
Preservar
,..,

paranao
ficar sem

Escolas da
região realizam
programação

especial pelo Dia
Mundial daÁgua,
lembrado hoje.

Página8

Saque do FGTS já che
a lSmiem ara

,

a
Benefício deve injetar cerça de R$ 50 milhões na economia local, de

acordo com a Caixa Econômica Federal. Lojas de materiais de
construção apostam em aumento de até 20% nas vendas.

Página 7
PIERO RAGAZZI

I '

blush!
A revista da mulher inteligente!

Edital de licitação
passa por (\justes
Previsto para semana passada,
lançamento do processo
licitatório para reforma do
Hospital de Massaranduba
deve acontecer dentro de dez
dias, segundo o prefeito Mario
Fernando Reinke. Projeto de
readequação está orçado em
RS 1,5 milhão. Página 9

Moleque Travesso
ganha mais tempo
Clube estava pronto para
desistir da Divisão Especial do
Catarinense, mas prorrogação
do prazo fez diretoria rever

decisão. Página 17

.

Três perdem a vida
.

nas ruas da _região
Acidentes com vítimas
fatais aconteceram em

Massaranduba, Guaramirim e

Jaraguá do Sul no último fim
de semana. Página 19
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FOTOS DIVULGAÇÃO

o Buda de Esmeralda
da Tailândia

Escola americana
acusada de abuso

Símbolo nacional da Tailândia, o "Buda
de Esmeralda" é uma estátua de 45 cen

tímetros de Buda, feita de jadeite verde e

trajando vestimentas de ouro. Guardado no
templo do Buda Esmeralda no Grão - Pa
lácio de Bangkhok desde 1784, a estatueta

tem uma longa história antes de chegar ao
seumostruário em Bangkhok.

Reza a lenda que a figura foi esculpida
em 43 antes de Cristo, pelo sábio Nagase
na. Durante 300 anos ficou em Paliputra, e
foi levada ao Sri Lanka para salvar a figura
durante uma guerra civil. Em 457, foi parar
no Cambodja, enquanto era transportada a

Burma a pedido do reiAnuruth.
Em 1432, os tailandeses capturaram a

cidade-templo cambodjana deAngkorWat,
e levaram o ídolo para Ayutthaya, no Laos,
e depois para Chiang Raí. Em 1468, foi para
Chiang Mai, e de lá para Luang Prabang, e
depois para Vientiane, capturada pelo ge
neral Chao Phraya Chakri em 1779, que se

declarou o rei Rama I da Tailândia, e moveu
a figura para o palácio em 1784.

Em 22 de março de 1984, os professo
res da pré-escola McMartin, em Manhat
tan Beach, Califórnia, receberam 115 acu

sações de abuso sexual de menores, em
.

um dos maiores casos de "pânico moral"
da década de 80. O caso começou com a

alegação de Iudy Johnson, mãe de um dos
alunos daMcMartin, de que omenino ha
via sido abusado pelo seu ex-marido e por,
um dos professores da escola.

As acusações de Johnson também
incluíam alegações de violência física
contra as crianças, e de que os professo
res estariam realizando "rituais satâni
cos" durante as aulas. Em setembro de

1983, a polícia encaminhou uma notifi
cação aos pais dos 200 alunos da escola,
de que haviam alegações de abuso con

tra os alunos da escola. -

Embora Johnson tenha sido internada
por esquizofrenia paranóide aguda, e as

I acusações de sua parte fossem "bizarras",
como a de que Ray Buckey, um dos pro-

! fessores, pudesse voar, o caso foi levado a

julgamento após o psicólogo Kee MacFar
lane entrevistar as crianças e alegar que
360 crianças foram abusadas na escola.

O julgamento encerrou em 1990, e

os professores foram inocentados, de
vido à incoerência das acusações, irre
gularidades nos depoimentos obtidos

por McFarlane, e perjúrio por parte de
testemunhas de acusação.

O' caso foi extremamente similar ao da
Escola Base, em São Paulo. Em ambos os

casos, a imprensa teve grande papel na es

calação das acusações, e aceitaram sem crí
tica as acusações. Em ambos os casos, réus f"

foram alvo de violência e depredações.

o Buda de Esmeral�a é um dos símbolos nacionais da Tailândia, e suas
vestimentas de ouro são peças separadas, trocadas na mudança das
estações quente, chuvosa e fria, em março, julho e novembro

PELO MUNDO
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O último imperador
Yuan Shikai abdica do trono chi

nês' marcando o fim do seu reinado de
três meses, a queda do breve império
chinês e a restauração da república da
China. Shikai havia servido como pre
sidente entre 1912 e 1915, antes de se

declarar imperador em 22 de dezem
bro de 1915, com o título de "Grande

Imperador da China".

.�
m

Gessar fogo do ElA
o grupo terrorista espanhol Euska

di Ta Askatasuna - Pátria Basca e li
berdade - declara um cessar fogo "per
manente", e inicia negociações com o

governo de José Luiz Zapatero para a

dissolução do grupo. O ETA quebrou
a promessa em dezembro do mesmo

ano, detonando um carro-bomba no

aeroporto de Barajas, emMadrid.

Lançamento do Pentium
A Intel Corporation lança os primei

ros processadores Pentium, com veloci
dade de 60mhz. Na época do lançamen
to, o Pentium 80586 era considerado o

ápice ,9.0S 'processadores domésticos,
e era duas vezes mais rápido do que os

melhores chips da geração anterior, o
486. Hoje, são sobrecarregados pelas
versões atuais doWindows.

,

1

Participação do
contribuinte
Na edição de 24 de março de

1979, o jornal O Correio do
Povo relatava a posse do

presidente João Baptista
Figueiredo, frente ao

presidente do Senado

Anne Hutchinson
A puritanaAnne Hutchinson (1591-1643) é uma figura fundamental no
desenvolvimento das liberdades religiosas e da participação feminina
no clero. Anne organizava leituras da bfblia para mulheres, e suas
interpretações pessoais do cânone resultaram em seu banimento da
colônia de Massaschussets em'1638.
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EDITORIAL COMUNICADO
AOASSINANTEo CORREIO DO POVO

Ajude-nos a buscar
excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 210619360u

ernail pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

VlT Diretor: Nelson LuizPereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski
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Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul> SC· Site:www.ocorreiodopovo.com.brDebatida

na região há anos, a im

plantação de umVLT (Veículo Leve
sobre Trilhos) voltou a ser assunto

entre as entidades da região. Na

próxima sexta-feira, integrantes do Prola
raguá (Fórum Permanente de Desenvol
vimento de Iaraguá do Sul) irão até Forta
leza (CE) para conhecer o
chamado "trem do Cariri",
que interliga as cidades de
Crato e Juazeiro do Nor

te, em uma extensão de 13

quilômetros. A intenção da

equipe é avaliar a possibi
lidade de se implantar na
região um veículo nos mes- '

mosmoldes do existente no Nordeste. Des
sa forma, seria possível interligar algumas /

regiões da cidade, reduzindo o número de
moradores que se deslocam por meio de
automóveis, como acontece hoje.

Por outro lado, também será preciso
avaliar o custo da implantação do sistema

que, segundo especialistas em trânsito, é
bastante alto e pode não compensar para

cidades com menos de 350 mil habitan
tes. Mas, independentemente dos prós e

contras, é importante que as Prefeituras e

entidades organizadas do Vale do Itapocu
estejam engajadas para melhor planejar o
trânsito, buscando possíveis- soluções para
os engarrafamentos. Afinal, as ruas da ci

dade ganham em torno de
seis mil veículos por ano,
mas falta espaço para essa

frota circular, já que grande
parte da área geográfica da

região é cercada por rios e,
morros.

Falta agora o Dnit (De
partamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes) execu

tar o contorno ferroviário, prometido
para o início de 2009. A exemplo do que
ocorre com a duplicação da BR-280, a

'

retirada dos trilhos, do trem do centro

de Jaraguá do Sul e Guaramirim sem

pre "emperra" por um motivo ou outro

e está entrando para o rol dos projetos
que.só existem no papel.

PONTO DE VISTA

Universidade e incubadoras tecnológicas
....lncontramo-nos nas vésperas da Ca

bral- II (Conferência de Ação Brasi
leira paraAlfabetização em Inovação

..... ecnológica), que acontecerá na sede
do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul -

Cejas, nos dias 23 a 31 de março de 2011. O
evento está direcionado, entre outras coisas,
a discutir amplamente os conceitos e. impli
cações sociais da ciência, tecnologia e inova
ção. Nesse contexto devem ser destacadas as

parcerias entre entidades públicas e privadas
e suas relações com a área acadêmica, prin
cipalmente no que concerne à proposição e

execução de um projeto de intervenção eco
nômica com geração de trabalho e renda.

Nessa contextualização, que envolve o

futuro socioeconômico do país, deve-se des
tacar o papel das incubadoras como agentes
de desenvolvimento sociocultural na área da

inovação tecnológica. Tal concepção não é
.

recente. Ela é resultado de urn processo his
tórico com impactos na organização da pro
dução. O surgimento das incubadoras tec

nológicas não aconteceu por acaso no Brasil.
Na década de 1990 com a globalização da
economia e a reestruturação produtiva, so
madas à privatização das empresas públicas
representaram para os trabalhadores brasi
leiros, principalmente aqueles que faziam

parte domercado formal, um grave e intenso

processo de desemprego, acrescentando-os
- aos já historicamente excluídos. Sabendo-se

-

que a referência social do trabalhador está

interligadaàsuaparticipação naeconomia, a
perda de trabalho formal tem um pesomui
to maior do que a perda financeira. Deve-se
ressaltar que nessa conjuntura desfavorável

para os trabalhadores, começaram a surgir
importantes projetos alternativos como re

ação ao fechamento de postos de trabalho,
como também em resposta à intensificação
do desemprego estrutural.

Nessa nova realidade, tal iniciativa teve

como objetivo principal utilizar os recursos
humanos e conhecimento da universidade

para a formação, qualificação e assessoria
de trabalhadores empreendedores na cons-

trução de seus próprios negócios, visando
sua inclusão no mercado de trabalho. A

conceituação que sustenta tal modelo parte .

do princípio de que a universidade, quando
responsável pela proposição e execução de

'

um projeto econômico que incorpora um

processo de geração de trabalho e renda,
como é o caso das incubadoras tecnológicas,
termina configurando-se como urn meca

nismo pleno de extensão universitária. Para

tanto, nesse âmbito existe a necessidade de
'

um ambiente acadêmico que se responsabi
lize das atividades operacionais de incuba-I

ção, que incluem a construção da efetiva in
teratividade com a população de potenciais
empreendedores, interessados na inserção
nesse tipo de organização para o trabalho,
principalmente aquele ligado ao conheci
mento. Entretanto, para que este processo

, seja possível, omesmo deve possuirurna con
figuração diferente das instituições privadas,
cuja grande preocupação é a necessidade do
retomo financeiro. Qual seria então a natu

reza deste modelo? O público alvo está cen
trado numa população que não é mercado,
principalmente porque não existe resposta
financeira para um processo que no fundo I

é educacional. Em todo caso, num segundo
momento poderiam vir a sermercado, o que
está contemplado quando os empreende-

I

dores constituem suas próprias empresas,
graduadas e fora do âmbito da incubadora.
A importância desta nova perspectiva fun
cional reside em' entender que a universi
dade propicia a possibilidade da mudança,
transformando-se no próprio eixo do conhe
cimento, no sentido de ser o espaço avançado
de fomento de novos processos inovadores. A

procura de incubadoras tecnológicas como

campo de pesquisa, permite consolidar um
modelo de gestão assentado na legitimidade "

do conhecimento, propiciando o crescimen- -,

to das atividades produtivas, fortalecendo as

comunidades, possibilitando a inserção eco

nômicade gruposem atividades empreende- !

doras, solidificando desse modo o processo
político de conquista da cidadania.

CHARGE

,

HOJE E OlA
DA'A'GuAJ
PREC.\SAMOS

ECONOMtüX- L.A(

DOLEn-OR

A praça não é nossa!
--ra mais ou menos 1980 ...

Eu tinha uns dez anos de ida-
de. Meu pai, Seu Alarico, me pe

...... gava pela mão, juntamente com

meus irmãos e irmãs, e seguíamos para a

Rodoviária de Iaraguã do Sul, ali ao lado
da praça. O destino era Rodeio, cidade
próxima a Timbó, onde moravam meus

,

avós, pais de minha mãe.
A litorina buzinava, os ônibus circu

lavam e, principalmente, as famílias se

acomodavam debaixo das árvores que
até hoje ali estão.

Os ônibus continuam a circular; a li
torina já se foi, e junto com ela a paz e o

clima familiar que existia nessa praça.
Aliás, o que sobrou da nossa praça?

As árvores? Não, nem as árvores! Conta
minadas pelo ar podre que predomina no
local, sobraram traficantes, usuários de

drogas e um comércio absurdo e desu
mano de prostituição.

A Polícia faz a parte' dela, tentando
manter a segurança, mesmo com um efe
tivo menor do que tinha dez anos atrás.

Quem é o pai que hoje leva seu filho na

quela praça? Quem é o marido que para
com sua esposa nos bancos daquela praça?
Quando se resgata um valormoral, é preciso
resgatar-se também o valor físico!

É momento dos Poderes se unirem
e pensarem em alternativas para se res

gatar o que sobrou daquela praça. É
momento do Executivo, Legislativo e do
Judiciário conectarem suas forças para
reconstruir a bela história que está por trás

daquela praça, cenário do crescimento eco

nômico da nossa Iaraguá do Sul.

JairPedri, corretor de imóveis
e suplente de vereador

I. .,�
j; '�, ,

tr,· I,
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, ,, A importância desta nova perspeç,th,irfuncionál reside
em entendereque a universidade,propida a possibilidade

da mudança, transformando-se no próprio eixo do
conhecimento, no sentido de ser o espaço avançado de

fomento de novos processos inovadores. "
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Comitiva vai a Fortaleza esta semana-para conhecer fabricante e operadora do sistema
JARAGUÁ DO SUL

Nesta.sexta-feira, uma'
comitiva regional que estuda
a possibilidade de implantar
o sistema de transporte por
meio do VlT (Veículo leve
sobre Trilhos) conhecerá
a Bom Sinal (fabricante
brasileira do equipamento)
e a MetroFor (empresa que
opera os carros).
1fIIIJJJ.. destino será Fortale-

-

za, onde os trens estão
sendo construídos e o

...... modelo já funciona par
cialmente. O objetivo é colocar
em prática o novo padrão de

condução coletiva no períme
tro urbano entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul. A ideia pauta os

debates políticos das duas cida
des desde setembro passado, e

agora as lideranças querem ver

o exemplo de perto.
A princípio, segundo o co

ordenador da Câmara Temática

"Integração sobre Trilhos" do

Prolaraguá, Luiz Antônio Negri,
serão analisados como funcio
na o transporte coletivo de trem
e quanto custa a implantação
do sistema. "Já temos a infra
estrutura. Por isso, será pre
ciso investir em carros e ter

minais". O engenheiro calcula

que os equipamentos custem

cerca de R$ 4 milhões, e o ideal
seria adquirir pelo menos qua
tro veículos.

''A implantação do sistema

depende da iniciativa dos políti
cos e. da aprovação dos poderes
Executivo e Legislativo. Além

disso, o funcionamento dos trens
como transporte coletivo depen
de, principalmente, da conscien-

. tização pública de que o modelo
é bom", afirma o especialista.

Quanto à necessidade de ter o
.

contorno ferroviário para efetivar
Omodelo na região, Negri assegura
que é possível colocar os veículos
em circulação antes disso, desde
que haja uma programação de ho
rários da passagem do transporte
de cargas (confira o andamento do

processo do contorno ferroviário
no box ao lado).

.

Pelo projeto inicial, seriam
utilizados 23 quilômetros de tri

lhos, entre Nereu Ramos, em Ia
raguá, até o bairro Caixa D'água,

Modelo de transporte VLT pode ser implantado mesmo antes de o contorno ferroviário sair do papel, segundo engenheiro responsável pelo estudo

Vereadora Natália petry volta ao
mIDalho na sessão de hoje à noite
JARAGuÁ DO SUL

Na noite de hoje, a vereadora
Natália Petry (PSB) retoma a sua

rotina parlamentar. Desde o dia

primeiro de fevereiro, ela está afas
tada do trabalho para resolver pro
blemas de saúde. Agora, de volta
ao plenário, Natália terá de encarar
uma realidade bastante agitada.

Sobre a possibilidade de au

mentar o número de vereadores
no Legislativo, já nas próximas.
eleições, Natália diz ser contra o

projeto e explica o motivo. "Em
2009 presidi a Comissão de Revisão
da LeiOrgânica e na épocamanífes
tei ser favorável à abertura de mais

vagas para Câmara, mas nem por
isso mudei a legislação municipal.
Depois de dois anos de experiência
na Câmara, mudei de opinião e me

senti frustrada em comprovar que
há vereadores que não usam seus

poderes para beneficiar a popula
ção, mas para fins próprios, assim
como trocar de lado para ocupar
cargos no Executivo". A vereadora
ainda afirma que se importa com

a opinião pública e deve respeitar
o povo que a elegeu.

Mesmo de licença, Natália as

segura ter acompanhado os traba
lhos de longe. E agora, apesar das

restrições médicas, ela quer reco
meçar a atividade dentro da Casa
de Leis. ''A minha bandeira neste

momento é recuperar o municí

pio dos estragos causados pelas
chuvas", enfatiza. "Vou também
retomar o projeto de segurança
para as áreas escolares e cobrar
a implantação de vagas de esta- .

cionamento para idosos, além
de reforçar o projeto' Câmara
ponto com você, que é de minha
autoria", adianta.

Ení novembro do ano pas
sado, o processo de licitação

. pata execução do projeto do
contorno ferroviário nos mu

nicípios de Iaraguã 'e Guara
mirim foi cancelado. O'Dnit

'

(Departamento Nacional de
Infraestrutura deTransportes)
suspendeu o edital porque o

texto previa apenas a partici-
. pação de' empresas, e não de
consórcios: ,A proposta é reti

rar os trilhos do perímetro ur
bano das duas cidades e está

orçada em R$ 1.593.788,35.cronograma

em Guaramirim. "Cerca de 45 mil

pessoas podem usar esse meio de

transporte por dia, o que dá uma
média de 30 mil veículos a menos
nas ruas. E os usuários ainda terão
a vantagem de passar por várias

empresas e instituições de ensino

que ficam em torno dos trilhos",
defende o especialista.

Também participam da comi
tiva o vereador jaraguaense Ade
mar Possamai, além dos parla
mentares da cidade vizinha, Jorge

Luis Feldmann, Osni Bylaardt e

Osni Fottunato. O diretor de trân
sito da Prefeitura de Jaraguá, Zeca
Schmitt, Maria Christina Quin
taes, supervisora de controle de

transporte, o secretário de Plane

jamento da Prefeitura de Guara

mirim, Moacir JoséMafra, e o dire
tor de cadastro técnico, Fábio Luiz
Pereira, completam a equipe.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

C1?tiSC, aUlUiiWU Qualidade
tN�tlli{(,tlt:u

\1{�\Wnr-$dJi4cr.1dtj

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

O�de197�
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Prefeita terá que pagarmulta

-,
,

Foi publicada ontem a sentença da
juízaElianeAlfredo Cardoso Luiz,
da Vara da Fazenda, que condena
a prefeita Cecília Konell porato
de improbidade administrativa.
O secretário dePlanejamento,
AristidesPainsten, tambémfoi
notificado. Segundo a ação,
ajuizada peloMinistério Público
de Santa Catarina, Cecília Konell
teria concedido gratificação de
20% irregularmente a 27servidores
municipais, além do secretário
AristidesPainsten.A prefeita terá
que devolver aos cofres públicos
o valor integral do dano causado
ao erário emulta de uma vez o

-

valor do prejuízo.A pena aplicada
ao secretário é de devolução do

Controladores
A Câmara deve votar hoje
requerimento do presidente
Jaime Negherbon (PMDB)
convidando o diretor de
Trânsito, Zeca Schmidt, a
comparecer a uma sessão para
esclarecer questões ligadas aos
controladores de velocidade e

aplicação dos recursos obtidos
através das multas. Hoje são 44

aparelhos em funcionamento e

dentro de 60 dias outros 24 serão
instalados. No ano passado, o
sistema arrecadou R$ 4 milhões
em multas. O interesse sobre
o tema aumentou depois de
reportagem do Fantástico que
mostrou irregularidades em '

vários municípios brasileiros.
'

Consenso
O PSDB reúne os filiados nos

próximos dias para definir
que postura o partido adotará
oficialmente em relação ao
possível aumento no número
de vereadores. A questão foi
levantada por Irineu Pasold na
última sexta-feira, quando a nova

executiva foi formalizada. Os
tucanos são os primeiros a buscar
consenso partidário sobre o tema.

montante recebido emulta de duas
vezes o mesmo valor. Na defesa,
Painstein alega que recebeu
erroneamente a gratificação
por apenas um mês, porfazer
parte do Núcleo Gestor do Plano
Diretor, e, segundo ele, na folha
seguinte o valorfoi descontado
integralmente.A lei proíbe o
pagamento de adicionalpara
secretários eministros.
O beneficio em si não é ilegal,
está previsto na legislação do
município, mas, segundo a
sentença, a prefeita não teria
respeitado as normas de aplicação
e nem comprovado a necessidade
do pagamento, permitido apenas
quando o servidor de carreira ou

comissionado exerce umafunção
em caráter excepcional e que
não está prevista nas atribuições
do cargo.A defesa irá recorrer da
decisão.
Essafoi a segunda condenação
imposta a Cecília, que em 2010
teve decretada a perda dos direitos
políticospor três anos emulta

, deduas vezes a remuneração
que recebepornomeara irmã,
CarmelitaKonell, para o exercício
defunçãogratificada de supervisora
de biblioteca, com aumento de

remuneração, caracterizando,
segundo a sentença, aprâtica do
nepotismo.A defesa recorreu ea
decisão caberá agora ao Tribunal de
Justiça doEstado.

, . ,
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FórUm Parlamentar
o deputado Edinho Bez (PMDB) toma posse hoje, em Brasília, como
coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Amissão do Fórum é

garantir que os recursos empenhados no Orçamento daUnião em favor
do Estado sejam realmente aplicados em Santa Catarina,

.

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá �o Sul
conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-1492 J (47) 3376-425�

r

o voto
De volta àCâmara, a vereadoraNatáliaPetry (PSB) afirma que em 2009,
quando presidia aComissão da Revisão da LeiOrgânica, tinha opinião
favorável ao aumento no número de vereadores, mas, ao contrário do
que defendiam alguns parlamentares, não quis incluir amudança
na revisão da leimaior do município, por entender que o assunto

ainda carecia de reflexão e debate. De lá para cá, Natália diz que viu a

oposição diminuir no Legislativo, a independência entre os poderes
ficar ameaçada, com alguns cedendo à tentação de se aliar e se
beneficiar do poder e também teve a oportunidade de conversar com
seus eleitores, por issomudou de ideia. "Hojemeu voto é contra, eu escuto
a opinião pública sim, valorizo aminha base", reafirma a vereadora.

Audiências
No começo da tarde de ontem,
a prefeita Cecília Konell
embarcou para Brasília com
a expectativa de conseguir ,

recursos para reconstrução da
cidade e também financiamento

para obras de prevenção e

infraestrutura. Para que as portas
se abrissem mais facilmente na

capital do país, o senador Paulo
Bauer (PSDB) foi acionado e

agilizou as audiências com os

ministros das Cidades, Mario
Negromonte, e da Integração
Nacional, Fernando Bezerra. Os
encontros acontecem hoje.

Tratamento
o vereador José Osório de
Ávila (DEM) sugere que a

Prefeítura firme umaparceria
com os centros de recuperação
de dependentes químicos
para beneficiaras famílías
de baixa renda que não têm
corno pagar o tratamento
e a'ínternação.A questão já
está sendo analisada pela.
Prefeitura desde o ano
passado,mas o Executivo
ainda não se definiu sobre o
modelo ideal de convênio.

,

A espera
Fim de março e até agora nem notícia sobre a nomeação da SDR de

Jaraguá do Sul. Na semana passada, José Osnir Ronchi, presidente da
Câmara de Massaranduba, enviou ofício ,ao secretário de Articulação,
Antonio Ceron, defendendo a permanência de Lio Tironi no cargo.
Porém, nos últimos dias o nome da nova presidente do PSDB, Isaura
da Silveira, tem sido muito ventilado.

Identificação
o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina não acatou aAdin (Ação
Direta de Inconstitucionalidade)
proposta pelaPrefeitura de

.

Iaraguá contra a lei que obriga a
,

identificação explícita e visível.
nos carros, caminhões e tratores'

que prestem serviço aos órgãos da
administração pública direta.A lei
de número 5.493/2010 foi proposta
pelo vereadorAdernarWmter

(PSDB), recebeu veto do Executivo,
mas foi promulgada pela Câmara.
A Prefeitura, então, tentou
derrubar a lei pela via judicial, mas
foi derrotadamais uma vez.

Reform�

,

Reciclando
Na semana em que é comemorado
o DiaMundial daÁgua,
parlamentares de Guararnirim e

Iaraguá se uniram para estudar

proI;J0stas centradas em proteger o
meio ambiente. O vereador Diogo
Iunckes (PR), e o vereador Jean
Leutprech (PC do B), viajaram
ontem para Caxias do Sul. Eles
foram conhecerUma usina que
tem a finalidade de separar e

reutilizar o lixo. Iunckes afirma
que além de ser um projeto
que promove a conscientização
ecológica na sociedade, gera
renda e emprego.

"

A Comissão daReforma Política deve debater hoje a possibilidade de
,o país adotar ochamado 'distritão' para as eleições a partir de 2014. O
modelo-é defendido abertamente pelo PMDB, do senador Romero
Iucá (PMDB-RR). O PSDB também demonstra simpatia pelo sistema,
só não sabe se vai fechar questão em tomo distritalmisto ou do puro.A
dificuldade estaria na divisão do país antes do pleito. Amudança acaba
automaticamente com as distorções provocadas pelo voto na legenda.'

i I f � I
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EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESTO
EDID\L DE INTIMAÇÃO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor-

REPúBLlCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã doSul títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de

Tabelionato Griesbach - Carlos FabricioGríesbach,Tabelião 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus-

Notas e Protesto AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589 tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h dentro do prazo legal. FICAMINTlMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 168998/2011 Sacado: ADRIEL SILVADASILVEIRA Endereço: RUAJOAO PES- Apontamento: 172613/2011 Sacado: JULIEl1\ANTUNES TIBES - ME Endereço: JOSE NAR-
SOA,1858 - VELHA - BLUMENAU-SC - CEP: 89036-003 Credor: SERGIO LUIZ PEDROTTI WCH 2851. - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: SILVA COMERCIO E DISTRI-
Portador: - Espécie: NP - N" TItulo: 1/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 556,47 - Ven-. BUlCAO DE SELANTES lIDA. Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: S2 805 - Motivo: falta de
cimento: 10/02/2010 pagamentoValor: R$ ?11,20 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 172490/2011 Sacado:AFONSOCRlSTOFOLINI Endereço: RUA JORGE tlUHR
441- JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89254-440 Credor: MECDIESELFIGUEIRA lIDAME Por
tador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 1/14444 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 325,95 -

Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172899/2011 Sacado: ALEXANDRE JACOBI Endereço: SERVIDAO 502 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: DECORLIVE DECORACOES E LUMlNARlAS lIDA Por
tador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 751 02/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.500,00
- Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172195/2011 Sacado: AIZIRlO FERREIRATEIXEIRA Endereço: RUA CARWS
EGGERT 140 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: PAULlS1A SAUDE S.A Portador:
- Espécie: DMl - N° TItulo: 18 0027267 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 490,00 - Ven
cimento: 24/02/2011

Apontamento: 172699/2011 Sacado: AMADEU DO PRADO Endereço: FAUSTINO DÉMAR
CHI85 - BARRADORIO CERRO - Iaraguá do SuI"SC - CEP: - Credor: EUROENG INDUS
TRlADE PRODUTOS ELETRONICO Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 724 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 490,15 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172818/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRIAL lIDA ME Endereço: R
ALBERTO UTPADEL660 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89261-600Credor: DIFUSO-DISTRI
BUIDORA DE PARAFUSOS EWALD Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 10033 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 61,37 - Vencimento: 08/03/2011

Apontamento: 172289/2011 Sacado: CACARDOSO REPRES. Endereço: RUA CONRADO
RIEGm, 76 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: TRANSPORTES BRUSVILLE lIDA 8 Por
tador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0101079112 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 44,49
- Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 172491/2011 Sacado: CARW ALESSANDRO MOREIRA Endereço: R CEL
PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRAAPTO 211149 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP:
81251-201 Credor: IPK CONVERTEDORA GM C lIDA ME Portador: - Espécie: DMl - N°
TItulo: 239/3-4'-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Venoimento: 15/02/2011

Apontamento: 172656/2011 Sacado: DANIELA CRISTINA BORTOLOTTI Endereço: CHRIS
TINAADRlANA PEREIRA 428 - SAO LUIZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: INFRASUL
INFRAESTRUTURA E E lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 0172868004 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 95,32 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 172325/2011 Sacado: DEBORA GARCIA BUENO DEMENTOM Endereço: R
NEURA MARIA PRESTINI 250 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ULEANDRO MA
CHADO ME Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
570,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 172879/2011 Sacado:DENlLSONM. FAGUNDESROLAMENTO ME Endere

ço: RUA BERTHAWEEGE 315 SALA 05 - BARRADO RIO CERRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-500 Credor: STARITRON SISTEMAS ELETRONICOS lIDA Portador: - Espécie:DMl
- N°TItulo: 001088-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$178,00 - Vencimento: 14/03/2011

Apontamento: 17251112011 Sacado: DIEGO PETRY Endereço: RUA JOSE KOCHELLA, 22
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-150 Credor: FAMAC INDUSTRIA DE MAQUlNAS lIDA
Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 4782/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$"2.l82,00
- Vencimento: 04/03/2011

Apontamento: 172812/2011 Sacado: DJElNYANA TRANSPORTES lIDA EPP Endereço: R
FRIEDRICHWILHELM SONNENHOHL 232 - VILA LALAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89256-320 Credor: COM DERIVPETROLEO GARUVA LTDA Portador: - Espécie: DMl - N°
TItulo: 6671- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 287,41-Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172870/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES ITDA ME Endereço: RUA
TOSETHEODORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXIn, FAR
BE lIDA Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 1021853E - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 798,47 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 172934/2011 Sacado: FARMASCHOPPING lIDA Endereço: AY.GETULlO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DISTRIBUIDORA
F PANARELLO IT Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 946772001 - Motivo: faltá de paga
mentoValor: R$ 757,31-Vencimento: 07/03/2011
---------------------------------------------------------------------T------------------------------------

,.'
Apontamento: 172938/2011 Sacado: FARMASCHOPPING lIDA Endereço: AV.GETULlO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DISTRIBUIDORA
F PANARELLO IT Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 945598001 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 576,58 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 172940/2011 Sacado: FARMASCHOPPING lIDA Endereço: AY.GETULlO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: RIOMEDDISTRI
BUlCAO lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 28656lA - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 343,30 - Vencimento: 13/02/2011

Apontamento: 172941/2011 Sacado: FARMASCHOPPING lIDA Endereço: AY.GETULlO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: RIOMED DISTRI
BUlCAO lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 279849B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 259,65 - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 172944/2011 Sacado: FARMASCHOPPING lIDA Endereço: AY.GETULlO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: RIOMED DISTRI
BUlCAO ITDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 2770818 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 76,45 - Vencimento: 11/02/2011

Apontamento: 172808/2011 Sacado: FERNANDALUCIAMAES Endereço: EUGENIO NICO
LINI 502 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCOCOOPERATNOSICREDI
SA Portador: MARCEW FELIPE DE SOUZAEspécie: DMl- N° TItulo: 00010 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 697,50 - Vencimento: 27/02/2011

Apontamento: 172788/2011 Sacado: GILCEU C!DINEI CORREIADA SILVA Endereço: RUA
INACIOVICENzr ex: 02 PT 3 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELU
LARES BANDEIRA LIDAME Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 0025 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 362,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 17�652/2011 Sacado: GIRLENE CATANEO Endereço: PAUW EGGERT 444 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: INFRASUL INFRAESTRUTURA E E lIDA Portador:
- Espécie: DMl- N°Titulo: 0173647004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,82 - Ven
cimento: 25/01/2011

Apontamento: 172763/2011 Sacado: GRAFICA E EDITORACORREIO DO POVO lID Ende
. reço: RUACELPROCOPIO G.DE OLIVEIRA 246 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FORMI
GAR! INFORMATICA COMERCIO PRODUT ELETRONICO Portador: - Espécie: DMl - N°
TItulo: NF 1928 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,60 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 172546/2011 Sacado: HUGO DA SILVA RIBEIRO Endereço: RUAGUILHER
ME BEHLING, 60 APTO 202 - ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:
SERGIO BURGO Portador: - Espécie: CH - N°TItulo: 000003 5 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 10/02/2011 ,

Apontamento: 172797/2011 Sacado: JAQUELINE KOVALSKI Endereço: RUA EMMA RUM
PELBARTEL 397 AP 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: FM COMDE BRINQUEDOS
lIDAME Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 100-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
153,15 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172184/2011 Sacado: JOELCARDOSO CONSTR. ETERRAPLENAGEM Ende
reço: AVPREFWALDEMAR GRUBBA 1387 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ACACIA
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo:
39049/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.058,00 - Vencimento: 03/03/2011

Apontamento: 172655/2011 Sacado: JULIO MAX MANSKE Endereço: AV PREFEITO WAL
DEMARGRUBBA 1532 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: INFRASUL INFRAESTRUTURAE
E lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 0165027012 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 325,45 - Vencimento: 25/01/2011

Apontamento: 172931/2011 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS lIDA Endereço: RUA PRESo
EPI1ACIOPESSOA 1333 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO
COOPERATIVO SICREDI SA Portador: MARINACASTlLHOSBOEIRAEspécie:DMl- N°TItu
lo: 849 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.659,60 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172610/2011 Sacado: liGUE JAWC.COMDEMAQ. EEQUIP.CON Endereço:
JOAO FRANZNER PIONEIRO 393 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: RADIO HORTEN
CIA LIDA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 9105 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
300,00 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172787/2011 Sacado: LUCIANA DE JESUS RODRIGUESVARELA Endereço:
PEDRO HANG 100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: S1AR LUCK lIDA Portador:
- Espécie: DMl- N° Titulo: 4005/004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Venci
mento: 08/03/2011

Apontamento: 172768/2011 Sacado: MAQMAlS COMERCIO & SERVICOS lIDA - ME En

dereço: AV PREFWALDEMAR GRÚBBA, 3379 SL - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500
Credor: SUN SPECIALCOMERCIO E REPRESEN1ACAO lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°
TItulo: 0001064403 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 840,00 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 172906/2011 Sacado: MARCO AUREliO C01A PUTTI Endereço: RUA ED
MUNDOGEORG 48 -ILHADAFIGUEIRA - Jaraguádo SuI-SC - CEP: - Credor:VALDOCIR
HAASME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 27164 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
322,00 - Vencimento: 08/03/2011

Apontamento: 172110/2011 Sacado: MARCOSALEXANDRE GREUEL Endereço: RUAALIN
DABERTHABRUCH 141- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: RADARAUTO PECAS lIDA
Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 000000203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 760,00
- Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172960/2011 Sacado: MARIA SOLANGE FERREIRA Endereço: RUA HENRI

QUE MARQUARDT 671 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MADEIREIRA FWRlDA
lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: CF243/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
600,00 - Vencimento: 02/03/2011

Apontamento: 172571/2011 Sacado: MARICEUA MACEDO DE ACRVALHO BERTHEISEN

Endereço: RUA ESTRADA FELIPE SCHMlDT S/NR - CORUPA - SC - CEP: Credor: S1AR
LUCK lIDA. Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 3954/001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 256,75 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 172683/2011 Sacado: MECANlCA CENTER CAR MI Endereço: RUA JOSE
NARLOCH 2529 - JAllAGUADO SUL - CEP: Credor: QUALYSAMBIEN1AL lIDA Portador:
- Espécie: DMl - N° TItulo: 016458-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 43,00 - Venci
mento: 09/03/2011

Apontamento: 172790/2011 Sacado: NATALIAGOMES SANTIAGO Endereço: RUAPANTO
NIO ES1ANlSLAU AYROSO 312 AP O - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-220 Credor: COMER
CIO DE CELULARES BANDEIRA lIDAME Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 4930001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 172572/.2011 Sacado: RAFAELJAISON OESTEREICH Endereço: RUAALBER
TO BOSSE,25 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BVFlNANCEIRA S/A- c.EI. Portador:
- Espécie: CBI - N° TItulo: 131017827 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.018,33 - Ven
cimento: 23/07/2008

Apontamento: 172581/2011 Sacado: SETE SERVICOS TEXI'EIS lIDA ME Endereço: RUA
HENRIQUE BOEDER 46 - B DO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-270 Cre
dor: SlLMAQ S/A Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 33981*001-Motivo: falta depagamen
toValor: R$I.290,00 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172738/2011 Sacado: SOZIALEPANlFICADORA Endereço: PAULOVOITOli
NI964 - Jaraguá doSul-SC - CEP: - Credor: RADIO HORTENCIAITDA Portador: - Espécie:
DMl- N°TItulo: 9519 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172508/2011 Sacado: VALDEMAR LENNERT Endereço: RUA CLARAHANE
MANN, 587 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-560 Credor:MEC DIESEL FIGUEIRA lIDAME
Portador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 1/4437 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 600,00
- Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172784/2011 Sacado: VALDERES ZIMMER DA SILVA Endereço: RUA BER
NARDO DORNBUSCH 1013 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: RCF INCOR
PORADORA lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: RA�000491 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 5.012,87 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172785/2011 Sacado: VALDERES ZIMMER DA SILVA Endereço: RUA BER
NARDO DORNBUSCH 1013 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: RCFINCOR
PORADORA lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: NP00004914 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 731,87 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172850/2011 Sacado:VALDINEIMACHADO Endereço: RU�MAXWlLHELM
382 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOP CRED RURAL IN
TER SOLID LUlSALVES - CRESOL Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 003 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 3.309,98 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172157/2011 Sacado:VEITORE ENGENHARIA lIDA Endereço: RUAANTO
NIO MACHADO 86 - NEREU RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-560 Credor: WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 861038-001 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.6�7,92 - Vencimento: 01/03/2011

Apontamento: 172566/2011 Sacado:VEITORE ENGENHARIA lIDA Endereço: RUAANTO
NIO MACHADO 86 - NEREU RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-560 Credor: WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAlS lIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 860970-001 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 636,72 - Vencimento: 03/03/2011

Apontamento: 172721/2011 Sácado:VEITORE ENGENHARIA lIDA Endereço:RUAANTO
NIO MACHADO 86 - NEREU RAMOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-560 Credor: WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAlS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 863261-001 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 247,50 - Vencimento: 03/03/2011 .

Apontamento: 172722/2011 Sacado:VEITOREENGENHARIA lIDA Endereço: RUAANTO
NIO MACHADO 86 - NEREU RAMOS - Jaraguá do SuI-SC - CEl'! 89265-560 Credor:WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS lIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 859069-001-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 247,50 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 172724/2011 Sacado:VEITORE ENGENHARIA lIDA Endereço: RUAANTO
NIO MACHADO 86 - NEREU RAMOS - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89265-560 Credor:WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAlS lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 862262-001 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 424,48 - Vencimento: 08/03/2011

Apontamento: 170816/2011 Sacado: VI -MA COMERCIO E EXPOR1ACAO lIDA Endereço:
BR 280 - KM 84 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: LUIZ FERNANDO BANDEIRA FI
LIAL Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 796321 : Motivo: falta de pagamento Valor: R$
615,03 - Vencimento: 10/02/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio dóPovo",
na data de 22/03/2011. Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de 2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 51
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.JARAGUA DO SUL AVISO
Ref. Licitação 38/2011
Modalidade: Tomada de Preços
Objeto: Obra Civil, para execução de enrocamento da mar

gem do rio na ETA Central.
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Maser, COMUNI

CA que a data da abertura dos envelopes fica prorrogada para
o dia 07/04/2011 às 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 18 de março de 2011.

Isair Moser - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER'JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul - SC - E-mail: Jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Declaratória n° 036.09.011657-2
Autor: Euroeng Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

Réu: BR Indústria e Comércio de Cilindros para GNV e Alta Pressão Ltda e outro
Citando (a) (s): BR Indústria e Comércio de Cilindros para GNV e Alta Pressão Ltda,
Sitha, 452, Jardim União - CEP 09.981-070, Diadema - SP. por intermédio do presente,
a(s) pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica
(rn) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo, em 15 dias, contados do
transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no pra
zo marcado, pressumir-se-ão aceitos como vercadeiros.os fatos articulados pelo autor
na petição inicial (art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 24 de fevereiro de 2011.

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL (SC)
EDITAL DE CONVOCAÇAo
CONVENÇÃO MUNICIPAL

.

O Presidente da Comissão Provisória do PARTIDO PROGRESSISTA - PP,
Seção de Jaragua do Sul-SC, na forma da Lei Eleitoral vigente e de acordo
com o Estatuto Partidário, convoca os convencionais habilitados para Con

venção Municipal a realizar-se no dia 04 de abril de 2011, na sala um do
Hotel Saint Sebastian, na Rua Jorge Czerniewicz n. 99 - em frente a ACIJS,
em Jaragua do Sul-SC às 18:00 horas, que se prolongará até às 21 :00 ho

ras, nesta cidade para a deliberação da seguinte:
. ORDEM DO DIA

a) Eleição dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
b) Escolha dos Delegados e respectivos Suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
d) Eleição do Conselho Consultivo Municipal e respectivos suplentes;
e) Eleição do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e respectivos su

plentes;
f) Outros assuntos de interesse partidário.

Jaragua do Sul, (SC).,21 de março de 2011.
Ademir Izidoro - Presidente da Comissão Provisória do PP

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO OE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

ED I T A L
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2011

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

Tipo: Menor preço POR LOTE
OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos para doação às
famílias em estado de emergência e material para fábrica de pré-moldado,
conforme especificações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, tlORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13h30min do dia 4 de abril de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTÇ), a disputa de preços e abertura dos envelopes se

rão as 14h do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos.
VALOR ESTIMADO PARAAQUI�IÇÃO: R$ 345.875,77 (trezentos e quaren
ta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte ,endereço: Rua" V}'9!!er Marquardt no.1.111, bairro: Barra do Rio

Molha, município de Jaraguádo Sul-SC, ou via Internet no endereço wWW.

jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 16 de março de 2011

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

IVO KONELL
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caixa já líberou cerca de
15mi com 'beneficio

Principal destino dos recursos aos atingidos deve ser o setor de construção civil
JAftAGUÁ DO SUL

as durante as últimas enxur

radas, ocorridás em janeiro
deste ano, os investimentos na
melhoria do imóvel se trans

formaram em prejuízos. É que o barran-
\

co que ficava aos fundos da residência,
desmoronou danificando parte da cons

trução. Agora, a necessidade é de outra

reforma, desta. vez para consertar o que
a chuva destruiu. Para conseguir custear
a obra, Ida solicitou a liberação do FGTS

(Fundo de Garantia por Tempo de Servi

ço) e enquanto a casa segue irÍterditada
pela Defesa Civil, ela vive de aluguel em
um apartamento. "O que eumais quero é
voltar para minha casa, mas assim, como
está não dá. Vou utilizar o dinheiro do
FGTS para reformar, construir ummuro e

pintar as paredes", revela.
Assim como Ida, grande parte dos

cerca de 40 mil trabalhadores que po
derão sacar o benefício por terem a casa

atingida pelas chuvas em Iaraguã do Sul Ida Grimes vai investir recursos obtidos através do FGTS para realizar reforma na casa, que foi interditada pela Defesa Civil
deve destinar o dinheiro às reformas.
Com isso, cresce amovimentação no se-

tor de construção civil.
A expectativa do segmento, de acprdo

com o gerente de uma das principais lo
jas do ramo, Olmiro Marczynski, é de um
incremento de até 20% nas vendas. "Na
última enchente, em 2008, percebemos
um aumento significativo na procura, de
até 30%. Desta vez, o volume de recursos

liberados deve sermenor, mas mesmo as

sim, devemovimentar o setor", comenta.
Entre os produtos mais procurados

para as reformas estão o cimento, os fer
ros e tijolos.

Há cerca de seis meses a dona-de
casa, Ida Grimes, 47 anos, realizou
uma reforma na casa onde mora
no bairro Nereu Ramos.

. PELO MENOS 40
MIL DEVEM SACAR

De acordo com o gerente da Caixa
Econômica Federal, Donaldo Kobus, a

agência está liberando cerca de 800 be
nefícios ao dia. Até o momento, os va

lores concedidos já chegam a R$ 15 mi
lhões. Mas ainda segundo informações
do gerente, a estimativa é de serem be
neficiados um total de 40 mil trabalha

dores, o que deve injetar um montante

de R$ 50 milhões na economia local.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

o que eu mais quero é voltar
para minha casa, mas assim,

como está não dá. Vou
utilizar o dinheiro do FGTS

para reformar, construir um
muro e pintar as paredes.

IDA GRIMES, 47 ANOS

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

7

EM GUARAMIRIM, CADASTRAMENTOCOMEÇA NO DIA 28

Massaranduba inicia mutirão
Em Guaramirim, o mutirão

para encaminhamento da do

cumentação para o saque do
FGTS acontece no Ginásio de

Esportes Prefeito Rodolfo Iahn.
Os atendimentos começam na

próxima segunda-feira, dia 28,
das 8h .às 17h, sem fechar para
o almoço.

Os primeiro bairros contem

plados, entre os dias 28 de 29 de

março, serão Vila Amizade e Re
canto Feliz. Já entre os dias 31 de

março e Iode abril, devem reali
zar o cadastro os moradores da
localidade de Nova Esperança,
atingidos pelas enxurradas.

Para garantir a concessão do

recurso, é preciso apresentar: de
claração daDefesa Civil (emitido

:

no local no momento do atendi
mento), RG, CPF, Certidão PIS ou

Cartão Cidadão, comprovante de
residência em nome do traba-

lhador. Mas são válidos somente

comprovantes emitidos .no perí
odo de 14 de outubro de 2010 a

14 de janeiro de 2011.

Rrefeilurls alertam
que él 'i lJ).pottahte ,os'
moradores trazerem
toda a documentação

solicitada.,

Já para os moradores de Mas

vsaranduba, os atendimentos
iniciaram ontem, e seguem até o

próximo dia 25, das 8h às 19h, no
pavilhão B do centro de eventos

(Fecarroz). É necessário apresen
tar: RG, CPF, carteira de traba

lho, comprovante de residência
a partir do mês de outubro de
2010 e declaração de residência

afetada, que pode ser retirada na
Prefeitura ou no site (www.mas
saranduba.sc.gov.br).

EmGuaramirim, que também foi fortemente atingida,
cronograma dos cadastros foi organizado por bairros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DI M NDIAl DA ÁGUA

Ações pelaprese�ção davida
Programação especial quer chamar atenção para o uso consciente dos recursos naturais

JARAGUÁ DO SUL

A importância da água
para manutenção da vida
do planeta irá pautar .

várias atividades hoje
nas escolas públicas de
Jaraguá e Guaramirim.

-� ara conscientizar os alu

_" nos, as escolas estão
realizando ações dife
renciadas durante o Dia

Mundial da Água. A programa-
ção- especial vai de palestras so

bre o assunto a caminhadas e

visitas ao Samae, tudo com o ob

jetivo de não deixar a data passar
em branco,

Hoje, 'a Escola Municipal
AnnaTõweNagel, no bairro Água
Verde, promove palestras sobre
Biodiversidade e Preservação, que
serão ministradas por profissio
nais da Fujama (Fundação Iara
guaense do Meio Ambiente) e do
Instituto Rã Bugio.

. Já os alunos do 5° ano da Es
colaRibeirãoCavalo participarão
de uma caminhada nos arredo
res da instituição para conhece
rem melhor as características do
ambiente onde vivem. Ontem, a

escola.Vitor Meirelles, no bairro
Nereu Ramos,' também dedicou

parte do tempo para trabalhar o
tema através de apresentações
teatrais e musicais envolvendo

professores e alunos.
Além disso, quem passar

pela Avenida Getúlio Vargas,
entre as 9h e 17h, poderá s� in

formar, através de quiosques
localizados entre a Fundação
Cultural (antigo prédio da Es

tação Ferroviária) e o Mercado
Público.Municipal, sobre trata

mento de água e esgoto, áreas
de risco, pontos de alagamento
e prevenção da dengue e lep
tospirose - doenças transmiti
das através de água contamina
da. O evento é promovido pela
Fujama e contará com o apoio
de servidores da Secretaria do

Planejamento Urbano, Samae,
Bombeiros Voluntários, Sesc e

Faculdade Jangada.

'Melhores trabalhos serão expostos
EmGuaramirim, apreservação da água está sendo explo-

, rada em atividades escolares sobre o uso consciente. Cada

instituição irá escolher os.melhores trabalhos para expor-na
-Prefeíturaaté dia l° de abril. Outra iniciatiya é promovida

'

pela Compa,nl)iaÁguasde Guaramírím.que fará a distribui
ção déJ9Jheto�'informativos e adesivos sobre o tema.:

EDUARDO MONTECINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ar enquanto, o governo munici

__ pal está elaborando a primeira
parte do projeto de melhorias
no Hospital Municipal, que co

meçou a ser construído em 2004 e, em

2009, teve um aval negativo daVigilân
cia Sanitária. Segundo o órgão, a estru
tura do centro cirúrgico precisa receber
mais salas, além demudança de divisó
rias e reparos no piso.

O projeto de readequação, orçado
em R$ 1,5 milhão, foi aprovado este

mês pela Vigilância - e os engenheiros
da Prefeitura se preocupam agora em

finalizar as licitações, que serão feitas
em. três partes. A primeira, segundo o

prefeito Mario Fernando Reinke, será
o PA (Pronto Atendimento). A verba
destinada especificamente para essa

parte da obra ainda não está definida.

"Queríamos ter lançado esse edital na
semana passada, mas ainda depen
demos do trabalho dos engenheiros.
Queremos que o edital seja lançado
em cerca de dez dias", explica o prefeito.

Segundo ele, após a reforma do PA,
que fica na parte frontal do hospital e
precisa de modificações também na

parte elétrica e de gás, começam as mo

dificações em áreas como amaternida
de e a cozinha.

PROCESSO

Antes das mudanças físicas, no en

tanto, a Prefeitura já prepara a ação civil
pública para exigir que a administração
anterior, sob o comando do ex-prefeito
Dávio Leu, devolva o dinheiro gasto com
a elaboração do projeto de adaptação (no
valor de R$ 52mil) e das reformas neces
sárias. "Nosso advogado entra em conta

to comapromotorianapróxima semana,
paraque o processo seja aberto noMinis
tério Público", afirmaReinke.

Após a finalização das obras, a Pre

feitura não deve administrar o hospital
sozinha. "O trâmite é demorado, mas
estamos estudando uma parceria para
resolver essa questão", garante o prefei
to. Depois de decidida a forma como

acontecerá a parceria, um projeto será
encaminhado à Câmara deVereadores.
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"
Nosso advogado entra
em contato com a

promotoria na próxima
semana, para que o

processo seja aberto no

Ministério Público.
MARIO FERNANDO
R.EINKE, PREFEITO

"

li SPIT 1_

Enge eiros realizam OS

ajustes para a licitação
Paralelamente, Prefeitura entra com ação judicial contra gestão anterior
MASSARANDUBA

A licitação para as reformas
do'Hospital de Massaranduba
ainda pode levar algumas
semanas. A ação civil pública
contra a administração

.

anterior, no entanto, deve ser
entregue nos próximos dias.

PIERO RAGAZZI

Reforma do hospital será dividida em três partes, com uma licitação cada. Primeira obra é para recuperar o Pronto Atendimento

ARQUIVO OCP

CIRCULAÇÃO DE AR É A ÚNICA REFORMA ESTRUTURAL PENDENTE

Santo Antônio fica pronto em junho
R$ 120 mil. Esse é o montante que

será retirado das contas do governo mu

nicipal para remodelar o sistema de refri
geração do Hospital eMaternidade Santo

Antônio, em Guaramirim. Amudança é a
única que falta para finalizar as obras do

hospital, que começaram no último ano

e só não foram finalizadas porque pro-

i blemas foram detectados na estrutura de

I circulação de ar.

11 "O resto está tudo pronto, só falta isso.� .

Im Acreditamos que, no geral, o Hospital
deve ficar pronto no mês de junho", ex

I plica o prefeito Nilson Bylaardt. Essa par-
te das modificações é a única custeada e

realizada só pelo município - os equipa
mentos, que ainda precisam ser compra-

.

dos, devem ser adquiridos através de um
convênio com o governo estadual.

r

Equipamentos orçados em R$ 800 mil devem ser adquiridos em parceria com o Estado

Nesta quinta-feira, 24 de março,
representantes do Instituto São Ca

milo, de São Paulo, se reúnem com o

comando do Hospital e da Prefeitura

para definir uma parceira em relação
à futura gestão do centro. Se o acordo
for mesmo firmado, considerando
se as condições legais e financeiras,
o São Camilo ficará responsável por
toda a gestão e gerência do hospital.

Por enquanto, os pacientes que
precisam de cirurgias estão sendo
encaminhados para outros hospi
tais em cidades como Jaraguá do
Sul e Blumenau. Antes das reformas,
o Santo Antônio não atendia pelo
SUS (Sistema Único de Saúde). Após
as modificações, no entanto, o SUS
deve representar no mínimo 60% de
todos os atendimentos.
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Pré-vestibular
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tuito daUFSC
Estudantes interessados em participar do curso na região podem se inscrever até o dia 27 de abril

Cinco mil estudantes
da rede pública de
ensino catarinense, em
28 cidades, terão acesso

ao Curso Pré-vestibular
a distância.

--"nrograma, oferecido em par
eria com a UFSC (Univer
idade Federal de Santa Ca

.........arina) e SED (Secretaria de
Estado da Educação) acontece em

Jaraguá do Sul há quatro anos e tem
80 vagas para alunos do município.
As inscrições abrem hoje pelo site

www.prevestibular.ufsc.br e prosse
guem até o dia 27 de abril. Podem
fazer o curso estudantes do terceiro'
ano, ou que já tenham concltúdo o

ensino médio, que cursaram todo o

período na rede pública O programa
é fruto de uma parceria da secretaria
de educação do estado com aUFSC.

De acordo com a gerente de
- Educação da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), Deni

Rateke, esta é uma oportunidade
para os estudantes jaraguaenses,

ARQUIVOOCP

especialmente os de baixa renda,
buscarem uma vaga na universi
dade federal. "Os professores são

'"''''''

todos da universidade federal, tem
preparo especial para cursinhos e é
uma oportunidade de inclusão, pois
muitos alunos da rede pública não
têm possibilidade de acesso a um

curso pré-vestibular", comentou.

De acordo com Rateke, cerca de
160 jovens devem se inscrever para
o curso a distância. As vagas serão
escolhidas através da análise da ren
da familiar e do histórico escolar dos I

inscritos.As aulas em Iaraguá do Sul
serão realizadas na escola Roland
Harold Dombusch, na Barra do Rio
Molha, durante a noite, e começam
no dia 16 demaio.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

,

Em Jaraguá, aulas acontecerão na Roland Dornbusch, na Barra do Rio Molha, a partir do dia 16 de maio

PREVISÃO DO TEMPO

CHUVA FRAGA
Nebulosidade variável
com presença de sol
e chance de chuva
fraca íselada entre
Florianópolis e o norte
do estado devido a

circulação marítima

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 26°C

QUARTA
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 31°C

SEXTA'

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

Ensolarado Pal'alalmlll1te Nublado
NllhlatJ!l

TENDÊNG�A

Tempo estável em
Santa Catarina
A passagem de uma massa de

ar seco pelo Estado, junto com a

tendência natural do outono, traz

tempo estável e com chuvas fracas

para o Estado. Ventos podem ficar
mais fortes no período, e neblina
forte pode surgir nas noites.

Instável

fJl�MA

Outono' traz menos

chuva e ameniza calor
'Com o fim do verão, diminui a

temperatura e a íntensídade das
chuvas em todo o estado. Períodos
de calor intenso podem ocorrer,
mas devem ser intercalados com

dias de frio mais intenso. -
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Universo TPM

Elijane Jung

Adubando dá!
-- squeça os delineadores que alongam os cílios. Pense num adu

bo para fazer esses fiozinhos esticarem. Bom, hein? Prepare-se
então para a chegada do Latisse, o "remédio" que alonga os

..._ cílios. O produto deve chegar às farmácias brasileiras em abril
e será vendido apenas com receita médica. Utilizado por algumas
celebridades, como Brooke Shields e a brasileiríssima Juliana Paes,
o Latisse é aplicado como um delineador na raiz dos cílios, uma vez

ao dia. Após dois ou três meses já dá para notar os cílios mais longos,
mais escuros e mais espessos. Tudo o que a gente sempre quis, só que
permanentemente. E por aproximadamente R$ 200,00.

.

É O F SH
OS lencinhos no pescoço,

que no próximo inverno estarão
com tudo. Eu, particularmente,
sou fã desse acessório e defen
do seu uso em qualquer esta
ção: no verão os lencinhos mais
curtos, leves e cheios de cores,

para serem usados na cintura
de shortinhos ou saias. No in

verno, lenços mais compridos,
de tecido mais consistente para
acompanhar todo tipo de visu

al, bastando ter bom senso e

combinar direitinho. Flash!

É A TREVA
Aparecer sempre de ca

belo escorrido, em qualquer
ocasião. Vai pra balada: Cha

pinha. Vai pro trabalho: cha-
. pinha. Vai pro churrasco com

os amigos: Chapinha.Vai pes
car: Chapinha. Vai ao cinema:
Chapinha. Ah, não! Eu amo

chapinha, mas... Desencana

disso, colega! Conhece Baby
Liss? Conhece mousse mo

deladora? E. deixar o cabelo
secar ao vento, sabe como é?
Deixa de lado essa neura com

o liso e abusa das opções.
Sempre liso, só liso: Treva!

Mulher 11

I BÂSg8à��
Alguém deseja você
de forma calorosa.

Ela merece
Amanhã é aniversário de uma

querida amiga. Minha melhor

amiga. Alguém que admiro e pre
zo muito. Alguém que se dedica e

se importa (às vezes em demasia)
com as pessoas e as situações.
Alguém que corre atrás dos seus

objetivos e que inspira aqueles
ao seu redor. Alguém que se mos

tra forte a todo o momento, mas
EU sei das suas fraquezas. E a ela

quero desejar meus mais sinceros

parabéns. E pedir a Deus que a ilu
mine sempre. Minha xará de apeli
do: Jane, feliz aniversário!

Dama de classe
E já que o fim de semana

passado foi recheado de notí
cias sobre a presença da famí
lia Obama em solo brasileiro,
posso deixar minha contribui

ção. Acho Michelle Obama
uma das mulheres mais elas
sudas que já vi. Nem linda,
nem sexy... nada disso! Mas de
uma elegância ímpar. Como a

conhecemos sendo a mulher

poderosa que é, não dá pra
dizer se seria diferente, se ela
fosse apenas uma mulher co
mum, emmeio a tantas outras.

Mas dá para dizer que o modo
como se veste e o porte altivo
com aqueles ombros e braços
bem delineados, é coisa de
mulher de classe, com senso

de moda e estilo.

Palavra de homem
BarackObama, abrindo seu

discurso noTheatroMunicipal,
no Rio de Janeiro: "I ... ] Desde o

momento em que chegamos,
o povo desta cidade tem mos

trado àminha família o calor e
receptividade de seu espírito.
Obrigado. Quero agradecer a

todos por estarem aqui, pois
sei que há um jogo do Vasco
ou do Botafogo. Eu sei que os

brasileiros não abrem mão
do futebol. [ ... ] Uma das pri
meiras impressões que tive

. do Brasil veio de um filme
que vi com minha mãe, "Or
feu Negro". Minha mãe jamais
imaginaria que minha pri
meira viagem ao Brasil seria
como presidente dos Estados
Unidos. Vocês são mesmo um

"país tropical abençoado por
Deus e bonito por natureza".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Economia

..... animadora a notícia da assina
tura da ordem de serviço para o

aprofundamento dos canais de

_.,.'acesso que passarão de 11 para
14 metros, permitindo a entrada e saí-'

,

da de navios com até 600 conteiners. Ao
mesmo tempo, o governo federal está
sinalizando com o investimento de mais
R$ 136 milhões que serão utilizados para'
melhorias nos berços três e quatro e am

pliação da retroãrea.

Feicon Batimat
o 190 Salão Internacional da Construção

- do qual participam empresas e empresários
da região - segue de terça a sábado desta se

mana trazendo muitas novidades na área da

construção civil. Enquanto isto, a Anamaco
- com base em informações levantadas pelo
Ibope Inteligência - comemora a estabilidade
das vendas em fevereiro, no mesmo patamar
de igual mês do ano anterior. Em janeiro a

queda tinha sido de 5,3% em relação a janeiro
de 2010. O setor segue otimista.

Arco-íris
Esta empresa de alimentos está

realizando uma ampla reformulação
das embalagensde seus produtos, in
corporando novos detalhes e maiores

informações ao consumidor. O gran
de objetivo perseguido pela empresa
é que as embalagens reflitam o cons

tante esforço no aperfeiçoamento dos
produtos, muitos dos quais lançados
recentemente, seguindo tendências
mundiais. Embora seja um esforço
de custo significativo, mostra a preo
cupação com a atualização tanto do
conteúdo como da embalagem.

Lunelli lança
A Lunelli, estabelecida em Corupá, re

alizou nos dia 17 e 18 deste mês o lança
mento de sua mais recente coleção, a Iet
Set Verão 2012. O evento foi em São Pau

lo, em um super evento, na sede da ABIT

(Associação Brasileira da Indústria Têxtil
e de Confecção). Na ocasião, a malharia

catarinense, já reconhecida como lança
dora de tendências no mercado nacional,
apresenta as suas apostas para a estação
e adianta as novidades de produtos, car
tela de cores e estamparia da nova coleção
da Lunelli.

'
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Biodiesel
O investimento da petrolífera Neste Oil de US$ 1,3

bilhão namaior usina do biodiesel do mundo, em Cin

gapura, mostra o potencial deste mercado no qual o
Brasil ainda está engatinhando, apesar o enorme po
tencial que possui por causa da diversidade de frutos
dos quais podem ser extraídos óleos. Esta unidade utili
zará óleo de palma da Malásia e Indonésia assim como

. gordura animal como matéria-prima.

Estudantes maduros
Observamos a existência de um número crescente de

pessoas com mais idade que estão voltando aos bancos

escolares, incluindo até pessoas que já estão aposentadas
mas que buscam graduação, muitas vezes em outro cur

so' assim como pós-graduação. Trata-se de um fenômeno
relativamente recente. Este comentário é de um empresá
rio que se sente totalmente à vontade em uma turma em

que amédia de idade está tem tomo de 50 anos.

fldfl" a,JaFaguâ
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e,. sca Cle área p 'mplantaçao ij
vos enipreendimentos é ''lima constante, o que
mostra que o grau de atração da cidade e re

gião. Infelizmente, investimentos como os

pretendidos pela montadora de caminhões
só poderão ser realizados em municípios vi
zinhos, pois não temos Condições de abrig�r

r" 'EÚ�llpresas íntensiyas eOl â.r,ea bcupada,e I)etlJ:! '

em mão-de-obra. Precisamos focar apenas
em empresas intensivas em capital e que não
necessitem grandes áreas de terras. .�

Cursos Senai
. A unidade de Jaraguá do Sul está com matriculas

abertas para 16 cursos técnicos. Somando as outras

unidades do Norte Catarinense, este número sobre

para 53 opções. Resta às empresas e pais estimularem
seus colaboradores e filhos para que aproveitem estas

ótimas opções para um sólido início de carreira. Um
curso técnico é um plus para um graduado em alguma
universidade e uma garantia de emprego.

LOTERIA
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Olho fatal
Comemora hoje 14 anos de existência uma confecção que se des

taca pelas constantes feiras de vendas diretas ao consumidor que
promove. Está colhendo os frutos de uma aposta vitoriosa.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

21.MARÇO.2D11

21.MARÇO.2D11

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguã do

�����.,.\\

Sul/SC /»'// ,'/" /<>;
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do "�>��<i�;��(:::::';;:'��:�

//: "1
.' .' "/,, r .

, ..

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ /�>/,»:>;;,>//:/:�;,:�,>
SC, toma público pelo presente edital, que INA 11:,.,. . �
SEU DAlMANN, CI 19R/2.763.385-SSP-SC, CPF <9S'�

.�
ç..

015.480.899-74, do lar e seumarido LEONARDODAlMANN, CI2/C-1.l32.466- '11,. - �
SSP-SC, CPF 419.619.789-20, caldeirísta, residentes naRuaArnandus Rengel, nesta '\

) ��cidade; DIRCESEUSCHUlZ, Cll.351.375-3-SESPDC-SC, CPF 066.750.129-08, do lar � --
",

e seu marido ALCINO SCHUlZ, CI 385.022-6-SESP-SC, CPF 309.059.669-53, meta- ti

lúrgico aposentado, residentes na Rua FredericoWeege na 2315, em Pomerode-SC;
P ""'UA:-=';;;""

ELIA SEU OHF, CI 2.449.196-SESPDC-SC, CPF 005.155.689-88, do lar e seumarido
HERBERrO OHF, CI 1.581.425-SESPDC-SC, CPF 594.131.319-53, aposentado, resi
dentes na RuaHorácio Rubini, nesta cidade; NllTON SELL, CI 1.002.390-9-SESP-SC,
CPF 383.465,089-72, operador de retífica e sua esposa ZILDA HAFEMANN SEU, CI 19/R-765.579-SSP-SC,
CPF 774.029.959-68, do lar, residentes na Rua PastorAlbertSchneider na 87, nesta cidade; JOÃO BRAIER, CI
1.470.500-SESPDC-SC, CPF 466.239.909-25, marceneiro e sua esposa RUTH EDfIHWEDMANN BRAIER,
CI 3.772.590-SSP-SC, CPF 760.920.629-68, do lar, residentes na Rua Frederico Guilherme Schmidt na 45,
nesta cidade; RENOKARSTEN, CI 4.705.485-9-SESP /SC, CPF 292.299.879-72 e suaesposaELSINAFIEDLER
KARSTEN, CI 1.263.997-4-SESP/SC, CPF 015.619.419-80, comerciantes, residentes naRua50 l-PastorAlbert
Schneider n° 1.409, nesta cidade, todos brasileiros, casados; ARCADIO BEHUNG, CI 2.982.611-0-SESP
SC, CPF 791.815.549-15, técnico em refrigeração, ALCIDIO BEHUNG, CI 19R/2.986.804-SSP-SC, CPF

890.998.009-59, joalheiro, ambos brasileiros, solteiros, maiores, residentes na Rua Carlos FritzVogel na HO,
nesta cidade; FRANCIELESEU, CI 5.849.526-SESPDC-SC, CPF 050.541.329-96,maior; KETIlNGRAZIELE

SElL, CI 6.239.783-SESPDC-SC, CPF 050.541.299'-36, menor púbere, RUDOIFO SEU, CPF 050.541.239-03,
menor impúbere, todos brasileiros, estudantes, residentes na Rua Arnandus Rengel, nesta cidade; e DAL
CÍVOLPI SElL, CI 19R/1.582.595-SSI-SC, CPF 690.454.969-68, brasileira, viúva, do lar, residente na Rua

Arnandus Rengel, n...esta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei na 6.766/79, O REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado na Rua 858-Arnandus Rengel, Bairro Rio Cerro I, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Cer
tidão na 208/2010, expedida em 07.07.2010, assinando como responsável técnico, o engenheiro civilValdir
Klemann, CRFAnO 12531-9,ARTs nas 3754938-4 e 3834669-1. O desmembramento é de caráterresidencial,
possui a área total de 172.008,OOm2, sendo constituído de 6(seis)parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentadapor escrito perante aOficiala que subscreve este, no ende
reço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, na 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se.

JARAGUÁ DO SUL, IOde março de 2011.
•

AOFICIALA
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Scarpassaporobras para
melhorar in estrutura
Gerador será instalado e outros itens serão revisados, garantindo segurança
O som de notas musicais
da Soar (Sociedade de
Cuttura Artística) foram
substituídos por outros:
o de trabalhadores que
realizam as melhorias do
Centro Cuttural .

......ara melhorar o conforto e a

_"segurança, será instalado no
local um gerador de ener

gia' o sistema de pára-raios
será revisado, bem como a saída de

emergência e de sensores de fuma

ça. Quando a atual etapa for conclu
ída, outro objetivo é a instalar ilumi

nação no estacionamento lateral.
Conforme o presidente da Scar,

Udo Wagner, o projeto. está sen

do realizado graças à parceria da
comunidade. Ele lembra que as

melhorias fazem parte de projeto
aprovado para captação pela Lei

Rouanet, do Ministério da Cultura,
com a participação das empresas
Malwee, Duas Rodas eWeg - e tam

bém de colaboradores da Scar.
Além da busca de patrocínios e

de parcerias com Estado e Prefeitu

ra,UdoWagner afirma que a entida
de querampliar o quadro de sócios
contribuintes. Com a doação de R$
100 por mês o sócio tem vantagens
como entradas gratuitas nos espe
táculos produzidos pela Scar (com
exceção das produções externas) e

descontos em cursos, entre outras.

"Durante 2010, registramos
público de 96 mil pessoas em 260

eventos, dós quais 80% na área
cultural. Se considerarmos o nú
mero de habitantes de Jaraguá do
Sul temos uma média de frequ
ência muito positiva em relação a

outras cidades de maior porte no

Brasil", assinala.

Revisões na parte externa são
feitas com ajuda de guindaste

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 22 de março de 2011 Geral. 13

"
Durante 2010,

registramos público
de 96 mil pessoas em

269.eventos, dos quais
800/0 na área cultural.

UDOWAGNER, PRESIDENTE
DASCAR

"
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ClIC DO LEITOR

Essa é a Vitorinhá, que completou cinco aninhos no dia 15, curtindo
um momento calmo com flores. foto da leitora Márcia Vieira.-

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

CRÔNICA
QUARTt\_:FEIRA .

I .. I

SÁBADO

A cultura oficial
-_. enho recebido livros de escritores e

escritoras de Joinville, de Iaraguá do
Sul e de outras cidades catarinenses

que publicaram suas obras porque
participaram de editais de apoio à cultura.
Livros selecionados dentre muitos títulos

que se inscreveram e que foram avaliados

por jurados do meio literário de cada região,
o que significa que são trabalhos de qualida
de, com conteúdo e com aprimorada apre
sentação gráfica.

São várias cidades a pu
blicarem seus editais a cada
ano, dando oportunidade
a novos talentos das letras ;

locais de se projetarem, de
renovarem a literatura pro
duzida em nosso Estado.

Então me salta aos olhos
uma constatação: diversas
cidades catarinenses têm
seus editais, não só para a literatura, mas
para várias outras artes, como teatro, mú

sica, cinema, etc., mas a capital, Florianó
polis, não. Florianópolis não tem um edital
de apoio à cultura, que fomente a literatura,
nem outras artes ..

O Estado até tem o concurso Cruz e Sou

za' que anda um tanto quanto bissexto, nos
últimos tempos - será que sai, este ano? - e

que revelou, no passado, autores de roman
ce, conto e poesia, não só ,de Santa Câtari-

na, mas de todo o Brasil; tem também a Lei

Grando, que determina que o Estado com

pre 300 exemplares de pelo menos dez livros
de autores catarinenses todo ano, através de

edital, e que depois de quase 20 anos sem

que a lei fosse cumprida, em 2009 finalmen
te foi levada a efeito. No entanto, no-ano se

guinte já não se falou mais nela - será que
teremos edital este ano?

O Estado tem outros editais de cultura

que beneficiam outras ar

tes, também, mas Florianó
polis, a cidade de Florianó

polis, não tem. Que capital
é essa, que fica atrás de ci
dades do interior, que rele

ga a sua cultura ao esque
cimento? Por que será que
as outras cidades podem
investir em cultura e a capi-
tal não? Será falta de cultura

dos próprios governantes?
Parabéns aos governos municipais de

cidades catarinenses que estão investin
do na cultura de seu povo e que sirvam de

exemplo para prefeito e vereadores da ca

pital' que não têm pensado na cultura dos

florianópolitanos, parecem pensar apenas
nos próprios interesses. E cobrar intenções
nesse sentido antes de votar neles. • Cine Mueller 2

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

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

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

• Cine Breithaupt 3
• Rango (Dub) (14h20, 16h30 - todos os dias)
• Esposa de Mentirinha (Leg) (18h40, 21h

- todos os dias)

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

• http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br
• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)

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

(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)
(16h30, 19h - 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 Garten 1 • Cine Neumarkt
• Invasão do Mundo,: Batalha de Los Angeles (teg) • Fechado para reformas

.

LANÇAMENTOS
NOVELAS

Gritos do Passado
Em uma manhã do início do verão, um garoto sai para bríncar na

praia, na cidade de Fjãllbacka, na Suécia. Porém, suas brincadeiras são
interrompidas de maneira abrupta quando ele encontra o cadáver de

,
..'

uma jovem nua. A polícia é chamada à cena e não demora muito para
concluir que a mulher fora assassinada. O mistério aumenta quando os,
policiais. descobrem que embaixo do corpo da mulher foram colocados

esqueletos de outras duas jovens dadas como desaparecidas desde o

final dos anos 1970.

RIBEIRÃO DO TEMPO
o presidente e Querêncio vão a Patrimônio

Eterno e Bruno, Teixeira e Arminda os recebem.
Flores diz a Nicolau que a sorte está lançada. Ka
rina recebe de Nicolau a ampola e finge que vai
ao banheiro para colocar o plano em ação. Joca
tenta convencer Bill a voltar para onde estão to

dos reunidos. Karina injeta o veneno na cachaça
e fica feliz por ter cumprido a sua parte no plano.
O presidente chega à prefeitura e Nicolau tenta

roubar a cena. O presidente discursa e bebe um

gole da cachaça. Flores observa, satisfeito. Os
médicos dão a suspeita de que o presidente foi
envenenado.

ARAGUAIA

Mariquita afirma para Estela que seu bis
neto não saberá sobre a maldição karuê e de
cide queimar o caderno de receitas. Max impõe
que Amélia fique de braços dados com ele no

altar. Fred se recusa a abraçar Max. Nancy fica
enciumada ao ver Pimpinela dançando com as

amigas de Fred. O buquê da noiva cai no colo de
Manuela. Ela chama Rudy para dançar e Solano
observa os dois. Gabriel flerta com Beatriz. Fred
e Janaína agradecem a presença de todos e

anunciam um show. Gabriel foge ao ouvir a músi
ca e se esconde na igreja. Padre Emílio estranha
ao ver Gabriel escondido e apavorado:

Amor por Contrato
Os Jones formam uma ·família aparentemente perfeita. Tanto Ste-

'

ve e sua esposa Kate quanto seus filhos, Mick e Jenn, são bonitos e

populares. Além disso a casa da família é luxuosa e super moderna.

Só que eles não são uma família de verdade, são funcionários da em

presa Lifelmage. Uma empresa que busca vender seus produtos in

serindo famílias em mercados de luxo, Tudo corre bem para os Jones

até que KC, supervisora da Lifelmage, resolve visitá-los e percebe que
Steve não está fazendo seu trabalho perfeitamente.

MORDE E ASSOPRA
Júlia diz a Abner que existe um tesouro em

suas terras e tenta fazer um acordo para escavar

sua fazenda. Kenki afirma que ícaro será capaz
de construir o robô. Aquiles encontra Isaías no

casamento de Marcos e provoca o prefeito. Tia
go comenta com Cristiano que gostou de Júlia
e o assistente avisa que ela está noiva. Marcos
e Natália se casam. Minerva diz a Isaías que
só aceitou ser madrinha do casamento para fi
car de olho na família do noivo. ícaro volta para
Preciosa e é recebido por Akira. Abner prepara
uma armadilha para proteger sua fazenda. Júlia
invade o local.

INSENSATO CORAÇÃO
Norma é levada para falar com a assistente

social. Carol recebe uma citação da ação movi
da por André. Carol aceita a ajuda financeira de
André depois de conversar com Nelson. Marina
desconfia quando William revela que Aquiles não
o contratou. Léo finge aceitar a recusa de Raul
em alterar o valor do projeto para a rede de ho
téis. Henrique revela a Wagner que só se aproxi
mou de Marina por causa de sua fortuna. Fabíola
fica em dúvida sobre sua carreira. Fabiano con

vida Marina e André para almoçar. Léo modifica
o valor do projeto dos hotéis antes de entregá-lo
a Noronha.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Hoje, o dia promete conquistas!
Então, é hora de mergulhar em

seu trabalho. No amor, surgem
grandes expectativas e a atração física

vai ter papel de destaque. Cuidado! Não
se deixe levar pelas aparências.

o trabalho em equipe pode
expandir seus horizontes hoje.
Tudo de bom na vida a dois. Quem

ainda não tem par pode arrumar uma boa

companhia. Some forças com pessoas que
tenham objetivos parecidos com os seus.

GÊMEOS
Hoje, você estará em busca de

"I�' novos conhecimentos a fim de
11 }I

melhorar o seu trabalho. No

amor, os relacionamentos desgas
tados correm riscos de terminar. Ótimo
momento para viajar, aproveite!

No trabalho, é tempo de se

dedicar a uma atividade praze
rosa, esse será seu trunfo. No

romance, tudo estará do jeito que você

sempre sonhou. Aproveite! É hora de

aprofundar os seus vínculos.

LEÃO
O dia é favorável para quem
trabalha em casa ou por conta

própria. O dia promete ser produ- '.

tivo, mas pode exigir sacrifícios da

vida amorosa. Alguém do seu círculo fami

liar pode ajudar na sua carreira.

ótimo astral para quem trabalha

i com crianças, educação ou co
"111/'

municação. Com diálogo, você re

solverá qualquer impasse. Há chance
de viver nova paixão. Seu lado criativo estará

em evidência, tente expressá-lo.

Nesta terça-feira, há chances

de multiplicar seus ganhos
financeiros e também os afeti-

vos. Aproveite para aumentar o

grau de intimidade com o par. Trabalho

extra pode render um dinheirinho.

ESCORPIÃO

� Atividades que envolvam

� vendas, ensino e divulgação
contam com boas vibrações.

Com a alma gêmea, aproveite para

expressar seus sentimentos. Dia favorá

vel para viagens, palestras e encontros.

SAGITÁRIO

9 Neste momento, é necessário

manter sigilo sobre seus planos
profissionais. Nas coisas do co

ração, siga sua intuição e não vai

se arrepender. A discrição será necessária

em todos os setores nesta terça-feira.

Com garra e determinação, você
conseguirá conquistar os resul

tados que deseja no setor profis-
sional. No romance, a cumplicidade

será marcante. É tempo de renovar velhos

projetos e colocá-los em prática.

• É o momento de se concentrar

em suas metas profissionais
e traçar prioridades. No amor,

o astral é de intensidade, mas cuidado

com romance clandestino. Com deter

minação, vai conquistar seus objetivos!

No trabalho, contato com pes
soas distantes estão favore

cidos. A dois, o momento é de

estreitar laços afetivos com sua alma

gêmea. É momento de renovação de

planossonhos e esperanças.
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Vanessa Giácomo não
quer que filhos a vejam

Vanessa Giácomo, que interpreta a vilã Celeste em

Morde & Assopra, não quer que os filhos, Raul, de três
anos, e Moisés, de dez meses, acompanhem a novela.

Durante a festa de lançamento a atriz afirmou que sua

personagens fará muitas maldades para separar Ab

ner (Marcos Pasquim) de Júlia (Adriana Esteves) e ela

tem medo de que os filhos a vejam assim.

Jorge Fernando, diretor de "Ti-ti-ti", afirmou
que tirou o ar antipático de Isis Valverde depois
que ela mterpretou a personagem Marcela na

novela. Segundo a coluna Zapping, do jornal Ago
ra São Paulo, Isis Valverde precisou de atenção
maior do diretor. "Dei uma limpada nela. Tive de

treiná-Ia. A Isis é uma grande atriz, mas, antes da
Marcela, não era uma unanimidade", diz.

DIVIRTA-SE

Respeitando o limite
Um guarda rodoviário manda parar um carro que

estava em baixíssima velocidade numa autoestrada.

Quando se aproxima do carro, nota que dentro dete

estavam quatro velhinhas. Com toda a delicadeza, diz

para a velhinha motorista;
- Minha senhora, me desculpe, mas a senhora não

pode dirigir tão devagar numa estrada como esta.
- Mas é a velocidade limite, seu guarda.
- Como? Onde a senhora viu isso?
- Estava na placa lá atrás: BR40.
- A placa era do número da estrada, minha senhora!
Aí o guarda nota que as outras velhinhas estavam

quietas, assustadas, com os olhos esbugalhados e
fica preocupado.

- E suas amigas, o que é que elas tem? Estão

passando bem?
- Ah, seu guarda, isso não é nada, dáqui a pouco

passa! É que eu acabei de sair da BR260!

lady Gaga afirma
que seu cabelo
está caindo

ícone de estilo, Lady Gaga contou em entrevis

ta publicada pelo jornal "Daily Mail" que seu ca

belo está caindo. A cantora, que tem os cabelos

castanhos, tinge as madeixas constantemente

para manter o visual loiro platinado, o que está

provocando o enfraquecimento de seu cabelo.

Gaga contou que sente falta do cabelo castanho

quando tem que usar química no cabelo, o que faz

seu cabelo cair. A estrela disse, ainda, que sempre
dorme de maquiagem.

Jesse Eisenbergjanta
despercebido no Rio
Jesse Eisenberg, atar que concorreu ao Oscar

com o filme "A rede social", está no Rio para lança
mento mundial da animação "Rio", e passa desper
cebido. Segundo a coluna de Ancelmo Gois do jor
nal O Globo, Jesse almoçou no último sábado, 19,
em um restaurante de comida mineira no Humaitá.

O ator usava um boné vermelho e não foi notado.

Martin Sheen diz que
vício "aleüou" Charlie
Martin Sheen, pai de Charlie Sheen, disse à revista

"Telegraph" que entende o que o filho está passando.
Ele acredita que Charlie é imaturo por conta do vício,
e é "emocionalmente aleijado". O ator, de 70 anos, pas
sou por dificuldades parecidas. "Eu sei o inferno pelo que
ele está passando. Tive episódios psicóticos em público.
Um deles foi em frente às câmeras, na cena de abertu

ra de 'Apocalipse Now"', contou Martin à revista.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
21/3
Adilson Schwartz

AdriÇlno Fínter
•

Alexandra Cunha

Altair Balduan

Ana L. Mass
Antônio C. de Assumpção
Daiane Muller

Débora Gazzola
Dionei Beck

Edmundo Klosowski

Emita �olZ

Geovane Gretter

Guilherme R. Doge
Ingo Siebert
Irene I. Wichral

Jaqueline Schaquete
Jeàri L. Jardim
Jeferson Tomasseli

João P. Papp
José Vicente
Josiane Tissi

Karla Venturi

Ketlin C. Fischer

Lauro Spiess
Leonardo Odorcik

Licinete de Luca

Lori Engelmann
Luar. M. Weber

Meulcir Menestrina

Nicanor da Silva

Nicolas Kersting
Pablo A. da Silva

Paula E. Bertoldi

Paulo S. P. de Lima

Raquel Elis de Krisanski
. Renato Escobar

Roberto A. Piancó Junior

Rosilene M. Vitorello

Sandra S. S. Dallagnolo
Tamires N.Leskowicz

Wigando Behling

22/3
Adenilson Luckmann

Amasilda M. L. Leitempergher
Amauri Kuhmen

AneJ.Koepp
Cleber Saade

Cristhian Radunz

Daniel Hoegen
Daniela Julkamp
Danielly M. Gularte
Deise Lais Muller

Dirceu Leíthold

Dorlval Coelho
Edith Franke

Elza Trevisani

Evanilde Mayer
Fabio Formante

Gabriela C. Walz

Geovanna F. de Miranda I

Guilherme M. Scoz

Iraci Jaster Fischer

Ivolnei Lombardi

Joice da Silva

Jonathan C. Zanotti

Lamara Boschmammer

Laudares Pereira

Leqro Bachamann
, "

Liliân B. Giovanella

Lislaine Risse Correa

iuuçi Klein ,
'

,

Lygi� BarboSa
Marcio S.Franzner

Mpacir Kyh8 .

f/i I .,'

Neuza Tiech�ntcoski
Ricardo Chaves

Royina Stingrnen
RuthStrutz

Samara Boschmammer

Tamires N. Leskowicz

Valdecir Selzler

Vinicios Mulloschadt

Wílson Dalpiaz
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Calendário

. .Arno Deretti ao lado
da esposa Marei, que
completou 5.0 dia.16, e
comemorou com big festa

. à fantasia, no sábado

--- elo menos na high society aqui da urbe sorriso, a turma tem

.."" todos os motivos para acreditar que amaratona de festas, fes
tinhas e festejos não para tão cedo. E para começar bem uma

semana cheia de agitas, Sara Maria Lopes sai na frente com

um esquenta que promete sacudir a mulherada, nesta terça-feira,
com bate taças em comemoração seu riiver. Cheers!

"Bomba! Socorro!
A primeira lei
da natureza é a

tolerância - já que
temos todos uma
porção de erros e

fraquezas.
VOtTAIRf

Um herdeiro de sobrenome
sonoro aqui da nossa região já
anunciou que vai casar ainda em
2011. O nome da moça por en

quanto é segredo. A pressa seria
a inesperada visita da cegonha.
M N·· I f "21eu ítn ce, por avor. ...

De quem é a responsabilidade
de.manter limpa a calçada do esta
cionamento da Scar, na entrada da
Rua João Doubrawa? Assim como

está é um desrespeito com o pe
destre que transita por ali. O mato

literalmente já tomou conta.

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o boa gente
Adalberto GiIi, do Banco Itaú. Ele
é outro amigo que acompanha
a coluna todos os dias para ficar
super antenado no que acontece

de melhor em nossa região.

Homem.com
No próximo dia29 de março,

na batuta da amiga Débora Lau

be, será inaugurado no Centro
Comercial Aldrovandri, a Ho

mern.Com, loja especializada em
artigos masculino. Um shaw!

Do leitor
"Moa, lendo sua coluna a res

peito das mudanças em nosso
.

glorioso trânsito, também gostei
da intenção do vereador Afonso
Piazera para que se retorne o uso

de mão dupla no final da Mare
chal, inclusive também sugeri
ria

_

a volta de mão dupla entre

o Breithaupt e o posto Mime da
Walter Marquardt.. Porque riin

guém merece passar por aquela
rua ao lado do Fórum e com cer

teza não iria influenciar em nada
o 'fluxo' de automóveis. Vai aí
uma sugestão ao vereador Afon
so Piazera. II Ivan Maciel Soares

NAS RODAS
• O empresário Aclino Feder,
da Berlim Ambientes, de
Guaramirim, está inaugurando
uma super loja num dos

endereços mais luxuosos
de São Paulo.

.' 'Aminha amigaMárcia
"

Albertoll, daEpisterp.e, bem'
,

'ne�ta terça-feira, bate-as'taças
e faz tím tiro. Mil viVIas!,,,

'

• Depois de ClicaVoigt, a
estilistaAnaVieira, Gil Salomon
e o psicólogo Marlon Mattedi,
especialista em sexualidade
humana, a partir de abril, serão
colunistas da Revista Nossa.

Sacolão• A casa de produtos naturais Cia
da Saúde vêm fazendo o maior
sucesso no quesito qualidade e

variedade. Bom demais!

Pois é, a turma da classe A que
acabou de chegar do pernas para
que- te quero, pela Europa e Esta
dos Unidos, já está exibindo as no

vidades, toda pimpona no pedaço.
Os objetos do desejo vão De Louis
Vuitton a Guccci, de Prada a Díor
e outras tão cotadas quanto. Deixa
só a fatura com o cartão de crédito
h l Aíaiaíaíaiaí.c.l'cegar. aIaIaIaIaI .

O meu amigo irmão, Nei .

Lombardi, é o grande aniver
sariante do dia. Parabéns! Es

pero que Deus te abençõe e

faça você e toda a sua família
felizes plenamente.

,

, '- !. J "
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FUTE O PROFIS IONAl

Iuventus voltaatrás
e segue naEspecial

.

Diretoriamudou de ideia depois de ganharum prazo'maior
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus tinha até a

tarde de ontem para
decidir se jogaria ou não o

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial.

resposta, porém, foi

prorrogada e o clube ga
nhou tempo para pen
sar e tentar ressurgir das

cinzas. O presidente do Moleque
Travesso, lIdo Vargas, chegou ao

congresso técnico da competição,
ontem à tarde, disposto a desistir
da Divisão Especial por falta de

recursos, mas umamedida da FCF

(Federação Catarinense de Fute

bol) mudou toda a história.
A entidade prorrogou o início

da competição - qué era para ser

emmaio e ficou para agosto - e, as

sim, as equipes terão mais tempo
para se reestruturarem, uma vez

que a desistência poderá ser feita
até 30 dias antes do começo do

campeonato. "Não houve neces

sidade de se licenciar agora.Vamos

pensar com mais calma e tentar

viabilizar um patrocínio", informou
Ildo, Contudo, segundo Vargas, a

desistência do Tricolor jaraguaense ,

não está totalmente descartada.
"

"Se não tiver dinheiro não dá para
.

fazer. Futebol e dinheiro cami
nham juntos", declarou.

O procurador juridico da FCp,
Rodrigo Capelo, que estava na reu

nião de ontem, explicou que caso o

Iuventus se licencie da competição
dentro do prazo não é aplicado pe
nalidade (multa e dois anos de afas

tamento). A única pena é voltar na
divisão inferior, no caso, a deAcesso.
"O prazo de 30 dias coincide com o

início do Catarinense Juvenil e Jú
nior, em junho. Por isso, a equipe
que não se licenciar deverá disputar
essas duas competições um mês

antes", esclareceu Capelo.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.co,m.br

ARQUIVOOCP

lido Vargas disse que clube pensará em uma saída com mais calma

Municipalização
está totalmente
descartada

descartado. A cláusula prevê a re

versão, ou seja, volta do terreno

aos doadores se o clube for extin

to, vendido ou se o patrimônio
for transferido para terceiros.

O acordo, que não chegou a

ser firmado, previa a administra
ção das dependências do clube

por parte da Prefeitura por 30
anos em contrapartida o Execu
tivo pagaria as dívidas trabalhis
tas e previdenciárias do Juventus.
Estima-se que o montante chega
a mais de R$ 1,5 milhão.

Um dos motivos para que o

I Iuventus cogitasse a desistên
cia foi o insucesso no projeto de

municipalização do João Marcat
to. De acordo com Vargas, uma
cláusula na escritura de doação
impede a alienação do imóvel e,

por isso, o projeto foi totalmente
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Spéziavence segunda etapa
Piloto conta com a sorte e lidera Marcas A ao lado de Leopoldo Mees

I

j JARAGUÁ DO SUL

o piloto Alexandro Spézia.
faturou a segunda
etapa da Marcas A do
Catarinense de Terra.

om o resultado o jaragua
erise se iguala a Leopoldo '

Mees, com 20 pontos, e

__ lidera a competição junta-
mente com piloto de Rio do Sul.

Spézia largou' na segunda colo

cação e contou com a sorte para
vencer a etapa. "Leopoldo lide
rou quatro a cinco voltas e levei
sorte, porque ele quebrou a ter

ceira marcha. Abrimos bastante
do terceiro colocado e ele ainda

conseguiu chegar em' segundo",
descreveu. A etapa aconteceu no
Autódromo Cavalo de Aço em Io
açaba no fim de semana.

Para Spézia, o momento está
sendo de. superação. "No ano

passado não vínhamos bem e

esse ano a equipe se superou na

questão de acerto", disse, Walter
Schmitz é o terceiro colocado da
Marcas A com 16 pontos.

Além de Spézia, Alessandro
Coelho ficou em segundo na cate
goria Stock CarOpalaA, prova que
foi vencida porTito Morestoni. No
Geral, Coelho está na vice-lideran

ça. Vini Cardoso não conseguiu
terminar a prova na Marcas N e

acabou caindo uma posição: esta
va em nono e ficou em 13° na clas

sificação geral. Ronaldo Klitzke,
conhecido como Nono, que com

pete na Fórmula Tubular também
não teve sorte e completou apenas
14 das 20 voltas e permaneceu na
sexta colocação na competição.

As próximas etapas do Catari
nense de Terra serão em Chapecó.
A cidade do Oeste vai sediar a ter
ceira e a quarta etapa no mesmo

fim de semana, 9 e 10 de abril. Os

pegas acontecem no Autódromo
Internacional de Chapecó, com

,

um traçado de três mil metros.

• Genielli Rodrigues
geriielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Spézia largou em segundo-e superou Mees, que teve problemas mecânicos

(OPA NORTE: JOGOS DE VOLTA SERÃO NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA

Botafogo e JJ vencem na estreia
A 8a Copa Regional Norte teve

início no fim de semana com

destaque para a� vitórias de Bo

tafogo e' JJ Bordados/Conservas
VidaVerde. O Alvinegro derrotou
o Tupy por -2x1 dentro de casa.

Jorge abriu o placar para os vi
sitantes na primeira etapa, mas
Gregori e Eder viraram para o

Botafogo no segundo tempo.
Já o JJ Bordados/ConservasVida

Verde goleou a AJAF, de Itapoá, por

5xl. Iaíson (2), Paulo, Jeferson e

Marcelo Fabro marcaram para o

Vermelhinho daTifaMartins. Lucas
descontou para os visitantes.

No Campo do Flamengo, o

Rubro-Negro perdeu por 2xO

para os atuais bicampeões do
certame o Arsiper, de São Ben
to do Sul. Duda e Iosi marcaram
para os visitantes.

O Vitória saiu derrotada' por
'2xO da partida com o América, em

Ioinville, Benson e Esquerdinha
marcaram para os donos da casa.
As partidas de volta serão no pró
ximo fim de semana com datas e

locais a serem definidos. O regula
mento da Copa Norte é o mesmo
da Copa do Brasil, ou seja, mata
mata em todas as fases, com gol
qualificado e jogos de ida e volta.
A diferença é que nas primeiras
fases uma equipe se classificará

pelo índice técnico.
DIVULGAÇÃO HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Botafogo (E) venceu a Tupy por 2xl e se classifica com um empate na partida de volta que será em Joinville

Maria Helena
conquista ouro
em Enseada

A paratleta Maria Helena

Eggert conquistou ouro na Tra
vessia de Enseada no último do

mingo. A prova foi válida pelo
Circuito Mercosul de Travessias,
no qual a nadadora está em pri
meiro lugar do, ranking na cate

goria mais de 35 anos no PPNE

(pessoas portadoras de necessi
dades especiais).

Aprova de encerramento des
se circuito será no dia 16 de abril
em Itapema. Antes, porém, Ma
ria Helena tem a última travessia
do Circuito de Maratonas Aquâ
ticas da Fesporte, no próximo fim
de semana, 26'e 27, em há. Maria
Helena é patrocinada pelo Jornal
O Correio do Povo.

Outra atleta da região que
ficou com ouro foi Tânia Grah,
25 anos. Ela nada há apenas três
anos e competiu na prova de 750

metros, fazendo o percurso em

16 minutos.

JOGOS PELO BRASil
• CAMPEONATO CATARINENSE

·4"RODADA-RETURNO

RESULTADOS

Criciúma 3xO Brusque
Joinville 2x2 Concórdia

Metropolitano-SC 1x3 Chapecoense
Imbituba Ox4 Avaí

Figueirense 2xO Marcnio Dias-SC

CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense lO, Figueirense
8, Avaí7, Criciúma 7, Joinville 6, Concórdia 4,
Imbituba 4, Marcnio Dias-SC 3, Metropolitano-SC
3 e Brusque 2.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 4" RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Nova Igu�çu 1x2 Duque de Caxias
Americano-RJ 2xl Madureira

Volta Redonda 2xl Macaé

Olaria 1x0 América-RJ
Fluminense Ox2 Boavista-RJ

Cabofriense OxO Flamengo
Bangu Oxl Resende
Vasco 2xO Botafogo
CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Vasco 9, Boavista-RJ

9, Flamengo 8, Volta Redonda 7, Americano-RJ

7, Resende 3, AmériCa-RJ 3 e Nova Iguaçu 3.

GRUPO 2: Botafogo 9, Olaria 9, Fluminense 7,
Duque de Caxias 5, Cabofriense 4, Macaé 3,
Madureira 3 e Bangu 3.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 3" RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Internacional OxO Novo Hamburgo
Ypiranga-RS 1x2 Universidade

Lajeadense OxO Caxias

São Luiz 1xl São José-RS

Juventude 1xl Santa Cruz-RS

Porto Alegre Ox3 Grêmio

Veranópolis 2x2 Pelotas

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Lajeadense 7,
Internacional 5, Universidade 4, Ypiranga-RS 3,
Caxias 2, Novo Hamburgo 2, São Luiz 2 e São

José-RS 2. GRUPO 2: Santa Cruz-RS 7, Cruzeiro 6,
Veranópolis 5, Grêmio 3, Juventude 2, Pelotas 2, .

Porto Alegre 1 e Inter-SM O.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 4" RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Atlético-PR 0x2 Operário
Rio Branco-PR 3x2 Corinthians-PR

Arapongas 2xl Iraty
Cascavel Ox3 Coritiba

Paranavaí 1x2 Cianorte

Paraná Clube 2xO Roma-PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 12, Operário 9, Paraná
9, Atlético-PR 7, Cianorte 7, Paranava í 6, Rio
Branco-PR 4, Corinthians-PR 4, Roma-PR 4,
Arapongas 4, Iraty O e Cascavel O.

• CAMPEONATO PAULISTA

·14" RODADA

RESULTADOS

Noroeste 1x0 Ponte Preta

Portuguesa 4xl Mirassol
Bragantino 2xl Santos
Botafogo-SP 2xl Paulista
Santo André 2x2 Oeste
Corinthians 1x0 Americana

São Caetano 1xl Palmeiras

Grêmio Prudente Oxl São Paulo

Ituano Oxl Mogi Mirim
Linense 0x2 São Bemardo

CLASSIFICAÇÃO: São Paulo 31, Corinthians
31, Palmeiras 29, Santos 28, Ponte Preta 25,
Mirassol 23, Oeste 21, Paulista 21, Bragantino

•

19, Portuguesa 18, Mogi Mirim 18, São Caetano
17, Americana 16, São Bernardo 15, Botafogo-SP
14, Noroeste 13, Linense 12, Ituano 12, Santo
André 11 e Prudente 9.

• TORNEIO DE VERÃO
• 1" RODADA - 2" FASE

Força Jovem 4x2 posto Cidadejlbratin Tintas
Kiferro 3x2 Baumann.

Noite a Fora 5x3 Kaiapo's
2" RODADA - 3" FASE

HOJE

19h15 - Força Jovem x Cruzeiro

20h15 - Posto Cidadejlbratin Tintas x Loesj
Taschibra

21h15 - Baumann x Kaiapo's

• COPANORTE

·l"RODADA-l"FASE

Botafogo 2xl Tupy
JJ Bordados/Conservas Vida Verde 5xl AJAF
Flamengo Ox2 Arsiper
América 2xO Vitória

• CAMPEONATO DE SENIORES
• 2" RODADA - 1" FASE

GalácticosjFixsul 5xO Roma

Grêmio Garibaldi 1xl Noite a Fora

Amigos Galácticos 1xl Guarany
Vitória 2xl NékijDutra Água

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDUARDO MONTECINO

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 22 de março de 2011 Segurança 19

Audi conduzido por Rafael WiII foi destruído com impacto da batida

�'r

Trêsmortes
registradas em
UIn único dia
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Acidentes ocorreram em Jaraguá,
Guaramirim e Massaranduba
VALE DO ITAPOCU

No tim de semana,
três pessoas perderam
a vida vítimas de acidentes
de trânsito nas

estradas da região.

�";'ovemRafaelWill, de 19 anos,
orreu às 3h30 de sábado,
a localidade de Campina

......Central, interior de Massa
randuba. Ele dirigia um Audi com

placas de Guaramirim, quando
perdeu o controle do carro e bateu
contra uma árvore. Ao chegarem
para prestar socorro, os Bombeiros
de Massaranduba encontraram o

rapaz já semvida dentro do veículo.
O sepultamento foi realizado às 10

horas de domingo.
Durante a tarde, Késsia Laza

rin Grosseli, também com 19 anos,

morreu após o carro em que estava
com o namorado capotar na rua

CláudioTomazellí, emGuaramirim.
De acordo com informações repas
sadas por testemunhas à Polícia

Militar, o acidente ocorreu em uma

curva, quando o motorista tentou

desviar de umburaco napista e aca- 1

bou capotando o carro.
Késsia sofreu traumatismos no

tórax e no crânio. Ela chegou a ser

levada até o hospital São José de

Jaraguá do Sul pelos Bombeiros
Voluntários de Guaramirim, mas

não resistiu aos ferimentos e mor

reu logo após receber atendimento
médico. A jovem foi sepultada no

domingo à tarde. O condutor do
veículo sofreu apenas lesões leves.

O terceiro acidente fatal ocorreu

por volta de 23h30 do mesmo dia,
no km 70 da BR-280, em Nereu Ra
mos. Roberval Raasch, de 44 anos,
morreu após colidir a sua motoci
cleta contra um Passat com placas
de Jaraguá do Sul, conduzida por
Giovani Machado, 35 anos. As cau

sas do acidente estão sendo apura
das pelapolícia.
• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Mulher que se
envolveu em colisão
continua na UTI

GUARAM,IRIM
Solange Grei. dos San

tos Piontkewícz, de, 25
anos, permanece interna
da na UII do Hospital e
Maternidade São José. Ela
foi vítima de um acidente
de trânsito na noite da úl
ti

ximo à
dreira Rio Branco, em

Guaramirim. Segundo
informa:çQ,�s da Polícia
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tt"il rewe, ; conttu
zia uma caminhonete

que teria invadido a pis
ta contrária, batendo de
frente com o Gol, onde
a vítima estava. Além de

quebrar ,a, perna direi

t�� Solal1gf, sofreu feri
mentos gravesl no rosto

e no tórax, e estava com
muita dificuldade para
respirar. Ela foi socorrida
pelos Bombeiros Volun-,
tários de Jaraguá do Sul e

,

Gttaramiriro. , ,
,

"

"

'!" ,4 H/,. '

'

"

, De aCOl'cto com a polí-
cia, Bireweke apresentava
sinais de embriaguez e se

recusou a fazer o teste do
bafômetro. O motorista
teve a Carteira de Moto
rista apreendida e respon
derá por crime de trânsito .
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Gestante é atropelada
Por volta das 19h de domingo, uma gestante de 14 anos foi atro

pelada na rua Guilherme Brás dos Santos, no bairro Corticeira, em
Guaramirim. Josiane Rocha foi encaminhada pelos Bombeiros Volun
tários ao Hospital e Maternidade Jaraguá, com suspeita de traumatismo
craniano. De acordo com informações do hospital, após ser atendida, a
suspeita de traumatismo foi descartada e a gestante liberada.

JAflAGUÃ
Polícia resgata homem em rio

Ontem à tarde, por volta das 14h, policiais militares �esgataram
um homem de 50 anos que estava agarrado a um galho de árvore
dentro do rio Jaraguazinho, no bairro Iaraguá 99. De acordo com in

formações repassadas por um familiar à PM,·o homem sofre de pro
blemas mentais e costuma ingerir bebidas alcoólicas. No momento

em que foi resgatado, ele estava com um início de hipotermia, mas
não sofreu nenhum ferimento e passa bem.

.

llSÃO NA BERTHA WEEGE

Ciclista internado.em estado grave
Por volta das 19h de ontem, uma colisão entremoto e bicicleta na

rua BerthaWeege, na Barra do Rio Cerro, causou ferimentos graves
no ciclista Osni Pontes, 45 anos, que sofreu politraumatismo, fraturas
expostas e ferimentos generalizados. Ele foi encaminhado ao hospital
São José pelos Bombeiros Voluntários. Os dois ocupantes da motoci
cleta sofreram apenas lesões leves. Havia pouca iluminação no local
do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão.

Wilson Ivo Obenaus torna público que requereu à Fundação do
Meio Ambiente (FATMA) a Licença Ambiental de Instalação
para parcelamento do solo, localizada na Avenida Marechal
Castelo Branco, s/n - bairro Centro Norte - Schroeder - se.

Foi determinado o Estudo Ambiental Simplificado.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - se
Fone: + 55 48 3216-1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul - SC - E-mail: Jgsvar2@tjsc.jus.br

•
Juiz de Direito: Juliano Rafael 80go
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Declaratória n° 036.09.002923-8

Autor: Euroeng Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

Réu: SR Indústria e Comércio de Cilindros para GNV e Alta Pressão Ltda e

outros

Citando (a) (s): SR Indústria e Comércio de Cilindros para GNV e Alta Pressão

Ltda, Sitha, 452, Jardim União - CEP 09.981-070, Diadema - SP. por intermédio

do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em local incer

to ou não sabido, fica (rn) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em)
á ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, pressumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial

(art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no, local de

costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (Se), 24 de fevereiro de 2011.
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Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 23;0312011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.01 2011 (cat. KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista (preço válido para pedidos realizados via intemet junto a um Dístribuidor Ford) ou financiado com taxa de 0,99%
a.m. e 12,55% aa. 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 338,68, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tanfas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,31 %
a.m. e 16,94% a.a., através do Programa Ford Credito Ford Ka 1.012011 (cal. KBCl ) a partir de R$ 24.600,00 à vista (preço válido para veículos a pronta entrega) ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 349,51,
na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1,34% a.m. e 16,08% a.a. através do Programa Ford Credito Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 [cat. FAB1) a partir
de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% am e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de RS 378,76, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, induindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo
de R$ 31.615,48, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford Credito Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à
aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de 'lI. Afinanciamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas correspondem somente às cores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas e!ou especiais mediante CARTf\O FORD UNICARD. SOLICITE J O SEU.

VIVA O NOVOconsulta na revenda. Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

Faça revisões em seu veículo regularmente.•• Seyurosf<lrd MORrni::;�:::;��;�;�; Ford Empresas: (11) 4174.3929

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,
A MAIS OWIOA.
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