos últimos dias,
eles devem estarúmidos ea lama
vai aparecer assim que o pessoal
começar a correr atrás da bola.

Copa Norte
As quatro equipes de Iara

guá do Sul que disputam a Copa
Norte jogam na tarde de domin

go. Em Jaraguá do Sul, três jogos:
Botafogo x Tupy (na Barra), Fla
mengo xArsiper (no Luís Carlos

Ersching) e JJ Bordados x AJAF
(na Arsepum). OVitória joga em
Ioinville, contra o América. As

partidas iniciam às 15h30.

'Aberto de
Schroeder

Logomais começa a segun
da fase do Torneio de Verão.

Agora, todo jogo é decisivo. Às
19h15 jogam Força Jovem e

Posto Cidade I IbratinTintas, se
guidos por Kiferro e Baumann

(20h1S). Fechando a rodada,
21h15, é a vez da Kaiapo's en

carar o Noite a Fora. Haverá

cobrança de ingresso, no valor
simbólico de R$ 1.

'

t.IBE:,

Santos tem pressa
-

para achar técnico
Situação na competição acelerou busca por comandante

, SANTOS

A derrota para o Golo
Golo na quarta-feira, no
Ghile, reduziu bastante as

chances do Santos passar
às oitavas de final da
libertadores.

--"fato também aumentou a

ressão sobre os dirigentes
do clube para contratar o

"'�ovo treinador. Muricy Ra

malho, que deixou o Fluminense
no último domingo, é o escolhido
pela diretoria santista e só não assu

mirá o time se não quiser. Antes do
jogo da quarta-feira, o presidente

do Santos, Luis Alvaro de Oliveira
Ribeiro, revelava indecisão sobre a

questão do técnico, diante dos pe
didos dos jogadores para manter
Marcelo Martelotte. Agora, a situa

çãomudou drasticamente.
LuisAlvaro deve fazer hoje uma

proposta para que Muricy inter

rompa o período de descanso e

comece a trabalhar imediatamente
no Santos, para tentar manter vivo
o sonho da conquista pela terceira
vez domais importante título do fu
tebol sul-americano, 48 anos depois
do bicampeonato santista.

Se o Santos não passar de fase
na Libertadores e se não agir ra
pidamente a diretoria sabe que
será acusada de ter errado feio ao

demitir Dorival Júnior ainda no
/

ano passado, depois da conquis
ta do Campeonato Paulista e da

Copa do Brasil, de ter agravado o

problema com a escolha infeliz
de Adilson Batista e de ter demo
rado a agir após o terceiro resul
tado negativo na fase de grupos
da competição continental.

Atualmente, o Santos está em
terceiro lugar do Grupo 5, com os

mesmos dois pontos do lanterna
Deportivo Táchira, enquanto o

Colo Colo lidera com seis e o Cer
ro Portefío soma cinco. Assim, o
time santísta precisará de três
vitórias nos três jogos restantes

(contra o Colo Colo, em casa,

Cerro Porteüo, fora e Deportivo
Táchira, novamente naVila) para
se garantir nas oitavas de final.

Atacante Neymar (com a bola) já declarou ser a favor da contratação do técnico Mu�icy Ramalho

TR�(l1lU)R GA'úCHO CONSEGUIU UM PONTO �:;ORA DE C�SA COM (I�RtOS ALBERTO

Grêmio arranca empate
o Grêmio empatou com' o

León de Huánuco por 1x1 ontem

à tarde e conquistou um ponto
importante para se consolidar na

vice-liderança da chave. A partida
válida pela quarta rodada do Gru

po 2 da Taça Libertadores foi dis
putada no Estádio Heráclio Tapia,
em Huánuco, interior peruano.

Carlos Elias 'abriu o placar
para o time da casa no fim do pri
meiro tempo. Carlos Alberto em

patou para o Grêmio no começo
do segundo tempo. Com o resul
tado e somando sete pontos, o

Grêmio segue na
\

segunda colo

cação da chave. O León é o ter

ceiro, com quatro. A classificação

poderá ser alterada já que Junior
de Barranquilla e Oriente Petro
lero jogaram ontem à noite, mas
a partida não tinha encerrado até
o fechamento da edição. Até en

tão o Junior liderava o Grupo 2,
com nove pontos, enquanto os

bolivianos são os lanternas, sem
nenhum ponto.
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Motorista a

Segurança 19

pela,mata e foge
Ciclista de 62 anos foi atingido na SC-413, em Guaramirim, e morreu a caminho do hospital
A polícia está à procura
do condutor que atropelou
um ciclista em Guaramirim
e fugiu sem prestar
socorro.

rineu Bergman, 62 anos, foi

atingido na SC-413, na altura
do trevo do Marangoni, em
Guaramirim, por volta das

19h30 de quarta-feira. Ele chegou
a ser socorrido pelos Bombeiros
Voluntários de Guaramirim e

pelo Samu, mas não resistiu aos

ferimentos e morreu a caminho
do hospital. O motorista que se

envolveu no acidente dirigia um
Monza azul e está foragido.

A comerciante TerezínhaMon
teiro Dias, que mora em frente
ao local do acidente, contou que
o local exato onde o ciclista foi

atropelado está sem iluminação
há meses. Além da falta de luz em

alguns pontos, a rodovia também
é mal sinalizada. Nas proximida
des existe uma escola, mas não há
faixa de pedestre para garantir a

travessia dos alunos com seguran
ça. 110 movimento aqui é enorme,
principalmente depois das 18h, é
um carro atrás do outro, sempre
em alta velocidade, e acidentes

Polícia prende
suspeito de abuso
contra sobrinha
JARAGUÁ DO SUL

Um homem de 32 anos foi

preso por suspeita de ter abu
sado sexualmente da sobrinha
de apenas nove anos. De acor

do com informações repassadas
pela mãe da menina aos policiais
militares, por volta das 23h40
de quarta-feira, a criança es

tava sentada na frente de' sua
residência, na rua José Emen

doerffer, bairro Nova Brasília,
em Jaraguá do Sul, junto com

o tio. Alguns minutos depois,
ela entrou em casa assustada
e contou para a mãe que o tio
estava acariciando suas partes
íntimas. Imediatamente, o fato
foi comunicado à Polícia Mi

litar' que foi até a residência e

deu voz de prisão ao suspeito. O
_

caso será investigado pelo dele

gado Marco Aurélio Marcucci,
da Delegacia da Mulher.

acontecem direto", relata.
110 governo precisa fazer algu

ma coisa, sinalizar melhor esse

trecho onde há tantas residên
cias e movimento de pedestres �
ciclistas. A gente vive commedo",
desabafa. Terezinha sentiu na

pele o que é perder um parente
próximo há cerca de quatro me

ses, quando sua irmã foi atingida
na mesma rodovia. Ela relatou

que a irmã de 38 anos voltava do
trabalho com a filha de 17 anos

em uma moto, quando houve
a colisão com um automóvel.
"Minha irmã morreu e o braço
esquerdo da minha sobrinha
foi arrancado. Se ela não tivesse
sido socorrida pelo helicóptero
da Polícia Militar teria morrido

também, de tanto sangue que
perdeu", relembra com tristeza.

Ontem à tarde, a reportagem
entrou em contato com o Deinfra

(Departamento Estadual de Infra
estrutura), responsável pela manu
tenção da SC-413, para falar sobre
os problemas relatados pelos mo

radores, mas os responsáveis não

foram localizados até o fechamento
desta edição.

PIERO RAGAZZI

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br Moradores afirma que trecho onde ocorreu o atropelamento é mal sinalizado e não tem iluminação

CHUVA CAUSOU DANOS AO LONGO DAS DUAS RODO'/!AS

SC-416 segue em meia pista e
8R-280 continua interditada

A SC-416, entre Jaraguá do
Sul e Pomerode, continua em

meia pista, mas o trânsito flui
com normalidade. A informa

ção é da Polícia Rodoviária Es
tadual de Blumenau. A medida

para garantir a fluidez no trá

fego foi adotada na sexta-feira

passada, depois que a região
foi atingida por fortes chuvas,
causando quedas de barreira ao

longo da rodovia.
Já o trecho da BR-280. entre

Corupá e São Bento do Sul per
manece interditada por tempo
indetermiriado. A ligação entre

os municípios está impedida
desde o dia 10 de janeiro, quando
parte da pista cedeu no km 94. A

expectativa do Dnit (Departa
mento Nacional de Infraestrutu
ra de Transportes) é que a recu-

peração do local seja concluída
no fim do mês.

Com a, chuva do último do

mingo, o km 89 também sofreu
danos estruturais, além do registro
de quedas de barreira na extensão
que vai do km 100 ao 117. Aúltima
ocorrência na rodovia aconteceu
na noite de terça-feira, quando
um novo deslizamento de terra

aconteceu no km 105.

PIERO RAGAZZI

Na BR-280,
trecho que

liga Corupá a

São Bento
teve quedas
de barreira
e parte da

pista cedeu

Homem é preso
com notas falsas
no bairro Vieira
JARAGuÁ DO SUL

Ontem à tarde, um homem
foi preso com notas de R$ 50 fal
sas. De acordo com informações
da Polícia Militar, no momento

da prisão o suspeito estava com

sete cédulas deste mesmo valor.
Ele foi descoberto após comprar

cigarros em uma lanchonete na rua
Manuel Francisco da Costa, no bair
roVieira. Depois que o homem saiu
do estabelecimento, o dono perce
beu que a cédula não era verdadei
ra e comunicou o fato à Polícia. O

suspeito, que foi embora em uma

motocicleta, acompanhado de uma
mulher, foi abordado pela PM no

limite entre Jaraguá do Sul e Schro
eder e encaminhado à delegacia. As
investigações do caso estão sob res

ponsabilidade do delegado David

Queiroz de Souza.Atéofechamento
desta edição, o suspeito estava pres
tando depoimento.
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Fox l ..O 2011 Total Flex
apartir de R$

Voyage 1 ..02011 Total Flex

31.1 00,
0,99%
Taxa a.m

• Direção hidráulica
• Lim pador; lavador
e desembaçador
do vidro traseiro

• Farol rnóscoro negra
• Rodas aro 15

31.290, Airbage
ABSdesérie• Para-choque na cor do veículo

• Desembaçador do vidro traseiro
• Abertura interna elétrica do porto-moles

'Crossf-ox ' ..6 2011 Total Flex

No OGoll.0 2011 Total Flex 4 Portas
apartir de R$

29.290,
0,99%
Taxa a.m

lPVA Grátis

apartir de R$

50.690,
0;99%

(TdX<;I GI.m

• Pcara-choque na cor

do veículo
'

• �anCo do motorista
com regulagem de clturo

.' Poda-malas .revesti8o,

de earREf�'!J
'

Promoções válidas até 18/0312011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, coe. 5U11C4, com preço promocional à VIsta a partir-de R$29.290,OO. Direção hidráulica, Pacote Trend e Módulo Comfort por
R$990,OO (pacote referência W421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol 1.0 e 1.6. Taxa de 0,99% amo somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. Novo Fax 1.b Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4, com preço promocional
à vista a partir de R$31.100,OO. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Taxa de 0.99% em. somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. Voyage 1.0 Total Flex. 4 portas, ano modelo 10/11, cód, 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de
R$31.290,00. CrossFox 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z34E4+P33, com preço promocional é vista a partir de R$50.690,OO. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% e.a. CET para esta operação: 16,60% a.a, IOF e cadastro Inclusos nos cálculos das
prestações e nos CETs. Despesàs de Gravame e Despesas de Registro Eletrônioo das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 201012011, sem limite de. quilometragem. para defeitos de fabricação
e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). e: necessário para a sua utilizaçéo o cumprimento do plano de manutençêo. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito su

Jeito a aprovaçéo. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 701 2834, Fotos merament� ilustrativas. W\IIIW,WI,com,br Vefculos em conformidade com o Proconve.

73274

Carag á ufa Elite
A escolha perfeita

BANCO VOlKSWAGEN
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