
Aprender
brincando

Professores dos Centros
de Educação Infantil _

e Educação Básica de
Guaramirim tomaram as

aulas mais dinâmicas graças
a técnicas aprendidas em
oficinas de brinquedoteca e

contação de histórias.
Página8

Prefeitura tenta reduzir
o déficitdemédicos

Concurso público.para contratação de 41 médicos e 62 agentes comunitários acontece
neste domingo. Expectativa do secretário de Saúde de Iaraguá do S�, Francisco Garcia, é de
completar o quadro de funcionários, já que em todas as vagas oferecidas foram efetivadas
mais de uma inscrição. O cargo mais procurado foi o de agente comunitário, com cerca de

350 candidatos. Hoje, município tem 71 médicos, mas ameta é chegar a 112.

Página 10

EDUARDO MONTECINO

NO CENTRO DO DEBATE
Vereadores pedem explicações sobre investimentos realizados pela Prefeitura no projeto de

recuperação do sistema de drenagem de Guaramirim, iniciado no ano passado .:

.........,f� .........,....;......

Escolas lembram
o Dia da Água
Rede municipal de ensino
realizou programação
especial, com oficinas e

palestras, para conscientizar
sobre a importância de
se preservar os recursos
naturais. Página 9

Decreto proíbe
terraplenagem
Medida da Prefeitura vale
até dia 15 de abril em sete

localidades do município.
Objetivo é evitar novos
problemas com alagamentos
e deslizamentos de terra.

Página 7

',�,� VERBASPARA,
RECONSTRUÇÃO

Mesmo sem
prazos e cifras, .'
reunião com
ministros traz

.

otimismo,
PáginaS
PATRICIA
MORAES

Setor de trânsito
. justifica radares
Responsável pela área,
José Antônio Schmidt,
compareceu à Câmara de
Vereadores na noite de ontem

.

para dar explicações sobre
a implantação de 24 novos
controladores de velocidade,
que deve ser concluída em
60 dias. Página 4
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2 História

Começa a guerra
civil de Serra leoa
Em 23 de março de 1991, o exército re

belde da Frente Armada Revolucionária
(em inglês, RUF), com o apoio logístico e

financeiro das forças especiais da Frente
Patriótica Nacional da Libéria, invade a

paupérrima nação africana de Serra Leoa
em uma tentativa de derrubar o presiden
te Joseph Saidu Momoh.

Com o país em crise, Momoh declarou no
início do seu-mandato um estado de emer

gência econômica no país, dando-lhe con

trole maior sobre a economia e a política do

país, mas não foi visto pela população como

um ditador, mas como sendo excessivamente
apático e indeciso nas questões de estado.

Pouco tempo antes do ataque da RUp,
a economia havia decaído ao ponto de que
não era mais possível para o governo com

prar combustível, e Serra Leoa passava por
apagões que duravam meses.

Enquanto o governo tentava sem suces

so combater os rebeldes da RUp, as forças
armadas planejavam um golpe" de estado.
Em abril de 1992, um grupo de seis solda

dos, liderados por Valentine Strasser, toma
o -poder, Strasser assume a presidência de

imediato, aos 25 anos.
O governo de Strasser foi derrubado por

outro golpemilitar em 1996, liderado por Ju
lius Maada Bio, que restaurou a constituição
e foi sucedido por Ahmad Tejan Kabbah via
eleições no mesmo ano.

o

O conflito armado entre o o governo de
Serra Leoa e a RUF se encerrou em 2002, e
cerca de 50mil civis do pequeno país africa
no morreram no conflito. A RUF se reorga
nizou emum partido polítiço, dissolvido em,
2007, e três de seus lideres foram condena
dos por crimes contra a humanidade.

I
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o pioneiro da ficção
científica Julio Verne
O escritor francês Jules Gabriel Verne,

mais conhecido no Brasil como JúlioVerne,
é um dos pioneiros da ficção científica, e de
acordo com o Index Translationum, o ter

ceiro autormais traduzido do mundo.
Verne escreveu sobre viagens submari

nas, espaciais, aéreas e subterrâneas antes

que estas fossem práticas, ou no caso do

espaço, viáveis com a tecnologia da época.
Verne começou sua carreira escrevendo

. libretos para pequenas óperas, antes de co
nhecer o editor Pierre-Jules Hetzel, e publi
car "Cinco Semanas em um Balão", rejeitada
anteriormente por ser "científica demais".

Sob a tutela de Hetzel, Verne lançava
entre dois e três livros por ano, antes de en
trar para a política em 1888. Um dos seus

primeiros livros, "Paris no Século 20", foi re
jeitado por Hetzel por ser "deprimente de
mais". A história tratava de um rapaz depri
mido em ummundo de arranha-céus, trens
de alta velocidade, automóveis e uma rede
mundial de telégrafos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Entre os vários livros publicados por Verne estão os clássicos 1/20 mil léguas
submarinas", /lViagem ao Centro da Terra" e /IA volta ao Mundo em 80 dias".

PELO MUNDO
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Golpe na Guatemala
o governo do presidente Fernando

Romeo Lucas García, marcado por forte

repressão política e pelo assassinato de
vários lideres reformistas, é derrubadopor
um golpe de estado liderado pelo general
Efraín Rios Montt, Montt. Sob seu gover
no, apopulaçãomaia nativa daGuatema
la foi levada a campos de concentração e

mantida em regimede trabalho escravo.

2

Fim da MirNavio nuclear
O cargueiro e navio de passageiros NS

Savannah é exibido ao público pela pri
meira vez. O navio foi a primeira embar

cação civil movida por um reator nucle

ar, construído como parte do programa
"Átomos pela Paz" do presidente ame

ricano Dwight Eisenhower. Os 80 quilos
de tório que consumiu entre 1965 e 1970

equivaliam a 29milhões de galões de óleo.

A estação espacial russa Mir se des
mantela na atmosfera, após 15 anos de

serviço. O satélite foi retirado de sua

órbita estável no dia 21, como parte do

programa de substituição da agência
espacial Russa, que transferiu as mis
sões programadas para aMIR à estação
espacial internacional. Os restos da Mir
caíram no oceano, perto da ilha de Fiji.

3270 Leilão Industrial- MARCATTO INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA - Máquinas Operatrizes: Serra mecânica
FRANHO, serra fita, lavadora de peças; Equipamentos Elétricos: Motores, elétricos diversos, bombas da água,
ventiladores,

o
exaustores, caixas elétricas, luminárias; Máquinas de Costura: 04 máquinas PFAFF '463 costura reta, 02

PFAFF 1242, PFAFF 1246, 03 máquinas JUKI DLM 522, LH 515, 00888 reta, TAKING com transporte duplo, U�ION
SPECIAL ponto corrente, 03 PFAFF 335 de braço triplo para debruar; Máquinas Têxteis: 02 Máquinas de corte KM faca

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

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

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

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

madeira; Sucatas: Fios de cobre, ferro comum, etc. Relação completa dos lotes c/ fotos no site: www.leiloeiro.com.br.

Local do Leilão: Rua Marechal Deodoro, 1.188 Centro - Fundos da Marcatlo Center, Jaraguá do Sul/SC. Informações
Técnicas: Sr. Clóvis Plebani - Fone: (0**47) 3372-5200 Ramal 5243.

Ido 80%, em até 03 (três) dias úteis,
;:)UIJ 1-'1;;110 UI;; 1-'1;;1 UO UU ;:)11101 I;; comissão.

,

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

RETRATAÇÃO
A Formigari Informática Comércio Produtos Eletrônicos, torna pú
bllcoque as informações publicadas no Jornal O Correio do Povo
de 22/93/2011, na página 6 de Publicações Legais, foram fruto de o

desirif()fmação, acarretando em um apontamento indevido junto ao

edital�çJ� intimação do Tabelionato Griesbach de Notas e Protestos.

Afirf!1�hlos que a empresa Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda .

nada deve para a Formigari Inf. Com. Produtos Eletrônicos.
,��:,.- �:j!�" .
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DIA DA AMIZADE HÚNGARO-POLONESA
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PONTO DE VISTA

Aconteceu de novo!
prefeita de Jaraguá do Sul, Sra. Cecília Ko
nell, foi mais uma vez condenada por atos
atentatórios aos princípios da moralidade
pública. Agora acompanhada pelo secre

tário municipal, Sr. Aristides Panstein.
Em ação civil pública ajuizada pelo Ministé

rio Público de Santa Catarina, através de uma de
suas promotorias de Jaraguá do Sul, a magistrada
daVara da Fazenda de Jaraguá do Sul, no proces
so 036.10.007596-2, julgou procedente parte dos

pedidos para: "a) reconhecer ter Cecília Konell

praticado os atos de improbidade administrativa
( ... ) e, levando em conta o grau de reprovabilida
de da conduta ( ... ) condená-la ao ressarcimento

integral do dano causado ao erário, bem como ao

pagamento de multa civil, cujo montante arbitro
em 01 (uma) vez o valor do .prejuízo causado ao

erário, tudo corrigido monetariamente; e b) 're
conhecer ter Aristides Panstein praticado os atos

de improbidade administrativa ( ... ) e, levando em
conta o grau de reprovabilidade da conduta ( ... )
condená-lo ao ressarcimento integral do dano
causado ao erário, bem como ao pagamento de
multa civil, cujo montante arbitro em 02 (duas)
vezes o valor recebido indevidamente, tudo cor

rigido monetariamente."
Resumindo, a prefeita foi condenada por ter

concedido vantagens em dinheiro a diversos servi
dores sem respaldo legal, eis que não estavam pre
enchidos, segundo a sentença, os requisitos para
tanto. O secretário foi condenado por ter recebido .

gratificação igualmente sem permissão da lei.
E lamento que tenha acontecido "de novo". An

teriormente, em outro processo (n. 036.10.002039-
4) foi reconhecido ter "Cecília Konell praticado o

ato de improbidade administrativa ( ...)" e se de
terminou "a perda da função pública exercida pela
ré, suspender seus direitos políticos por 03 (três)
anos e condená-la ao pagamento de multa civil,
cujo montante arbitro em 2 (duas) vezes o valor da
remuneração mensal que percebe como Prefeita
do Município de Iaraguá do Sul". Resumindo no-

vamente: neste caso a Sra. Prefeita foi condenada

por ter atendido a pedido de sua irmã para que seu

salário fosse aumentado, nomeando-a para função
gratificada para a qual não tinha qualificação pro
fissional.

Em ambos os casos, os atos são, a meu enten

der, gravíssimos. Mexem com o erário, ou seja, com
o dinheiro dos cidadãos, arrecadados com os tão
reclamados tributos. E ignoram a austeridade que
deve reger os atos de administradores públicos.

O que mais me chamou a atenção, contudo,
com relação ao primeiro processo que comentei,
foi um trecho da sentença que serve de reflexão

para todos:
"A conduta praticada pelos réus, mormente

quanto à ré Cecília Konell é reprovável, consubs
tanciando-se em descaso com o dinheiro público,
na medida em que concede vantagem pecuniária
a servidor sem a devida contraprestação. De outro
lado, verifica-se conduta ímproba praticada tam

bém pelos servidores, porque receberam vantagem
econômica indevida, sequer questionando a ori

gem e o motivo da concessão."
É um alerta a todos nós. O fato de recebermos o

que não nos é devido e ficarmos quietos com isso é
tão grave quanto qualquer outro ato de corrupção.
É a mesma história do troco a mais que recebemos
e não devolvemos para o vendedor. No caso do

processo apontado, o recebimento indevido é do
nosso dinheiro, dos contribuintes, dos cidadãos.

Que fiquemos. então, todos atentos aos atos

dos nossos administradores públicos e legisladores
(em especial para as próximas eleições) e aos nos

sos próprios comportamentos, evitando que caia
mos em tentações que nos igualem aos políticos
que costumamos execrar.

É importante, por fim, esclarecer que dos dois

processos aqui comentados, o primeiro terá o pra
zo para recurso aberto logo, e o segundo já está em
fase de rediscussão no Tribunal de Justiça. Ou seja,
as decisões ainda não são definitivas e, eventual
mente, podem sermudadas.

Opinião 3
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COMUNICADOAOASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
«:

2106 1936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.
A Direção

IMAGEM DO DIA

.

O
s Bombeiros Voluntários de Massaranduba e a Apae
receberam repasse de R$ 4 mil çada uma, para a

.

manutenção das entidades e a realização de melhorias.
Os recursos foram doados na semana, passada pelaComunidade.
Santo Antônio, l1Io" o Braço do Nbrté, epJMassaranduba. ,

, r •

.:j"

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

* telefone (* não serão publicados),

LOURIVAL SILVEIRA RAMOS
SíNDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONDOMíNIO EDIFíCIO DIANTHUS, com sede na 'Rua Marina Frutuoso,

.

nO 300, Centro, Jaraguá do Sul, CEP 89251-500 e inscrito no CNPJ sob nO
00.082.956/0001-80, vem mui respeitosamente, através da presente, convo
car todos os condôminos e proprietários à participar da Assembléia Geral
Extraordinária que será realizada no salão de festas do próprio édifício, no dia

31.03.2011, às 19:00 hs na 1a convocação e às 19:30 hs a 2a convocação com

qualquer número de presentes, onde serão tratados os seguintes assuntos:

- Eleição de novo síndico;
- Aprovação das contas do exercício 2010/201-1;
- Instituição do valor para o Fundo de Reserva;
- Previsão de valores condominiais previstos para o próximo exercício.

Jaraguá do Sul, SC, 21 de Março de 2011.

SERViÇO
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Bombeiros de Corupá
promovem curso

o Corpo de Bombeiros Voluntários de

Corupá reativou o. projeto Formação de

Bombeiros, que iniciou em março a for

mação de bombeiros mirins e aspirantes.
As aulas acontecem aos sábados, das 8h
às 12h e quinzenalmente o dia todo. Nes
se sábado, dia 19, foram doados cadernos,
caneta e lápis para os 55 participantes. O
curso é gratuito, mas o Corpo de Bom
beiros solicita o apoio da comunidade na

doação do, fardamento do aluno. Infor

mações pelo telefone (47) 3375-2000.

Treinamento e

desenvolvimento
AAcijs (Associação Empresarial de Iara

guá do Sul) promove o curso Programa de
Treinamento e Desenvolvimento - RH. A

capacitação acontece de 28 a 31 de março,
no Centro Empresarial, das 19h às 22h. O
investimento é de R$ 2.80 (nucleados), R$
295 (associados) e R$ 41O (demais interessa
dos). o curso será instruído pelo consultor
da Extensão Empresarial e pós-graduado
em Gerência de Recursos Humanos, Claú
dia Trajano Miguel da Silva. Informações e

inscrições pelo telefone (47) 3275-7017.

.(! �! 'I. i�� 611 s:w",I�I'/QA�� u·b::,

·Inscrições para
Processo Seletivo

O Samae de Jaraguá do StJ.! comunica

que estão abertas as inscrições para o Pro
cesso Seletivo Simplificado para contrata
ção temporária de Técnico em' Segurança
do Trabalho e Mecânico de Manutenção,
sendo uma vaga para cada cargo, com jor
nada de trabalho de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser realizadas até o

dia 31 de março, das 8h às llh e das 14h
às 16h, na sede do Samae (ruaErwino Me
negotti, 478, bairro ÁguaVerde). Informa
ções no site www.samaejs.com.br.

Medicina
defensiva no CPl

A Receituário Farmácia Magistral rea
liza hoje palestra sobre Medicina Defen
siva, às 20h, no auditório do CPL (Centro
Integrado de Profissionais Liberais). O
evento sobre a situação dos processos
contra médicos e as condutas para evitar

processos será ministrado pelo cirurgião.
vascular e advogado, Jorge R. Ribas Timi.
A palestra é destinada amédicos e demais

profissionais da área da saúde. Presenças
devem ser confirmadas pelo telefone (47)
3275-0764.
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FISCALIZAÇÃO

Vereadores questionam radares
. .

.Diretor do setor de Trânsito foi convidado a' dar explicações na Câmara deVereadores
IA implantação de 24
novos controladores de
velocidade pautou sessão
da Câmara de Vereadores,
na :noitÊi de ontem.

mas Schmitt explicou que, para
isso, é preciso. ter a aprovação do
Comcidade (Conselho' Munici
pal da Cidade). Schmitt também'
adiantou que o setor de Trânsito
estuda a possibilidade de implan
tar passarelas em alguns pontos
- ainda não definidos - onde há

grandemovimento de pedestres.
Schmitt adiantou que as nove

lombadas eletrônicas previstas só
entrarão em atividade após estudo
técnico que vai levantar dados sobre
o tráfego e o número de acidentes

registrados em cada região do mu

nicípio propensos a receber este tipo
de sinalização. 110 interesse da admi
nistraçãomunicipal não é receber o
dinheiro das multas, mas oferecer
mais segurança aos transeuntes",
declarou. Na opinião do diretor,'
sem lombadas eletrônicas os.riscos
de acidentes seriammuito maiores.

�"'rl;' etor de Trânsito, José An
ônio Schmitt, foi convidado
dar explicações sobre o au

...�mento no número de apare-
llios, trabalho que deve ser conclu
ído em 60 dias. Hoje, o município
conta com -3510mbadas eletrônicas

(que passará a ser 44) e 12 monito
res de semáforo (que se tomarão 27

após a instalação).
Schmitt respondeu a questio

namentos dos vereadores e inte

grantes da comunidade, porém o

assunto se resumiu basicamente
às necessidades de sinalização em

pontos do município. Os vereado
res reforçaram o pedido de padro
nização da velocidade dentro do

perímetro urbano, a exemplo do

que acontece em cidades vizinhas;
como Blumenau. Um projeto que
determina o limite ,da velocidade
em 50 km/h foi aprovado pela Câ-

,

mara recentemente.

Também foi reivindicada a colo

cação de lombadas físicas em frente
a escolas, creches e igrejas, como
forma de reduzir a velocidade dos
veículos e aumentar a segurança,

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO
jI'" ,

Vereadores questionam obras realizadas na rua Antônio Zimmermann
.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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Schmitt: "O interesse não é receber o dinheiro das multas, mas oferecer mais segurança aos transeuntes"

\

EXECUTIVO TERÁ DE PRESTAR CONTAS SOBRE PROJETOS DO SISTEMA DE DRENAGEM

Câmara pede explicações
GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim aprovou um pedido de
informações referente aos servi

ços de recuperação no sistema de

drenagem - iniciados no semestre

passado pelo governo municipal.
Os parlamentares requerem ao

Executivo a prestação de contas

das obras feitas até agora e a apre
sentação do projeto que está em

fase de execução.
Conforme o vereador Jaime de

Ávila (PT), autor da solicitação, os
canos colocados na ma Antônio

Zimmermann, às margens da BR-

280, no Centro, não são suficientes

para escoar a água quando chove
acima da média e a Prefeitura tam
bém teria comprado material além
da necessidade. "A Prefeitura adqui
riu 1,8 mil metros de tubos, o que
corresponde a 300 unidades de seis
metros. Mas soube que foram colo-

cados apenas 500metros: O que vão
fazer com o restante que deveria ser
colocado nessa obra?", questiona.

O prefeito Nilson Bylaardt expli
ca que os serviços ainda não termi
naram porque parte do asfalto da

localidade cedeu durante as últimas
enxurradas. Ali, R$ 200 mil serão
investidos em melhorias pela Pre
feitura. "Essas obras são considera
das emergenciais e são realizadas

pela empresa.Pavíplan Engenharia.
Desde o ano passado, por causa das
enxurradas já gastamos mais de,R$
R$ 1 milhão", argumenta.

O Iegíslatívo quer conhecer o

projeto em dêtalhes e os engenhei
ros responsáveis. "A obra que o atual
governo está executando é igual aos
serviços realizados pela administra
ção do Dego", (o ex-prefeito Mario

Sergio Peixer), afirmaÁvila. Já o pre
feito cobra a compreensão dos par
lamentares. "Esses dias pedi uma

trégua e política de bom se�so. Mas
não é isso que vem acontecendo".

Sobre os R$ 4 milhões financia
dos pelo BNDS (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social), Bylaardt adianta que o

dinheiro é destinado para as obras
de revitalização da cidade. A Câ
mara também cobra a apresenta
ção do projeto de urbanização, já
que o empréstimo foi aprovado no
ano passado.

INFORMAIICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo®terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul-SC
.
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Bagagem traz otimismo
com o ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra.
Segundo a assessoria do senador
Paulo Bauer, o ministro também

ficou de estudar algumas
reivindicações do município.
Outras questões alinhavadas
foram a possibilidade do
governo federal liberar recursos
diretamente para osmunicípios
atingidos pelas enxurradas, a
promessa de que nas próximas
semanas seja anunciada a
quantia queJaraguá irá receber
em funções de projetos aprovados
no PAC2 (programa deAceleração
,do Crescimento), além da inclusão
domunicípio em novos programas
de moradias populares.
Mesmo que o resultado concreto
não possa sermedido agora, não
dá para ignorar a importância
da prefeita e do senador

representarem os interesses da

região no cara a cara com o

primeiro escalão do goverr;o
DilmaRoussef! (PT).

A prefeita CecíliaKonell (DEM)
retorna hoje de Brasília otimista
com a possibilidade de conseguir
grandes cifras para obras de
reconstrução e prevenção. A
audiência marcada pelo senador
PauloBauer (PSDB) com o

ministro das Cidades,Mário
Silvio Negronionte, quase chegou,
à ser cancelada em função de um

imprevisto na agenda dele, mas,
no início da noite,Negromonte
atendeu a comitivajaraguaense e
se mostrou sensível às necessidades
do município. Prometeu estudar
corri carinho a possibilidade de o
governo federal garantir afundo
perdido, ou sobfinanciamento
de 50%, R$ 14 milhões para
serem aplicados no programa
emergencial de desassoreamento
para recuperar a capacidade
hídrica e o escoamento de
vários rios da cidade. O projeto
tem previsão -de ser executado
em 18 meses.Além disso, de
manhã, a prefeita conversou

Progressistas
o PP reúne os filiados para
eleição do diretório, conselho
fiscal, conselho de ética e da
nova executiva do partido no

dia 4 de abril a partir das 18h
no Hotel Saint Sebastian.A
tendência é de permanência
do presidenteAdemir Izidoro
no cargo. Uma das missões
de Izidoro será aumentar o
número de filiados e garantir
uma nominata de qualidade
para a disputa à Câmara de
Vereadores. Na majoritária,
Dieter Janssen é cada dia
mais candidato.

Disparidade
A iniciativa da Procuradoria
Geral do Paraná e do governador
Beta Richa (PSDB) de cancelar
a aposentadoria dos ex- ,

governadores merece aplausos
e deveria servir de exemplo
para Santa Catarina. Quatro
ex-mandatários paranaenses
perderam o beneficio de R$ 24
mil por mês, o que vai gerar uma
economia de quase R$ 100mil
mensais aos cofres públicos. Por
aqui, são oito ex-governadores
com o soldo de R$ 22mil por
mês, mas até agora Raimundo
Colombo não mostrou disposição
para colocar o dedo na ferida,
que atingiria diretamente alguns
de seus aliados como Jorge
Bornhausen, Leonel Pavan,
Casildo Maldaner e Esperidião
Amin. Luiz Henrique abriumão
do benefício.

FOTOS DIVULGAÇÃO

I�o}ie f�t�:,t�nd'(J partt"tda b�lS� dt} aI)�Jüo (ln :govi@!niQ� .!:\rnnrHdtl
Sa.Jt,i (�:�V) e Dit')o l!V�o:�(�r (PIO ass;t{\i'llnun a dendudl:t (�nvtad�,
�\Q �nnks,têdo PttbI�co 8Qlu�� tiS S�·:tltlfltflIÇÕ·� it'�"��,�fue,� qU{�
,t�ulmhuMrm.nDtll,tondenlção d�l p'r�k�taO��rua 1<��n�U por
hr�tprobldlade I'mmnlstt'atlw te DOPllmnento de ffllultta,Naépo�
�l� fmdoofl:pu'tedo thm�ltdo (M!;,� que��"mtou a lebre.

Defesa
o ex-procurador do município
Valmir Elói é o advogado da
prefeita Cecília Konell no caso

� das gratificações irregulares. Ele
diz que aguarda a notificação da
Justiça sobre a condenação para

. depois elaborar o recurso que
será encaminhado ao Tribunal
de Justiça do Estado. Antes disso,
prefere não se pronunciar.

Verbas
o diretor-geral da Defesa
Civil do Estado, majorMárcio
LuizAlves, participou ontem
de reunião da Comissão de
Defesa Civil daAssembleia

Legislativa, presidida pelo
deputado KennedyNunes (PP)
e se disse preocupado com
a situação enfrentada pelos
municípios catarinenses, citou
especialmente Santo Amaro
da Imperatriz, Mirim Doce
e Iaraguá do Sul. Informou
também que o edital prevendo
a liberação de R$ 30 milhões
do governo federal deve
ser corrigido esta semana,

possibilitando que Santa
Catarina repasse o recurso

para osmunicípios investirem
em reconstrução. Iaraguá
espera R$ 1,8 milhão desse
montante.

,

Agua
ACâmara de Corupá começou
adebater na segunda-feira a
elaboração de um projeto de
reutilização das águas da chuva.
Os vereadores assistiram uma

apresentação da equipe do
Programa de Saúde da Família 3
e agora devem conversar sobre
o assunto com engenheiros e
com aAssociação Empresarial
da cidade. O presidente da
Câmara, João Carlos Gottardi,
ressalta o impacto positivo 'que
medidas como essa podem
trazer para o município.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO •Quarta-feira, 23 de março de 2011
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,Vendo Toyota Hilux SRV Okm 11/11

Veículo ainda na loja,
preço de NF R$132.000,OO

Valor de venda R$125.000,OO
Contato: 47-9987 8879

CHARGE
RUMO À BRASíLIA, NO MESMO BARCO

O�E,
NÃo SE FAZ

POR UM CASH I!

DO LEITOR

Ética em cinco licões - 4ª licão:
3 3

Desenvolver acoragem moral
,

COlocamos
como 4a lição de

ética modema, desenvolver
a coragem moral. Coragem,

,

explica o sábio Aristóteles, é
a virtude que se situa entre os extre

i
mos da covardia que paralisa e da
temeridade cega e louca.

Parece que quanto mais avan

çamos no conhecimento e na "civi

lização", mais a ética exige coragem.
Não a coragemdo soldado embata

lha, nem do bandido que se arrisca
num assalto. Falamos de coragem
moral. É preciso ter coragem para
fugir da mentira, para ter vergonha
na cara, (no melhor sentido da ex

pressão), coragem para indignar-se,
colocar-se contra a injustiça, prati
carmais solidariedade.

Coragem moral é a ética do es

tudante que se recusa a "ir de caro
na' no trabalho escolar de colegas.
Tem coragem moral o contabilista

que se recusa a falsear um balanço
e compactuar com o erro, o gover
nante que toma decisão que, em

consciência, ele sabe que deve
ser tomada, apesar de impopular,
vencendo a tentação da demago
gia e as pressões corporativistas. É
preciso coragem moral, falo ainda
da política, para negar favoreci
mento a quem ajudou a financiar
a campanha, coragem para não'

praticar o nepotismo, não decidir

rapidamente, na calada da noite,
em causa própria.

Coragem moral é discutir com
sinceridade e verdade, praticar

acordos transparentes e não resol
ver as coisas nos subterrâneos, em
conchavos. É preciso coragem mo

ral para admitir e superar precon
ceitos. A indignação como postura
ética, fugir da mentira e ter vergo
nha na cara, como discutimos em

artigos.anteriores, também reque
rem coragemmoral.

Sei... claro que sei! Parece que
estou ouvindo alguém'me dizer

que sou ingênuo, que omundo real
não émundo de anjos.Mas é exata
mente por isso que ser ético exige
coragem moral. Lamento informar,
mas, realmente, coragemmoralnão
é para fracos. Não há necessidade
de coragem onde não há risco, e a

ética, quase sempre, vem acom

panhada do tempero da ousadia.
/

O comp_ortamento ético, que se

manifesta pela coragem moral,
frequentemente se esconde' por
detrás de aparente fraqueza. Ho- .

mens emulheres corajosos e éticos
aprendem que uma vida correta e

boa está em muitas vezes sermos

generosos em cumprir obrigações
e deveres, até superando-os, e par
cimoniosos e exigir e cobrar direi
tos. Isto não é coisa para fracos,
Isso exige coragemmoral.

No próximo artigo, veremos

a lição n. 5 (a última lição). Para
conhecer mais sobre o Instituto
Cassuli, acesse o site: www.institu
tocassuli.com.br.

JoãoArnoldo Gascho,
membro do Instituto Cassuli

(

EDITORIAL

Sistema priSional
presidente Dilma Rousseff disse on

tem, em sua coluna semanal divulgada
em jornais populares, que 'o Ministério
da Justiça está elaborando uma pro

posta para ampliação e construção de presídios.
A declaração foi resposta a uma leitora que per
guntou o que a presidente pre
tendia fazer para diminuir o

problema da superlotação em

unidades prisionais. '

Dilma ressaltou que a ma

nutenção dos presídios é de

responsabilidade dos gover
nos estaduais, mas que mesmo
assim o governo federal está
trabalhando nessa questão. Se
gundo a presidente, o objetivo
é criar condições para a retira-
da de presos das delegacias de polícia, para que
os policiais possam dedicar-se exclusivamente
às investigações.

Outra proposta é melhorar o sistema de in

formações adotado pelo sistema prisional utili
zado para o acompanhamento das penas. Para

Dilma, a.tecnologia pode agilizar a liberação de

pessoas que já cumpriram a condenação ou pro
videnciar o cumprimento em regime semiaberto
ou aberto, para os que preenchem os requisitos.
Para ela, o projeto de lei que prevê a ampliação
do uso do monitoramento eletrônico também é
um passo importante para reduzir a superlota-

ção no país. Segundo a presi
dente, a medida iria minimizar
"o ingresso no sistema peniten
ciário de pessoas com baixo ris
co para a sociedade".

A intervenção do governo
federal pode ajudar a resolver

parte dos problemas enfrenta
dos no sistema prisional. Mas,
.se os Estados continuarem dei
xando os investimentos na área
em segundo plano, não existe

milagre que o Ministério da Justiça possa fazer

para resolver o problema. A redução nos índi
ces de criminalidade passa não só pela punição
exemplar dos criminosos, mas também pela im
plantação de projetos de capacitação e recupe
ração dos detentos para que eles não voltem' ao
mundo do crime.

DO LEITOR

Xeque mate!

Se todos os policiais
militares com 25
anos de serviço

pedi�em a reserva

remunerada
em2011,

aproximadamente
30%datropa
penduramos
coturnos.

assunto em pauta é segurança pública.
"Nunca na história desse país" se ouviu
falar tanto de polícia como nos últimos

...,tempos. Os pais estão mudando suas ro

tinas, não repetem os mesmos trajetos para o

trabalho e vivem num quase "cárcere privado",
fruto das constantes quebras da ordem pública.

Será -sue há uma preocupa-
ção em mudar essa questão?
Seria cômico se não fosse trági
co! Meus caros catarinenses, no
último concurso para a Polícia
Militar de Santa Catarina os ín
dices foram alarmantes, a de
manda candidato por vaga não

chegou a quatro. Não há incen
tivo financeiro o suficiente para
ser policial. Mudam-se os requi
sitos para ingressar, aumenta-se
o grau de instrução para ensino

superior, porém os saláriosman
têm-se estáticos. Pelo menos

para certa classe de policiais.
Consegue-se motivar pesso

as a proteger o maior bem, que
é a vida, exigindo curso superior,
uma pressão de trabalho exageradamente es

tressante com um salário que até então era des
tinado aos que ingressavam com ensino médio?
Difícil entender como um bacharel, seja qual for
a sua área de formação, encontrou razões satis
fatórias para prestar esse concurso.

Não satisfeito com isso? Pois bem, se todos os

policiaismilitares com 25 anos de serviço pedirem

a reserva remunerada em 2011, aproximadamente
30% da tropa penduram os coturnos, isto porque o

STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu o di
reito dos policiais militares e civis de requerer por
meio do mandado de injunção a aposentadoria
especial por periculosidade.

Não obstante, a qualidade do concurso para
/ soldado foi significativamente

inferior aos demais já realizados
no decorrer dos' anos. Se antes

se exigia muito dos candidatos

para ser policial, atualmente não
se pode dizer o mesmo. Altas ta
xas de reprovações e demasiadas

reclassificações esdrúxulas nas

etapas do corrente concurso,
dão um xeque-mate no futuro

qualitativo da segurança pública
estatal.

Estamos vivenciando um mo

mento histórico em nosso Estado
e sem previsão de melhoras, ape
nas promessas. O que deixare
mos para nossos filhos? Senhores

representantes, ouçam o clamor
social, valorizem os policiais do

nosso Estado e zelem pela nossa maior riqueza, o
direito à-liberdade.

"O mundo é um lugar perigoso de se viver,
não por causa daqueles que fazem o mal, mas
sim por causa daqueles que observam e deixam
o mal acontecer" (Albert Einstein).

"

"

JuniorBernardo Fernandes, estudante
de Direito da Uniasselvi/Fameg
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ARQUIVO OCP

Todas as obras de terraplenagem estão proibidas pela administração municipal em sete localidades

rl,l 1'1 ��I

Terraplenagent
estáproíbída
até 15 deabril
Prefeitura tomamedida para ganhar
tempo e avaliar terrenos atingidos
Moradores e empresas
que pretendem fazer
qualquer obra que envolva
a movimentação de
terra, na região podem
suspender os serviços.

té o dia 15 de março,
a terraplenagem está

proibida na região do
Rio Cerro 1, 2 e 3, Rio

da Luz, Iaraguá 99, Jaraguá 84
. e Parque Malwee. O decreto
foi assinado pela Prefeita Cecí
lia Konell e tenta evitar novos

problemas com alagamentos e

deslizamentos de terra nesses

locais, que foram os mais atin

gidos pelas enxurradas de ja
neiro e fevereiro.

.

Segundo o secretário de Pla

nejamento' Aristides' Panstein,
é preciso que a terra seque e

fique mais estável até poder
fazer novas obras. Ele também
vai dar tempo para a Prefeitura
fazer estudos sobre áreas irre

gulares, já que é válido por 45
dias. "Essa medida não vai con-

ter as enxurradas, mas precisa
mos do solo mais estável para
fazer estudos e mapear quais
são as áreas de risco. E somen

te depois disso que poderemos
autorizar novas obras", explica.

Somente após o dia 15 de

março o governo municipal deve
voltar a liberar as licenças para
a terraplenagem de terrenos nas

localidades. "Os pedidos mais

antigos também vão passar por
uma nova avaliação porquemui
tos lugares foram afetados após
as autorizações serem expedi
das", complementa.

De acordo com Panstein,
quem pretende continuar as

obras durante a validade do
decreto terá que fazer um lau
do com um profissional que
tenha registro no Crea (Con
selho Regional de Engenharia
e' Arquitetura), onde quem
assinou será responsável por
qualquer dano. Nesses casos,
a Prefeitura também fará. uma
análise do pedido.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Geral 7

Número de ligações de luz
continua estável após lei

tura e depois solicitar aqui. Os

pedidos vão continuar porque os

moradores necessitam da ener

gia", explica .

.

A Celesc registrou um grande
aumento na semana que antece
deu a implantação da lei. Foram
cerca de 600 pedidos entre os

dias 21 a 28 de fevereiro. A liga
ção de água e luz em terrenos

apenas com alvarás já entrou em
vigor em 2009 e começou a ser

cumprido pelo Samae ainda na

quele ano. Porém, a empresa de
luz começou a praticar somente
agora porque dependia de uma

determinação da Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica).

EDUARDO MONTECINO

Mesmo com a lei que proí
be a ligação de energia elétrica
em construções sem alvarás de

licença da Prefeitura, que co

meçou a valer desde o dia lo de

março, o número de solicitações
na Ceiesc não diminuiu. O' ge
rente comercial e administrativo
do órgão, Iurandir Vieira, afirma
que a procura ainda continua a

mesma: cerca de 30 ligações de
luz são feitas por dia. Ele acredi -

ta que o número não deve cair,
porém, as pessoas vão demo
rar mais tempo para conseguir.
"Como precisa do alvará as pes
soas terão que passar primeiro
pela parte burocrática na Prefei-

Depois que
a Celesc

começou a

cumprira
lei, novas

ligações de
energia só
com alvará
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EDUCAÇÃO ANTIL

Atuaçãocorno forma de educar. "

Com capacitação, professores aprendem a dinamizar as aulas e despertar o interesse dos alunos
GUARAMIRIM

Pequeninos olhos
brilhantes, risonhos e

com uma inconfundfvel
expressão de entusiasmo.
...... sse é o resultado das ca

pacitações que estão
sendo promovidas em

......Guaramirim desde o fim
do ano passado. Este ano, desde
o início do ano letivo, os profes
sores dos Centros de Educação
Infantil e Educação Básica foram
convidados a participar de ofici
nas de brinquedoteca e contação
de histórias. Pelo menos no que
diz respeito ao Centro Educacio
nal Roseli Ulmann, a nova forma
de educar transformou os agita
dos aluninhos em ouvintes aten
tos e, até mesmo, nos narradores
de novas histórias.

É o que aconteceu com a pe
quena Camily Devigili, do Mater
nal I, que completa três anos no

dia 29 de abril. A menina não se

contenta em ouvir a história do
"Lobo Mau" contada pela "pro
fe Maria" - nem bem a narração
termina, lá está ela com as mãos

estendidas para os fantoches e

pronta para engatinhar por toda
a sala, incorporando um cachorro

que acabou de transportar para a

clássica história infantil.

Segundo" a professora' Maria
Silvana Andreta, a mudança pro-

movida pela nova didática é visível
nos alunos de todas as séries, de
zero a três anos. "Foi importante
termos sido instruídos na prática,
ao invés de ficarmos apenas na

teoria. Aprendemos a fazer fan
taches, dedoches (fantoches de

dedo), a mudar a voz para contar

uma história. Agora, as crianças
querem participar", relata.

CONTINUIDADE

O elogio à capacitação é geral
no Centro Educacional, em que
12 professores já participaram do
curso e mais duas devem partici
par dos próximos. "Adoramos, e

espero que isso continue. Gostarí
amos muito, por exemplo, de tra
balhar também a musicalização", _

completa a professora responsá
vel, IuracíMaria da Silva.

A intenção era aprofundar
os saberes de atuação, habilida
des de trabalho e a confecção de
material para utilizar em sala de
aula. A Prefeitura deve dar conti

nuação às oficinas noturnas - até

agora, já foram 60 participantes,
sem obrigação de comparecer. "É
livre, uma oportunidade a mais.
Nas próximas semanas, devemos
fechar os conteúdos das novas ofi
cinas", conta Eliane Marques Nitz,
supersisora da Educação Infantil

de Guaramirim.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

f "

PIERO RAGAZZI

Crianças não se contentam mais em ouvir as histórias. Agora, elas preferem interagir durante a narração

EQUIPAMENtO fOI APRESENTADO À AMVALI NA ÚLTIMA SEMANA

Satélite-radar pode Qjudar a prevenir desastres
,

EDUARDO MONTECINO

Tecnologia deve ajudar profissionais no mapeamento de áreas de risco

Atualmente, qualquer um tem

acesso a imagens por satélite de

qualquer parte do mundo. Há uma
parte desses satélites, no entanto,
que são acessíveis apenas aumape
quena parte de organizações e go
vernos. Nos próximos meses, o-vale
do Itapocu pode se tomarum deles.

Na última semana, a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) promoveu uma

reunião que contou com a presen
ça do colegiado da Defesa Civil e
do Processamento, além das Pre
feituras de cada município, para
apresentar um recurso capaz de
mudar a compreensão do" solo e

ajudar a prevenir novos desastres:
a aplicação de satélites-radar no

planejamento de ações.
"Temos acesso às imagens co-

muns, que funcionam como fo

tografias. Mas esse tipo de radar é
diferente - ele consegue atravessar
a vegetação e uma parcela do solo.
Assim, é possível saber, por exem-
-plo, se um morro deslizou dois
centímetros em uma semana", ex
plica a assessora de Planejamento
eMeioAmbiente daAmvali, Rosa
na Reis Thiesen.

O trabalho do equipamento -

no caso, um satélite alemão que
já está em órbita - foi apresenta
do pela empresa Fototerra, de São
Paulo. A intenção da Associação é

promover o acesso aos dados co

letados pelo radar, que permitem
a confecção de modelos digitais
em 3D (três dimensões) da super
fície terrestre.Assim, seria possível
confeccionar màpas temáticos,

monitorar a cobertura florestal e
melhorar a determinação de áreas
de risco, propícias a ocorrências
como deslizamento de massas,

enchentes, incêndios e secas.

A reunião foi apenas o pri
meiro passo - e, segundo Rosana,
o recurso foi bastante elogiado
pelos engenheiros da região. Um
trabalho mais efetivo ainda não
teve início, o que coloca o projeto
na lista de implantações a longo
prazo. "Ainda não sabemos quan
to custa, é algo que será feito aos"
poucos. Precisamos contratar

uma empresa que vá disponibi
lizar essas imagens. Faremos um
estudo, uma espécie de projeto e

roteiro do que é preciso, para de
cidir se é economicamente viável",
justifica Rosana.
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_c NSCIENTIZAÇÃO
Atividadesmarcamo

,

DiaMundial da
Alunos participaram de palestras e oficinas sobre o tema

JARAGuÁ DO SUL

OS alunos da rede
municipal tiveram um

programa especial no
Dia Mundial da Água.

o horário de algumas das
aulas de ontem, foram
ministradas oficinas e

atividades especiais para
conscíentizarsobre a preservação
dos recursos naturais. Na Escola
Ana Tõwe Nagel, por exemplo, os
trabalhos sobre a data começaram
no dia 9. "Os professores desen
volveram essas atividades para dar

DICAS PARA

ECONOMIZAR

• Tome duchas rápidas e

. fecHe o chuveiro enquanto
se ensaboa;

• Não lave a louça com

a torneira aoerta;

Na escola Anna Nagel, alunos
participaram de atividades

sobre biodiversidade e
.

preservação do meio ambiente

noções práticas sobre economia
de água e preservação, para que
os alunos levem esse saber para
casa", comentou diretora Eliane
MariaAvi da Silva.

Alunos de turmas do 7° ano,

João Vitor Schapp e Júlia Can
diani dos Santos participaram
de palestras sobre aMataAtlân
tica e preservação de encostas,
ministradas por biólogas do zo

ológico de Pomerode. "Depois,
nós fizemos maquetes com gar
rafas PET, papelão e caixas ve

lhas", conta João Vitor. "Fízemos
também folders com os termos

da Declaração dos Direitos da

Água" diz Júlia.

Além disso, professoras e alu
nas do 9° ano contaram histórias
sobre o ciclo da água às turmas do

pré Il e dos três primeiros anos.

"Contaram como a gente precisa
da chuva, que a água também é

importante para os animais, e não
se pode jogar fora, desperdiçar ou
poluir" conta a aluna Samira Ro

driguez, do pré Il.
Outras atividades incluíam ca

minhadas e palestras sobre biodi
versidade e preservação, aulas prá
ticas de reciclagem, e oficinas de

decoupage e artesanàto em vidro.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

"Além de cuidar na hora de lavar
a louça e escovar os dentes de
torneira fechada, eu preservo as

árvores nas encostas perto de
casa, junto com omeu avô".

JOÃO ViTOR SCHAPP,
1'j ANOS, 1° ANO

"Eu ensabôo a nião antes de abrir
a torneira, tomo banho rápido e

não jogo águafora".
SAMIRA RODRIGUES,
(INCO ANOS, PRÉ li

"Tomo banho rápido, ensabôo
a louça antes de enxaguar, não
escovo os dentes com a torneira
aberta e lavamos o carro só com
o balde".

JÜUA (ANDlANI DOS SANTOS,
11 ANOS, 1') ANO

Geral- 9

DIVULGAÇÃO

Veículos novos foram expostos em frente ao Centro Empresarial
.

Bombeiros prestam contas
e apresentam nova frota

Na noite de segunda-feira,
os Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul prestaram con

tas com a comunidade jara
guaense. Na Plenária da Acijs
(Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul), a equipe di

vulgou os resultados e o saldo
da corporação no ano passa
do. Ontem, os Bombeiros Vo
luntários do município com

pletaram 45 anos de atividade,
contando com 90 voluntários

.

e 50 efetivos em serviço.
Em 2010, sob a presidên

cia de Giorgio Rodrigo Donini,
os bombeiros fizeram 11.164

atendimentos; 7.164 destes são
acidentes de todos os tipos e

serviço pré-hospitalar. Tam
bém foram registrados 284 in

cêndios, contra 229 em 2009.
Mas o sucesso na manutenção

.

da frota é contraposto pelo sal
do final das contas, com déficit
de R$ 178mil .

Além da prestação de con

tas, foram apresentados os

novos veículos dos bombei
ros: um jipe Troiler, três am

bulâncias Renault Master, um
Clio, um Kangoo e um Scenic,

.

além da atualização do cami
nhão adquirido em 2007. De

acordo com o comandante da

corporação, Fabiano Candido,
o Kangoo será usado para res

gate rápido, o Scenic pelo setor

administrativo e o Clio pelos
técnicos em ações preventivas.
Oito viaturas antigas saíram de

serviço, incluindo o primeiro
jipe da corporação, doado ao

museuWolfgangWeege.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: ° objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um) veículo (periodo vespertino) com ca

pacidade para transportar no mínimo 15 (quinze) passageiros sentaJos, (incluído o motorista), destinado
ao transporte escolar aos alunos residentes na localidade de Itoupava.Açú, até a Escola Estadual Elza
Granzotlo Ferraz, localizada na Rua Frederico Ramthum, n.? S/N - no bairro Santa Luzia, em conformi
dade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: lei Fé'deral
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
VISTORIA DOS VEíCULOS: Somente no dia 05/04/2011 até as 10:00 horas, na Gerência de Trânsito e

Transporte. Agendar a vistoria com Sra. Mariane no fone: (0**47) 2106-8010. CONDiÇÕES PARA RE

ALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS VEíCULOS: Apresentar obrigatoriamente originais e cópias da seguinte
documentação: Documento do veículo em nome da empresa ou constando locação para a mesma e

licenciado em Jaraguá do Sul; Autorização para execuçâo de transporte escolar, emitida pelo CIRETRAN
e válida para o semestre em vigência; Certificado de Segurança Veicular, expedido por Organismo de

Inspeção em Segurança Veicular credenciado pelo INMETRO, em cumprimento aos requisitos do art.136
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); Carteira do curso exigido pelo CONTRAN para transporte esco

lar; Carteira Nacional de Habilitação do motorista do veículo, na Categoria "D" constando "exerce ativi
dade remunerada" e Apólice do Seguro APP do veículo, com valor mínimo de cobertura de R$ 28.000,00.
DATA, HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 10:30 horas do dia 07 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 CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 11 :00
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO: R$ 14.076,00 (quatorze mil e setenta e seis reais) sendo o valor estimado de R$ 92,00
(noventa e dois reais) por dia de transporte realizado, em aproximadamente 153 (centoe cinqüenta e

três) dias letivos. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço:
Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Inter
net no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 16 de março de 2011.

IVO KONEll
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

Acontece neste domingo;
dia 27, no colégio Bom
Jesus, a prova do
concurso público da
secretaria de Saúde.

intenção da Prefeitura é
de recrutar 41 médicos
e 62 agentes comunitá
rios. De acordo com o

secretário municipal de Saúde,
Francisco Garcia, a expectativa é
de que o objetivo do concurso, de
completar o quadro de funcioná

rios,. seja alcançado, já que em

todas as vagas oferecidas foram
efetivadas mais de.uma inscrição.
Segundo dados da Sociesc, empre- .

sa que realiza a seleção, o cargo de
agente comunitário é o mais pro
curado, com cerca de 350 inscri
tos. O secretário alerta ainda que
os candidatos precisam -estar no

.

local da prova,' antes das 13h50, e
para confirmar a sala de realização
do teste é preciso acessar o site da
Sociesc (www.sociesc.org.br).

Segundo a Secretaria de Saúde,
a maior necessidadeé para a con

tratáção de médicos especialistas.
Hoje a rede municipal conta com

71 profissionais, mas a meta é ter
112. Os bairros que mais necessi
tam de médicos são: Rio Cerro Il,
Santo Estevão e Rio da Luz.

Mesmo com a procura por ins

crições no concurso, ainda fica difí-
cil afirmar que o déficit no setor terá
fim. É que historicamente, após o

concurso, muitos candidatos desis- 1

tem das vagas. Uma das principais .11
�.•..queixas é em relação à remuneração

oferecida pela redemunicipal. r

i
�

A a���������!� Noeli I
Aparecida Farias, 40 anos, procu- I
rou o posto de saúde da Barra do �j
Rio Cerro, na manhã de ontem, �1�
mas não conseguiu atendimen- �
tpo. Entãdo, tecve de s�,cdhesloca: �o I.�ama o entro. eguei as �!

��!!il4h30 lá e não tinha mais vaga. Já �

precisei de pediatra para o meu IIfilho e também não consegui.
Faltam médicos, e acho impor- !���,tante contratarem mais", opina. mi,

I• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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Prova daSaúde acontece
neste domingo,dia 27
Prefeitura pretende recrutar 103 profissionais, entremédicos e agentes

Salários dos
, profissionais
Nesta seleçãq é ofere

cido salárlo de R$ 700,61

Noeli foi ao Pama na

manhã de ontem, depois
de procurar o posto de
saúde da Barra do Rio
Cerro e não conseguir
atendimento

Outra iniciativa que deve

ajudar a diminuir a demanda.
reprimida no que se refere à saú
de na região é a Clínica do Sesi,
que será concluída em agosto
deste ano. A obra está orçada
em R$ 4 milhões e atenderá ex

clusivamente trabalhadores da
indústria e dependentes dosmu
nicípios de Jaraguá do Sul, GU,a
ramirim, ,Corupá, Schroeder e

Massaranduba.
Mesmo que a estrutura física

do espaço fique pronta, a previsão
é de que os atendimentos ao pú
blico iniciem somente em outu

bro. "Inicialmente vamos atender
nas áreas de clínico geral, pedia
tria e ginecologia, que são as de
maior demanda. Depois vamos

ampliar, chegando a atender 12

especialidades", revela a gestora
de Serviços de Saúde do Sesi, Kátia
Roberta da Silva. Ainda de acordo
com ela, as consultas serão pagas
pelos trabalhadores, mas parte

CLíNICA oo SESI INICIA ATENDIMENIOS EM OUTUBRO

dos valores será subsidiada pela
própria instituição.

Para definir as áreas contem

pladas na clínica, um levanta
mento da demanda está sendo
realizado. "laraguá do Sul é um

pólo industrial e estimamos que
na região existam pelo menos 80
mil trabalhadores da indústria.
Mas estamos analisando, e que
remos saber quais as áreas de
maior carência", explica.

A obra também resultará
em contratações.' Inicialmente,
cerca de quatro médicos serão

recrutados através de processo
seletivo. Depois, a intenção é de
aumentar o quadro de funcioná
rios. O serviço de odontologia, já
realizado pelo Sesi, também será

ampliado passando de dois para
quatro consultórios.

'

Clínica deve atender em
até 12 especialidades

EDUARDO MONTECINO

Obra recebe investimentos de R$ 4 milhões
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Palio Fire Flex 1.0

24.200,00
2007 - 4p - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

Corsa Hatch Maxx 1.4

29�200,OO

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,> Air Bag II, Freios ABS, Cd
Player, Cambio Automático.

U L,'O :S Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

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

New Civic Lxs AT 1.8

27.500,00

Nós garantimos o preço

CrossFox 1.6

41,500,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Sandero. Stepway 1.6

41.800,00

Fox Plus 1.0

.,
2005 - 4p - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador .

Traseiro, Cd Player.

2009 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

Moto Suzuki Burgmann
_

.
. De 4.500,00

Por 314800,00Sem troca

2008 - Amarela - Gasolina - Partida Elétrica, Rodas de Liga-leve,
Automática.
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informática

;li �Vendas e Assistência técnica em computadores e notebooks
'"

Note Book Acer Time Une Dual Core Intel:i
2.3 GHZ Memória de 4 GB DDR3 Hd de :!

500 GB Gravador de OVO e Tela de 15 lEO �

Só 10 X de R$ 189,90 ou I
a vista com desconte i

espeoial por R$ 1620,00 + .§

Maleta Executiva de Brinde

"

Note Book Acer Time Une
Dual Core Intel 2.3 GHZ
Memória de 2 GB DDR3 Hd
de 500 GB Gravador de DVO
e Tela de 14 LEO
Só 10 X de R$174,90 ou a

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

Camera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de R$ 49,90 ou a vista com

desconte especial por RS 499,00 +

pendrive de 4 GB de brinde

Computador Dual Core 2.9 6HZ Memória de 2 GB OOR3
Hd de 500 GB G�avador de OVD e Tela de 18,5 lCO Philips
Só 10 X de R$123190 ou a vista cem desconte especial
por R$ 999,00 + pendrive de 4 GB de brinde

Ar t

CORSA HATCHBACK
1.8 MPFI FlEXPOWER

BV 5P 2004

CORSA SEDAN SUPER CLlO SED,RN ALlZÉ' PALIO ELX 1,0 MPI FIRE
1,0 MPFI4P SOTIC. EXP1:0 HI-POW FLEX 8V 4P 2008

2003

- SIENA HLX 2006
COMPLETO.

- FIORINO FURGÃO ' GOL CU CL COPA t, RANGER XLT 2.3 16V
2004. STONES 1.61996 150CV'CO REPOWER

,2008

NÃO PERCA!!Ótima oportunidade
de investir em SCHROEDER.

APTO. com 2 dorm., na planta,

somente ,hoje por apenas
RS 79.900,00 à vista,

Ligue agora 47 8800.8800

RECARGA Ex:e
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nte! Toda linha roên com I

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

�
JIWf1CA(JO
.tJ'll()�

"Ii

• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS. DIREÇÁO ELÉTRICA
CONHE:'ÇA íAMBÉMA VERSÃO COMCÂIlIIBIO AUTOIllfÁTICÕOOCl SONORÃ

CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX 2011
SÉRIE ESPECIAL SONORA
A partir de R$

37.9901
à vista

CITROEN C4 GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

54.9901
,à vista

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉAJIVE TECHNOLOGIE

1-Promoção Citroên C3 Sonora com rádio "Pioneer for Citroên", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Série Especial Citroên C3 Sonora para os pedidos firmes de compra
fechados no período de 01/02/2011 a 31/03/2011. 2-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 anct 0/mode1011 com valor de R$ 56.990,00. Citroên C3 GLX
1.4 Flex an011/mode1011 com valor de R$ 37.990,00. Citroên C4 GLX 1.6 an010/mode1011 com valor de R$ 54.990,00. 3-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m

(condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Citroên AirCross + IOF. Entrada de 60% e saldo em 24 meses com taxa 0,99% a.m para Citroên C4 + IOF. TC R$ 888,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. 4-Citroen C3 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme
contrato assinado entre cliente e concessionária. Citroên AirCross e Citroên G4 com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil. 5-Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do

benefício, deverá ser feito nosite da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos
ou serviços. Os usuários registrados devem ser maiores de 18 anos e poderão acessar o sérviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada após 'esse
prazo. Para mais informações sobre os termos de uso do produto no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 6- Exceto para linha Jumper, C3 1.6 Exclusive automático, C3 1.4 Exclusive, C3 1.4 XTR.
Benefício válido para clientes domiciliados em Santa Catarina. 7-Promoção válida para pedidos firmes de venda de 15/03/2011 a 28/03/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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SÉRI'E la ANOS FABRtCANbo
NO BRASil NA COMPRA DE

_...... ,., WPP'

Faça revisões em seu veículo regularmente
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Promoçõo Peugeot '10 Anos Fabricando no Brcsíl. Fazendo um test drive você concorre o 25 pacotes de viagens com acompanhonte poro os Estúdios do Fax Filrn, em Los Angeles, e comprando qualquer veículo Peugeot você coneml'€. o 1 Peugeot
307 Hotchback, O Km, Série Especial 10 Anos. Participoç.ão de 9/Y2011 o 215/2011. Sorteio: 25/5/2011 CA. CAIXA N° 6-0096/2011. Consulte o regulamento no site www.peugeot.com.br. Imagens meramente ilustrativos. Peugeot 207 HB XR

1 4L Flex - 3 portos, pinturo sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para vendo à vista a partir de RS 33.990,00, Frete incluso. Peugeot 207 Pl1sssion XR l.4L Flex - Pinturo sólido, ono/rnodelo : 10111 Preço público suqerido poro vende à

vista de RS 38.990,00 por RS 36.990,00_ Frete Incluso. Peuçeot 307 Sedon Presence Pock 1.6L Fl.ex - 5 portos, pintura sólido, ono/modelo: '1011) Preço público suçerido poro vendo Ó Visto de RS 5S 8S0,00 pai' RS 51,99000. Frete incluso. Estoque
Nocional dos Concesstonórtos ',Peugeot. 207 HB XR 1 4(. . 10 unidodes, 307 HB Sedan Presence 1.6L - 10 unidades, 207 POS510n XR 1.4L - 20 unidades. Prazo de viqêncro dos ofertes do feirõo: entre 24/3/20'11 e 2'7/03/2011 ou enquonto
durarem os estoques. Nõo cumulativo para outros promoções. Poro mais inforrnoçóes sobre. preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionónos Peugeot '�articipontes, ligue poro 0800 703 242A ou acesse www.peugeot.com.br.

""'OTIQM & Ei.MOTlQNDe Segunda a Sexta} das 8h às 19h - Neste, Sábado, das 9h' às 17h www.strasbourg.com.br
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u//mu/I/uu/ml/I//U! CAM I N HÕES
MONTANA Vende-se 1.8 MPFI

SPORT 8V FLEX POWER 2007 -

PRETA KM 58.000, Ar Condicionado,
Direção Hidráulica, Alarme, Travas,
Vidros elétricos, Rodas de liga
15", Único DONO - Manuais. Valor'

CAMINHÃO WV 790, Ano 91, R$30.990,00. TR: Diógenes - 8855-

Baú, aceita-se carro até 20 mil. 3800
R$40.000,00. TR:88695915 com

João.

I

0/11111111110/1110/110, FORO
. ,

IWIU/IIIIO/IIIIOU/h CH EVROLEI ESCORT ZETEC SW Vende-se Ano

98, rebaixado legalizado, GNV, rodas
do Mondeo Aro 15, rodas esportivas.
Carro relíquia R$5.500,00 +30 x

OMEGA - Vende-se Completo 390,00 TR: 8827-6165 OU 9241-

3.0, teto solar, painel digital, ano' 7001.
94. R$11.000,00 reais, em ótimo

estado. TR (47) 9212-7253 com

Ricardo.
FORD KA - Vende-se GL, ano 2003,
Prata, Motor 1.0 trava elétrica,
alarme, ar quente, desembaçador
e limpador trazeiro, IPVA 2011

pago, 4 pneus novos, revisado, em

excelente estado de conservação.
R$15.000,00 TR: 9617-2252.

8478-7790. reserva, interface, carro sem

detalhes. Valor e troca a consultar.
TR: (47) 9620-8384 com Elsio.

FUSCA Vende-se ano 74, motor

1300, cor bege, totalmente original,
para colecionadores. Mando fotos

por email parainteressados.TR:
3370-2969 ou 9607-1876.

CORSA HATCH- Vende-se ano 2001,
completo, sem direção Hidráulica

R$15.000,00. TR:3376-2776.

CORSA - Vende -se sedan classic,
ano 2004, R$18.000,00TR: 3,371- FORD KA Ano 1997, c/ar
6968. condicionado, vidro e trava

limpador e desembaçador traseiro,
CORSA SEOAN- Vende-se ano 2007, . interior higienizado (Dez 2010).
R$21.000,00. TR: 8477-7353 com R$11.500,00 TR:3376-4035 ou

Wiliam. 9656-1353 com Paulo.

0/111/011111111111110111 OUTROS
JIPE E BUG valor á combinar TR:
3371-8437.

HllUX - Troca -se Ano 2006,
modelo SR 3.0. Por Hilluz SW 4, ano
2008 ou 2009 TR: 3372-0665 ou

3372-0028.

FUSCA Vende-se ano 67, cor

FIORINO FURGÃO, motor 1.5, cor vermelha, totalmente original, com.
branca, ano 89 valor á combinar TR: bancos em couro branco, ótimo

9997-4003 Dário. estado. TR: 3370-2969 ou 9607-
18076.VECTRA ELEGANCE -Vende-se Ano FORD KA- vende -se modelo 2009

2009/2010, completo 29.000 km, com ar, direção, trava e alarme,
R$52.000,00 TR:3376-2776 branco R$: 24.500. TR 9135-8601.

TUCSON 2.0 Vende-se 2007, bege
metálica,automática, completa +

couro, garantia ate fim de 2012,
todas revisões feitas em autorizada,
pneus novos, socorro nunca rodou.
Valor R$58 mil (pode financiar).
Tratar 9620-8384 estuda troca

s: VOLKSWAGEN GOL Vende-se ano 2002, branco,
plus, 04 portas Quitado.

R$14.500,00.TR:3371-8009
-

VECTRA - Ano 98 TR: 8820-0052. PAMPA - vende-se 1.8 GL - Motor

Ap, Cor azul, ano 94, Banco 3

passageiros 96.000 Km Capota de

fibra Único Dono. TR: 8404-8886
com Jürgen

KAOET - Vende-se 1.8 SL Ano

92, gasolina, impecável, Carro
todo original. R$6.990,00 à vista

ou Entrada R$2.800,00 + 48
X R$213,áo. Tratar: (47) 3371-
8153/9620-8384 com Elsio

FUSCA Vende-se ano 79, motor GOL Cl Vende-se ano 93/94 1.6

1300, documentos em dia, em. gasolina, ótimo estado, único
ótima conservação, rnecaruca, dono. IPVA 2011 pago. TR: 3370-
estofamento e funilaria em ótimo 0935/8807-4490 com Renato.

estado. Valor á combinar TR: 9997-
4003 Dário.

FIESTA HATCH - Vende-se 1.0, ano
2007, Completo, Cor preto, Valor:

R$25.000,00. TR: 3376-2974 ou

TUCSON Gl 2.0 - Vende-se ano

2007, Bege, completa, couro +

automática, impecável, Garantia de
fábrica até 2012, manual, chave
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Móveis Pradi
Adata de fundação destamais

que tradicional fábrica de móveis
da cidade é 23/03/61 e portanto
alcança hoje 50 anos de existên
cia. Não são muitas as empresas
que conseguem ultrapassar a

barreiro do meio século de exis

tência, principalmente continu
ando no mesmo ramo.

Cidadania
As entidades empresariais da

região são verdadeiras fontes ins

piradoras, pois não faltam bons

exemplos de ações em favor da co
munidade. Um exemplo é a desti-

'

nação da renda do evento que
trouxe para cá o montanhista Ró

drigo Raineri que foi destinada ao

Hospital e Maternidade Iaraguá.
'Mais que o valor, importa o gesto.

Supressão de

vegetação.
CRecebido com grande

estranheza a publicação no

dia 21.03 de decreto da mu

nicipalidade que tem data
de 09.02 que suspende por
90 dias autorização para a

supressão de vegetação no

município. É inegável que
as últimas chuvas deixaram
muitas árvores em situação
de risco e em diversos casos

a rápida derrubada poderá
fazer muita diferença em

relação ao deslizamento das
encostas. Cabe uma explica
ção convincente.

Bombeirós
voluntários

Relatando as ações do primei
ro ano demandato da atual direto
ria da entidade - Giorgio Rodrigo
Donini, presidente da entidade -

apresentou não só os novos equi
pamentos adquiridos que ocu

param o espaço diante do Cejas
como ainda falou do número de
atendimentos que em 2010 ficou
em 8.991, sendo destes apenas 284
envolvendo incêndios.

O maior volume de atendimen
tos é no trânsito. O aspecto negativo
relatado é que a entidade encerrou

2010 comum déficit deR$178mil.

Economia 11
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Depois
da catástrofe de 2008,

quando mais de uma dezena

de vidas foram perdidas, foi
elaborado um plano de contin-

gência para atendimento deste tipo de

evento e os resultados podem ser obser

vados depois de 53 dias de chuvas muito

intensas, sendo em alguns casos com

volume maior que em 2008, mas sem ví

timas fatais. Como se pode observar, um
planejamento adequado pode reduzir em
muito os efeitos dos desastres naturais.

Hospital Jaraguá
O empresário Rodolfo Fran

cisco Hufenüssler aproveitou sua

presença na plenária da Acijs/
Apevi para fazer um relato do
andamento das obras no hospi
tal que estão orçadas em R$ 34,5
milhões. Deste total, R$ 18,35
.milhões já foram captados e os

outros R$ 16 milhões serão alvo

de uma nova campanha de arre

cadação que, permitirá a doação
também sob a forma de equipa
mentos. O objetivo é dotar a região
de uma unidade de atendimento

cardiológico e de hemodinâmica

que serão complementados com

a geriatria e o hospital-dia para os

atendimentos mais simples.

Decoração natalina
O vice-presidente da CDL

- Neivor José Bussolaro - es

teve na plenária da Acijs/
Apevi para um 'balanço des
ta importante ação, apoiada
por todas as entidades el!1-
presariais além da munici

palidade. No Natal de 2010
foram investidos R$ 350 mil

Raumak
Utilizou o espaço empresarial

da Acijs/Apevi para comemorar

seus 30 anos de existência e falar
de seus planos que passam pela
ampliação dos atuais sete mil
metros quadrados de área cons

truída onde trabalham 125 cola
boradores para nove mil metros

quadrados e mais uma área ad
ministrativa de mil metros qua
drados. Seu ritmo de produção
- atualmente girando entre 22 e

25 máquinas/mês, também vai

aumentar, assim como a dis

posição de ampliar os 35 paí
ses que atualmente utilizam as

mais de 4 mil máquinas produ
zidas. A empresa fundada por
Raulino Kreis e Maurília da Silva
Kreis hoje produz máquinas que
embalam de 10g a 50 kg.

para deixar a cidade muito
mais atraente e estimular os
consumidores a transitarem

pelo centro urbano e aprovei
tar para fazer as suas compras
natalinas. Como se está tor

nando praxe, sobraram recur- .

sos que já estão destinados à

decoração de 2011.

Mais cortes
Governo federal anunciou o

corte adicional de gastos no va-

10r de R$ 577 milhões elevando
os cortes para R$ 50,7 bilhões.

Enquanto segue o "esperneio"
dos afetados, as torneiras do
caixa estão sendo fechadas e o

contingenciamento corre solto.

Esperamos que não haja retro

cesso nestas medidas.

Vereadores
Como parte do esforço para .

barrar o aumento do número

de vereadores de 11 para 19,
acontece audiência pública no

próximo dia 28 no auditório do
Sindicato do Vestuário. Mais
uma oportunidade de debate
construtivo. Será?

04 - 05 - 15 - 46 - 60

01 - 03 - 04 - 07 - 08
09 - 13 - 14 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 25

Raulino Kreis Júnior
"É a força conjunta, o trabalho em equipe que faz a diferença." Esta frase

de Raulino Kreis Junior, dirigente da Raumakmostrao rumo a ser seguido
por seus profissionais, que podem obter a qualificação dentro da própria
empresa, em cursos específicos em parceria com aAnhanguera.

IN DIGADORES

BOVESPA

POUPANÇA

11.MARÇO.2D11
" "

MARÇO.2D11
22.MARÇO.2D11

22.MARÇO.2D11

l' 1,33%

0,5050

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do �Sul/SC //.', .//,// / ./,777 \

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re- ���:�;;�í�6��2,.:·�;):�;\\
gistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuI/SC, :?"0"-:>X���;::::<>:>:'"
tomapúblicopelopresente edital, que INASEIlDAL-

' , '
" .' , / / . / ,.. "'';;' Ô

MANN, CI 19R/2.763.385-SSP-SC, CPF 015.480.899-
...
Õ'.

• e.

74, do lar e seu marido LEONARDO DALMANN, CI 2/C-1.l32.466-SSP-SC, "�'11 \3

de; DIRCE SEIl SCHULZ, CI 1.351.375-3-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- �
lúrgico aposentado, residentes na Rua FredericoWeege n° 2315, em Pomerode-SC; P UA

EUASEIl OHF, CI 2.449.196-SESPDC-SC, CPF 005.155.689-88, do lar e seu marido J, 1.t4
sS.:;

HERBERTO OHF, CI 1.581.425-SESPDC-SC, CPF 594.131.319-53, aposentado, resi- II II
dentes na Rua Horácio Rubini, nesta cidade; NII1'ONSEIl, CI 1.002.390-9-SESP-SC,
CPF 383.465.089-72, operador de retífica e sua esposa ZILDAHAFEMANN SEU, CI
19/R-765.579-SSP-SC, CPF 774.029.959-68, do lar, residentes na Rua Pastor Albert Schneider nO 87, nesta

cidade; JOÃO BRAIER, CI 1.470.500-SESPDC-SC, CPF 466.239.909-25, rmrceneíro e sua esposa RU1H
EDITIIWEDMANN BRAIER. CI 3.772.590-�SP-SC, CPF 760.920.629-68, do lar, residentes na Rua Frederico
Guilherme Schmidt na 45, nesta cidade; RENO KARSTEN, CI 4.705.485-9-SESP/SC. CPF 292.299.879-72 e

sua esposa ELSINA FIEDLER KARSTEN, CI 1.263.997-4-SESP/sé, CPF 015.619.419-80, comerciantes, re
sidentes na Rua 501 :::'astor Albert Schneider na 1.409, nesta cidade, todos brasileiros, casados; ARCADIO
BEI-IllNG, CI 2.982.611-0-SESP-SC, CPF 791.815.549-15, técnico em refrigeração, ALCIDIO BEI-IllNG, CI
19R/2.986.804-SSP-SC, CPF 890.998.009-59, joalheiro, ambos-brasileiros, solteiros, maiores, residentes na
Rua Carlos FritzVogel nO 110, nesta cidade; FRANCIELE SEIl, CI 5.849.526-SESPDC-SC, CPF 050.541.329-

96, maior; KETLIN GRAZIELE SEIl, CI 6.239.783-SESPDC-SC, CPF 050.541.299-36, menor púbere, RU
DOLFO SEIl, CPF 050.541.239-03, menor impúbere, todos brasileiros, estudantes, residentes na Rua

Amandus Rengel, nesta cidade; e DALCÍVOLPISEIl, CI 19R/1.582.595-SSI-SC, CPF 690.454.969-68, brasi
leira, viúva, do lar, residente na Rua Amandus Rengel, nesta cidade, requereram com base no 'art. 18 da Lei
nO6.766/79, oREGISTRODEDESMEMBRAMENTO,situadonaRua858-AmandusRengel,BairroRio Cerro
1, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Ia
raguá do Sul/SC, conforme Certidão na 208/2010, expedida em 07.07.2010, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civilValdir Klemann, CREA na 12531-9, ARTs n-s 3754938-4 e 3834669-1. O desmem

bramento é de caráter residencial, 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 apresentada por 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/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 10 de março de 20] 1.

'

AOFICIALA
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Ação para conter crise nuclear
Operadora conectou linha de energia aos seis reatores na usina de Fukushima

A Tokyo Electric Power
Co. (Tepco), operadora
da usina nuclear de
Fukushima/Daiichi,
disse ontem que a linha
de eletricidade externa
foi conectada aos seis
reatores do complexo.

.

. ,

ste é um ganho modesto
na luta das autoridades ja
ponesas para conter a crise

...�na usina e que virou um

assunto de preocupação interna
cional. A Tepco alertou que ainda
é necessário verificar os sistemas
de resfriamento dos reatores antes
de passar eletricidade aos equipa-

. mentos, um processo que levará
dias ou até.semanas para ser con

cluído. AAgência Internacional de
Energia Atômica (AlEA), advertiu
que a situação na usina ainda é

grave e pode piorar.
Um aumento da radiação, no

final da tarde, bem como contí
nuas e misteriosas emissões de fu

maça e vapor de dois dos reatores
mais problemáticos, colocaram em

evidência a incerteza da situação
enquanto o governo e os trabalha
dores dausina lidam comumacon

tecimento sem precedentes.
A empresa informou hoje que

substâncias radioativas exceden
do os níveis normais, emitidas

pelo lapão, foram detectadas na

água domar, diz oWall Street Iour
nal, aumentando a possibilidade
de contaminação que ausinapode
provocar na vida marinha após
a radiação ter sido detectada em

'
.

. i

alimentos produzidos na região.
O esquadrão de resgate do Corpo
de Bombeiros de Tóquio jogou
cerca de 180 toneladas de água no
reservatório de água de armaze

namento de combustível do rea

tor 3 nesta terça-feira, usando um
canhão de água de um caminhão
de bombeiros. Um caminhão ale
mão também jogou 150 toneladas
de água no reservatório do reator

4. Os funcionários temem que o

combustível nuclear usado arma

zenado no local se aqueça e libere
material radioativo .

A radiação no portão principal
da usina saltou subitamente para
472.2 microsierverts por hora, às
19h30 pela hora de hoje. No res

to do dia, a radiação voltou a cair

para 235.9microsierverts por hora..
Em comparação, um sessão intei
ra de raio-X dentário resulta numa

radiação de 400 microsierverts.
Funcionários da Tepco afirmam

que a radiação subiu no local por
causa de uma mudança na dire

ção dos ventos. ATepco e a autori
dade reguladora nuclear japonesa
afirmam que não sabem qual é a

fonte de fumaça cinza que conti- Ontem foram detectados níveis de radiação maiores que os permitidos na água do mar próxima �o complexo
nuava a subir do reator 3 da usina
nesta terça-feira, ou o que parecia
ser vapor que vazava do reator 2 ..

Um porta-voz da Tepco disse que
a fuma�� parecia estar em redu

ção no final da tarde, enquanto o

vapor ficou menos visível. Embo
ra o significado das emissões não

seja claro, elas também não foram

acompanhadas por um forte au

mento na radiação, sugerindo que
uma combustão de material nu
clear não deve estar ocorrendo em
ambos os reatores.

Abe ura de Vaga para Contratação

Orientador para área de R$ 16,08 por03 (três) 23 a 27/03/2011
...... _ .. _ _ ��!�E0.2���.�_ _ __, ,__ _ }� ..��,�.�.�..�.�.:,�.�.!, .. , .. _ _ .. _, .. ,_��E�_ __ .. _. __ _ _ _ .. _. _.

Orientador para área de Meio R$ 16,08 por 23/03/2011 a
02 (duas)

., _ .. _ _. __�.��!�.��..� _ _ , "._., _._._ }�!"_a.��.�._�� .��.�........ ,_ _b���_ .. _ .. _ ._ _ .. , , , ,.9.?Lº�L�.º!!._ _._...

Orientador para área de R$ 16,08 por 23/03/2011 a
01 (uma)Análises Clínicas Ja

_'.' ._._. ���� _ _ _ .. _._ .. _ _º�Lº�L�º!.!._._ .. , .. _,

Orientador para área de R$ 16,08 por 23/03/2011 a
01 (uma)

........... , _,_... .._...��,.���.I?J�!.�.. _................ __ , _ ,....................... ,.����JI�..�.9.�,_�.�I _.__ , .. _ _�.�Ea.._ _ ,_ ._.__ _ ..º�Lº�L�º!.!....... _.._."
Orientador para área de R$ 13,93 por

02 (duas) 23 a 27/03/2011
Informática básica Ja do Sul hora

._ .. _ .. - " , .• " - _-- _ _.,- _._ _ , _ , ,- .. _ .. _ __ .. , _ _ ..

Orientador para área de R$ 17,26 por 23/03/2011 a
01 (uma)

_ _,_ _,_.,'!!��_��.�. i.�� __ "'" _"_"" , ,., .. _. _,.... . .. , , }.� ���.�.� doSul _...... ..�g_�� _._._ _ .. _ __9..�L2..'±L�.º..!! _._ _ .

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

,

a ordem classificatória.

Nova tributacão de bebidas
�

prestes a entrar em vigor
O reajuste da tabela dos preços

de referência para a tributação de

cervejas, refrigerantes e água já está

pronto e só depende do decreto

para entrar em vigor...A afirmação
foi feita ontem pelo secretário da
Receita Federal, Carlos Alberto Bar
reto. Segundo ele, os estudos que
corrigem a base de incidência de

impostos como o PIS/Cofins e IPI

para as chamadas "bebidas frias" já
estão nas mãos do ministro da Fa

zenda, GuidoMantega.
Na semana passada! empresá

rios do setor disseram após reunião
com Mantega, que o aumento da

base de tributação e dos impostos
pagos deve ser repassado para o

preço final dos produtos em 60 dias.

Segundo Barreto, porém, a correção
da tabela deve ocorrer "em breve".

Os preços de referência para o

setor foram tomados pela última
vez em janeiro de 2009 e posterior
mente congelados pelo governo
para dar fôlego às empresas durante
a crise. Agora, apesar das tentativas
de acordo por parte dos empresá
rios, o governo decidiu atualizar a
base de tributação para os preços
atuais Segundo os executivos, o au
mento deve passar de 10%.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Macarronada do Moa
s ingressos para a 3a Macarronada Beneficente do Moa, que
este ano será revertida em prol do CW- Centro deValorização
aVida, já estão à venda. O valor do convite é R$ 10,00 e dará

..... direito a saborear amacarronada com três tipos demolho, pre
parada por Tato Branco e sua equipe, e a curtir várias atrações, como
Garotada Fandangueira, Lucas & Eu, DetonaAxé, Dj Paty e Dois Pra

Lá, Dois Pra Cá. Vai perder?

Niver do Cacá
Meu compadre, amigo, irmão

Cacá Pavanello é o grande aniver
sariante desta terça-feira. Ariano,
cheio de luz, inteligente e uma

cascata de espiritualidade, vai
brindar ao lado da mulher Gisa,
da filha Stefani, do filho Guilher
me e com uma legião de amigos
do peito. MG enviaum beijo de

parabéns commuito carinho!

•

UX�o
E aquele político de gel nos ca

belos participou em Iaraguá, no fim
de semana, de uma festa concorri
da na companhia de uma morena

muito suspeita. Chegou se achando
omaior Don Juan dos últimos tem

pos, o gás da Coca Cola. Foi alvo de
olhares, comentários e chacotas...
Podem Por isso, nessas horas, nada
melhor que um chope Kõnigs Bier.

Festança
., Que festança foi aquela que rolou em plena segunda-feira, num

edifício perto do Hospital São José? A vizinhança ficou em polvorosa.

Keyde Daiane Oliveira formou-se
no curso de gestão financeira

NAS RODAS
• Iosemar Ramos bate as taças
e faz tim tim bem nesta quarta
feira. Mil vivas!

• Dia sete de abril, na loja Fine
Fiare, acontece o preview da 5°
Festa do Champanhe. Evento
promovido pela Revista Nossa.

• João Carlos Barroso e a bela
Ruana Maira de Azevedo
noivaram no último fim de
semana.

• Chegou ao fim o namorico
do jovem boa pinta João Juarez
Marques e a toda bonita Priscila
Conti. A fila andou.

Coquetel
No próximo dia

30 de março, a Mega
Empreendimentos
promove num res

taurante da cidade
um movimentado

coquetel, para di

vulgação do Txai
Ganchos Santa Ca
tarina. Um imóvel

ímpar formado por
visuais inacreditá
veis, sete praias de
sonhos e a excelên
cia dos serviços Txai
Resort. Simplesmen
te absoluto.

Onde comer
bem em

Jaraguá
Na Confraria do

Churrasco. Todo dia
uma novidade.

Nilton & Cesar
Matheus'

Hoje à noite na Zum Schlauch vai ro
lar uma festa das boas, com a presença da

dupla sertaneja Nilton & Cesar Matheus.
Vai perder?

, Vanessa Theisen no London Pub

Madrinhas
As madrinhas que ajudarão a movimentar a grande Noite Gala, que

acontecerá dia 30 de julho, no Baependi, já foram escolhidas. Serão: Carine
Elisa PicoliMarcatto, CarmemTomaseli, Cecília Konell, ElieteMaria Cavio
guiolí, Emanuela ChristianWolfI, Eusi Maria Pereira Flesch, Fabiana Rohr
setzer de León Pamplona, Keidy Kaestner Kavalcanti, Mara Rúbia Cattoni
Poffo e RoseliMenegottiGarcia. O evento é uma promoção daAPAE (�so
ciação de Pais eAmigos dos Excepcionais).Volto ao assunto.

Ana Hickmann,
comemorando o título.

Dica de
quarta-feira

Convidar os amigos, curtir um
bom petisco e jogar sinuca no

Espaço do Oca.

• Acesse o sitewww.
moagoncalves.com.br e confira
as fotos das.melíiores baladas
de Iaraguá doSul e região.

• Por favor, não ousem
convidar para dividir a
mesma mesa o vereador Zé da
Farmácia e o comentarista da
Rádio �araguá,;�rançiscoAlves. p

O caldo pode entornar.

• Dia 28 de maio, na Igreja
Matriz São Sebastião, acontece
a tradicional Galetada daApae.

Social 13

Gilson Hornburg e

Josimere da Loja Di Fatto,
na Barra, estão com araras,
cabides e prateleiras
recheadas de novidades,
dentre elas a famosa
Beagle

"
A paciência é

amarga, mas seus
.1 frutos são doces.

it�;fii�,l��(1rt��'�n� f��i1U:):M'

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o meu

camarada Aparecido Donizete
Gonçalves. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

,

dias. Valeu mesmo!

o conduzirá com
toda,a sua graça.

• o'RofaryClube de Jaraguá
do Sul realiza dia 10 de abril
de 20110 4°. Castelão do

Rotary, com o objetivo de
arrecadar recursos para a

aplicação em ações em nossa

comunidade.
II

• O futebol campeão de futsal ,

feminino está precisando de

patrocínio.

• Nãomaltrate os idosos. Dê
aten ão à eles.
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CLIC DO LEITOR

o Lupy desapareceu na semana passada, próximo ao condomínio Jardim
das Flores, no Estrada Nova. Os donos oferecem recompensa, contato

com Maisa pelos telefones 3372-1970, 9167-8489 ou 8877-8550

Envie sua foro para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

CRÔNICA

Um tempo para chamar de meu
ue me perdoem as tecnologias ma

ravilhosas e o mundo cada vez mais
moderno que se desdobra diante de

...... nossos olhos a cada dia, mas que certas
páginas do passado deixam saudade, pelo me
nos emmim, não resta dúvida. Não sei definir
direito o conceito de "velho" Pelo que dizem
é algo que se desatualizou e

não serve mais, que não tem
mais utilidade ou qualquer
uma dessas linhas de raciocí
nio. Sou uma pessoa "nova",
tenho 36 anos, porém, mi
nha alma é antiga e tenho a

sensação de estar vivendo no

tempo errado. A expressão
HSOU do tempo que ...

"

mostra

a história de vida de cada um
e o que já viveu. Essa divisão
invisível do tempo se esta-

belece à medida que assistimos as mudanças
e transformações do mundo em todos os as-

. ,.

pectos. De que tempo você é? Eu sou do tem-

po lá de trás, passado, por vezes adormecido,
mas que ainda abre os olhos para observar as
loucuras do presente. Soudo tempo das an

ríguídades, gosto deste tipo de feira e desde

que fui sonho ter na minha casa um telefone

antigo que um dia tive o prazer de conhecer.
Sou do tempo-de Elis Regina, da Bossa Nova,

da poesia cantada de Noel Rosa com sua Fita
Amarela ou com a Chuva de Vento, da boe
mia explícita de Adoniran Barbosa, poeta do

povo, com seu Trem das Onze. Sou do tempo
de Casablanca e O vento levou. Gosto de mu
seus. Passo horas dentro de sebos entre livros
amarelados pelo tempo e fico apavorada só

de pensar que algum dia o

formato do livro tradicional

pode acabar. Sou do tempo
que as pessoas se reuniam na

varanda de casa para conver-
.

sar no fim da tarde e os mais

jovens ouviam as histórias'
do passado dos mais velhos.
Sou do tempo da Caverna do

Dragão, da She- ra e do He
mano Sou do tempo que bas
tava pais olharem para filhos
com cara feia para impor o

respeito e que chinelada na bunda não fazia

.

dos pais supostos agressores. Enfim, caros lei
tores, sou do tempo de tanta coisa e mesmo

que essa crônica já esteja cheirando a nos

talgia confesso que gostaria de ter um tempo
particular, um tempo para pegar na mão e

chamar de meu. Presente e futuro são perecí
veis, estragam a qualquer momento, azedam,
enquanto que o que já foi émassaconsistente,
é tangível, não é velho, é reciclável.

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

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

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

LANÇAMENTOS
• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)

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

\

(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
· ° Ritual (Leg) (14h - todos os dias)
· ° 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 (Leg) • Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Um médico atende o presidente ainda na pra

ça. Querêncio pergunta se existe alguma chance
de sobrevivência. ° prefeito recebe uma resposta
negativa. Lincon corre apressado para dar a notícia
do atentado em seu blog. Flores diz à Ajuricaba que
suspeita de Joça. Nicolau anuncia que o presiden
te faleceu. Flores diz que Nicolau continua sendo o

próximo alvo de seus planos. Nicolau decide que o

jornal do dia seguinte terá como notícia principal o
seu depoimento. Os agentes encontram uma ampo
la de cianureto no carro de Joca. Ajuricaba diz para
Léia que Joca matou o presidente.

ARAGUAIA
Padre Emílio leva Gabriel para o sítio. Neca

confessa a Terê que não tem dinheiro para reerguer
o circo. Solano manda Estela contar para laru o que
ele decidiu. Estela resiste com medo de laru acabar

com a vida do gaúcho. Manuela conversa com o pai
sobre o destino dos guerrilheiros que ele delatou.
Terê pensa em vender a estalagem para ajudar
Neca a reconstruir o circo. Cotinha se enfurece com

Aspásia e Lurdinha por não acreditarem que seu

noivo existe. Veloso avisa a Max que Amélia está
com o amante na estalagem. Solano pede ajuda a

Ruriá. Max se prepara para flagrar Amélia.
.

MORDE E ASSOPRA

Júlia se machuca e Abner a leva para sua casa.

ícaro brinca com Zariguim e fala para Akira que
criará um robô androide idêntico à sua amada. Jú
lia descobre um fóssil na casa de Abner. Guilherme

aceita voltar para Preciosa, mas teme que a mãe
descubra que ele nunca estudou medicina. Oséas
conta para os filhos que irá se casar novamente.

ícaro leva Júlia para falar com o prefeito e ela reve

la que encontrou evidências de que há fósseis na

fazenda de Abner. Minerva ouve Júlia dizer que a

cidade lucrará com a pesquisa dos fósseis e exige
que Isaías ajude a paleontóloga.

INSENSATO CORAÇÃO
Zeca critica Léo por alterar o projeto feito por

Raul. Aquiles exige que Úrsula o ajude a acabar com

união entre as empresas Delamare e Drumond.
Sueli é demitida e passa mal. Marina flagra Úrsula
ouvindo uma conversa de André atrás da porta. Pe
dro conversa com Floriano e disfarça sua tristeza.

Úrsula fotografa André e Vivian juntos e mostra para
Aquiles. Sueli se emociona com a solidariedade de
Vitória. Pedro troca o nome de Irene por Marina e

a jovem não gosta. Aquiles chantageia André para

que ele acabe com o contrato entre a Delamare e o

escritório de Marina.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No setor profissional, ativida

des que envolvam concentra-

ção podem ter sucesso neste dia.

No amor, o entusiasmo será grande com

o par. Aproveite (j) momento! Não permi
ta que abusem da sua boa vontade!

No setor profisslonal; cuidado
com a concorrência. O relacio-
namento pede mais privacidade

nesta quarta-feira, pois um certo misté
rio pode envolver o romance. Cuidado
com aborrecimentos desnecessários.

GÊMEOS
É tempo de lutar com mais gar
ra por seus interesses profissio-

nais. Parcerias estão favorecidas
nesta quarta-feira, principalmente no

campo afetivo. Cuidado, alguém pode
abusar de sua ingenuidade.

CÂNCER
É momento de expandir sua

\0""''''''''

atuação profissional! Contato
com pessoas distantes pode fa

vorecer isso. No setor afetivo, interesses
em comum vão fortalecer a relação. Evi
te riscos financeiros neste dia.

LEÃO
No trabalho, dê mais atenção
às questões urgentes. Cuidado

com conflitos no setor afetivo,
não deixe que problemas antigos voltem
a incomodar neste dia. Aproveite para se

divertir e sair da rotina.

Podem surgir problemas profis-
,I' sionais no decorrer deste dia.
A dois, os astros enviam ótimas

energias: o clima é de mais intimidade

com o par. Ótimo dia para resolver im

passes em todos os setores.

No setor profissional, seus es
'""'"

�",

'" forços podem ser recompensa-

dos, mas não conte com a sor

te! A dois, sua habilidade para seduzir e

convencer estará com tudo. Use e abuse

da sua comunicação nesta quarta-feira.

ESCORPIÃO
Com seu magnetismo em alta,
vai se destacar em vários se-

I

tores de sua vida. No relacio-

namento, saberá como ninguém
agradar a pessoa amada, aproveite! É
momento de satisfazer suas vontades.

eSAGITÁRIOProblemas de comunicação ou

perda de informações podem
tumultuar seu trabalho. À noite,

sua prioridade será o namoro, o prazer
e a diversão! Aproveite a noite para-se
distrair com o par e os amigos.

CAPRICÓRNIO
Você estará mais autoconfiante

para enfrentar os desafios que

podem surgir neste dia. É tempo
de buscar por mais privacidade no rela

cionamento afetivo. Evite misturar ami

zade com negócios.

AQUÁRIO
É momento de idealizar sonhos
na vida profissional. Mas tenha

cautela com a concorrência. No

romance, a cumplicidade está em alta.

Aproveite o astral de entrosamento para

passar mais tempo com o par.

PEIXES
No campo profissional, aprovei
te para adiantar as tarefas roti-

neiras. Vitórias no trabalho tam

bém não estão descartadas! No amor,

a fase é de sorte.
I

Com fé e confiança,
você vai conseguir melhorar sua vida.
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Chico Anysio recebe
alta e volta para casa
Chico Anysio recebeu alta nesta segunda-feira. Após

três meses internado, o humorista apresenta estado de
saúde estável e já está indo para casa. Malga di Pau

la, mulher de Chico, contou a novidade pelo Twitter.

"Atenção. Sirene ligada. Estou na ambulância levando

o meu amor para casa. Como eu previa! Salve Jorge!
Malga Di Paula (com lágrimas nos olhos)", escreveu.

A estilista Stella McCartney chega a São
Paulo nesta terça, 22, para lançar coleção da

C&A, diz o jornal "Estado de São Paulo". A filha
de Paul McCartney vai ganhar uma festa para'
400 pessoas na Casa Panamericana e coque
tel vegetariano. Segundo o jornal "Diário de S.

Paulo", Stella vem com o marido e os filhos, e
ficará hospedada no hotel Fasano. Terá um al

moço com Natalie Klein, da NK Store, única loja
que vende oficialmente suas.coleções.

Ronaldinho barrou
"marias-chuteira"

Ronaldinho Gaúcho não quis saber das famosas
"marias-chuteira" durante sua festa de aniversário! que
aconteceu neste domingo, no Rio. Segundo a coluna

Olá, do jornal "Agora", o jogador mandou barrar várias

moças que tentavam entrar na boate onde aconteceu

a comemoração. A festa, mais "familiar", teve convida
dos como Adriano, Dudu Nobre e Valesca Popozuda. O
jogador foi à festa com uma amiga delegada e, de acordo
com a publicação, ficou quieto em um canto.

DIVIRTA-SE

Ê sabedoria...
Certo dia, no Tibet, o discípulo cria coragem e

resolve tirar a sua grande dúvida com o Mestre.
- Mestre, como faço para me tornar um sábio?

perguntou.
- Boas escolhas.
Ele fica pensativo por alguns instantes e depois

torna a perguntar:
- Mas como fazer boas escolhas?
- Experiência - diz o mestre.
- E como se adquire experiência, mestre?
- Más escolhas ...

lazaro Ramos
frustrado por não
entregar filme

Acompanhado de Taís Araújo, o ator Láza
ro Ramos foi ao Theatro Municipal, no Rio,
para entregar a Obama uma cópia de seu do

cumentário, "A Posse de Obama". No entanto,
segundo o "Estadão", ficou frustrado, pois não
conseguiu entregar o filme ao presidente ame
ricano. Precisou contentar-se em entregá-lo
à funcionária do cerimonial de Sérgio Cabral,
que prometeu enviar à Casa Branca.

Schwarzenegger
fará série de lV

A equipe do ex-governador da
Califórnia Arnold Schwarzenegger
anunciou que ele vai atuar numa

série de televisão, informou nesta

segunda-feira a edição digital da
revista "The Hollywood Reporter".
"Meus amigos da agência me per

guntaram durante sete anos quan
do

I podiam começar a considerar
as ofertas. Dei sinal verde nesta

segunda-fei ra", escreveu Schwa rze

negger no Tw.itter.

CBS quer Charlie
Sheen de volta, diz site

A emissora CBS, responsável pela série "Two and
a Half Men", quer Charlie Sheen de volta à produção,
afirma o site Radar Online. De acordo com o site, a
rede está disposta a "perdoar e esquecer" o compor
tamento recente do ator. O site afirma que o presiden
te da CBS está em contato com Lorre e executivos da
Warner em busca de uma solução para o impasse.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

23/3
Ademir Hoffmann

Alexandre R. P.Machado

Altair J. Kreutzfeld
, Ana Bertholdi

Elenir Backes

Elisabeth Gielow
.

Elise Stahlke

Ivanir S. Junkes

Jair da S. Oliveira

Jaison Borinelli

Jamile Lunelli

Lucas S. Henhagui
Lucia Steilen

Roselene de Oliveira
Roseli Persch

Silvana Ap. Augusto
80rpia M. Mensli

I

i T'hi�g3'�iM: Eta
I Wilson R Scha '
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REFRI-A
CLIMATIZAÇÃO AUTOMOTIVA DE QUALIDADE

, � :;/.

Refri-ar tem local prÓprio há nove anos

á se foi o tempo em que consi
deravam ar condicionado no ve

ículo como sinônimo de luxo. No
verão brasileiro, o ar automotivo

.

é um equipamento valorizado pela
população e se tornou, é claro, muito
mais popular do que há dez anos.

Mas, não basta apenas ter o con
forto do. ar enquanto dirige, a higie
nização do aparelho é muito impor
tante. A Refri-ar de Jaraguá do Sul é
uma oficina de instalação e manu

tenção do ar condicionado automo

tívo, extremamente especializada. "É
recomendada uma limpeza e troca

de filtro do ar condicionado a cada
seis meses, para evitar a proliferação
de fungos e ácaros. A importância da

higienização é para com a saúde das

pessoas que usam o veículo. Para se

ter uma ideia, até osso, rato, barata e

largatixa já encontramos dentro do
sistema de ar", conta o proprietário da
Refri-ar, Salomón Rodriguez.

Em 1994, ano em que abriu a Refri

ar, Salomón percebeu que existia, mas
ainda assim, havia falta de mão-de-obra

especializada na refrigeração veicular na .

região. "O nosso objetivo é desde o início

se manter no mercado, acompanhando
as novas tendências para nos aprimorar
mos. Sempre focados em um trabalho de

qualidade", ressalta o proprietário.
O empreendimento é o único que

faz a recuperação de compressores.
(IA experiência que temos no ramo é
um grande diferencial. Tem que ter

bastante conhecimento de eletrônica,
o que torna difícil achar profissionais
na área. Por isso, fiz um treinamento
com todos os funcionários que passa
ram por aqui.", afirma Salomón.

A segurança em dias de chuva e

também no trânsito por poder dei
xar os vidros sempre fechados, além
do conforto - principalmente - são os

fatores que mais levam o motorista a

procurar veículos com o ar condicio
nado. Mas, para quem trabalha com

a linha pesada, como: caminhões,
ônibus, tratores e máquinas agrícolas
também merecem essa comodidade.
Para eles, a Refri-ar atende com uma

oficina ambulante, que leva um gera
dor de energia, para atendê-los onde
estiverem com responsabilidade.

FOTOS FERNANDA DELLAGIUSTINA

Atendimento com responsabilidade

Diferença de um filtro sujo e um novo

são exemplos da importância de trocar e
higienizar o ar automotivo

• Fernanda Dellagiustina

'\

,.

Proprietário da Refri-ar,
Salomón Rodriguez
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Na área

Henrique
Porto

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Copa Norte
o domingo teve início a Copa
Norte. Rodei bastante para
passar nos três jogos que
aconteceram em nossa cida

de. O Flamengo foi derrotado em casa

pelaArsiper, em jogo tumultuado fora
de campo. No Botafogo, nervos à flor
da pele, jogadas violentas e uma sur

preendente vitória da jovem equipe da Barra, de virada. Na Arsepum,
um resultado esperado na tranquilavitóriado JJBordados (foto) sobre a
desconhecidaAJAE Quanto ao jogo doVitória, tenho informações que a
equipe foimuito bem, apesar da derrota por 2xO para oAmérica.

Exemplo
"Não sei se eles fariam o mesmo por nós". Esta foi a frase de

Claudemir "Foguinho" Ruedieger, antes da partida entre Flamen
go e Arsiper pela Copa Norte. O,motivo? O Flamengo aceitou que
o adversário jogasse de coletes, já que os visitantes desconheciam
o regulamento dá competição e não trouxeram uniforme reserva.

Com os dois times de vermelho, a solução foi improvisar. Dentro
de campo, o rubro negro foi derrotado por 2xO. Fora dele, deu um

exemplo ímpar de desportividade. Algo raro no futebol amador.

Juventus
O presidente lIdo Vargas

chegou na sede da FCF (Fede
ração Catarinense de Futebol)
portando um pedido de licença
e saiu de lá com participação
assegurada na Divisão Especial.
Estranho, mas compreensível, já
que a competição foi atrasada e

só vai começar em agosto. Além
disso, a FCF deu 15 dias para o

Moleque Travesso pagar a taxa

de inscrição. Agora é hora de
correr atrás do tempo perdido.
Nesse sentido, uma reunião está

agendada hoje com o deputado
estadual Carlinhos Chiodini.

,

Ontem a APA (Asso
ciação Prática de Atletis

mo) completou seis anos.

Fundada em 22 de março
de 2005, a entidade tem

como objetivo difundir
e incentivar a prática da
modalidade na região.
Personifico meus para
béns na pessoa do técnico
Adriano José Moras, que
coincidentemente aniver
saria na mesma data.'

...Jaraguá
É nesta sexta-feira, 19h, a apresentação da nova equipe de

futebol de Jaraguá do Sul. Será :qo Restaurante Típico do Parque
Malwee. O evento contará com a presença de dirigentes do São

Paulo e do nosso Botafogo, que no último fim de semana condu

ziuAri Enke e sua diretoria para mais dois anos de mandato.

Automobilismo
o piloto jaraguaense Ale

xandro Spézia, da equipeWulf

Racing, vive um ótimomomen
to no Campeonato Catarinen

se de Velocidade na Terra, na

categoria Marcas A. Enquanto
isso, o autódromo de Nereu

Ramos não recebe provas da
modalidade há alguns anos. Al
guém sabe me dizer o motivo?
Confesso que desconheço.

Copa Galáctica
E deu Barra/Koty House na

final da Ja Copa Galáctica de
Futebol. A equipe conquistou
o título de forma invicta,'após
empatar em 3x3 com o Rau no

tempo regulamentar e superar
o adversário nas penalidades,
por 4x2. A boa campanha cre

dencia o Barra no Campeonato
Varzeano, que inicia no próxi
mo sábado.

STOCKCAR

is Ir. iniciamal
naMiniChallenge
Piloto foi desclassificado por desconhecer alinhamento

JARAGUÁ DO SUL

A estreia de Kreis Jr. na
Mini Challenge Brasil não
foi dentro do esperado
pelo piloto jaraguaense.

Mesmo
assim, a partici

pação dele e do join
vilense Leonardo For
tunato não chega a ser

de toda ruim: a dupla enfrentou
problemas de acerto e teve uma

performance na pista consi
derada dentro do possível,
uma vez que o equipamento
era totalmente desconhecido
dos pilotos. A etapa de abertu
ra da categoria, que integra a

Stock Car Brasil; aconteceu no

último fim de semana, no Au

tódromo Internacional de Curi -

tiba, em Pinhais, região metro

politana de'Curitiba.
._,

" ,á�
Kreís Ir, 'iveu situações ines

peradas dentro e fora da pista. Ele
foi desclassificado da etapa por
desconhecer uma das regras da
Mini. O próprio Kreis explica o que
aconteceu namanhã de domingo.
"Foi uma grande surpresa para
mim. Estava acostumado a largar
lançado (grid em movimento) na
Clio, onde era permitido retirar
o carro detrás do piloto que vai
à frente tendo um campo de vi

são maior, isso sem ultrapassar.
Mas na Mini é obrigado a ficar
exatamente em fila, um atrás do

outro, o que me gerou uma pe
nalização", esclareceu. A punição
de Kreis foi um drive-thru (entrar
e sair dos boxes).

O domingo não era mesmo

um dia de sorte do jaraguaen
se. "Para piorar, antes da corrida
não' sabíamos que o carro não

dispunha de rádio comunicador
e corremos sem o equipamento,
o que impediu de me avisarem
da penalidade. Sem rádio e con

centrado na corrida não percebi
as bandeiras no posto oficial que
me mandavam aos boxes, o que
ocasionou a desclassificação.
Fiquei sabendo somente após a

corrida, quando um piloto ami

go veio brincar comigo sobre o

ocorrido. Acontece, é uma pena,
mas tudo é aprendizado", concluiu
o piloto brincando: "Para a próxi
ma etapa vou encomendar o rádio
já esta semana".

FERNANDA FREIXOSA

Jaraguaense ficou sabendo da desclassificação só depois da corrida
DUDA-BAIRROS

Kreis Jr. não sabia que na Mini não é permitido tirar o carro da fila

Fortunato se

envolveu em

um acidente

entre dois carros na minha fren
te e para não bater fui obrigado
a tirar para fora parando na caixa
de brita, encalhado, unia pena,"

,

relatou o piloto joinvilense. Ele
retornou com voltas em desvan

tagem e sem chances de recupe
ração. "Só saí da caixa de brita re
bocado, voltando à corrida após
três voltas parado, continuei

para aproveitar o tempo visan
do maior adaptação, experiência
com o carro, mas aí não pude
conseguir nada mais que o 14a

posição final". A próxima rodada
dupla da Mini Challenge Brasil,
que corre sempre junto a Stock
Car será nos dias 2 e 3 de abril,
no autódromo de Interlagos, em
São Paulo.

O parceiro de Kreis Jr., Leo
nardo Fortunato, competiu um

dia antes e também não teve

muita sorte. Ele vinha fazendo
uma prova de recuperação após
também sofrer com a adaptação
ao novo carro e ter se classificado
'em 14°, mas ao final da primeira
volta ele já estava em nono. "Aí
houve uma longa intervenção do

safety car, devido a um aciden
te. Subi para oitavo e estava bri

gando no pelotão intermediário

quando aconteceu um acidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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jOgOdOaIIO
Mesmo em crise, equipe confia na vitória para respirar na competição
DA REDAÇÃO
Ainda sem técnico o

Fluminense faz hoje,
às 21h50, no Engenhão,
a partida que pode
salvar a temporada.
......Tricolor das Laranjeiras en

enta o América do México
ela quarta rodada da Liber

.....,...adores com o treinador in-
terino Enderson Moreira. Até bem

pouco tempo ele era um desconhe
cido da torcida e hoje terá a respon
sabilidade de comandar a equipe
na principal partida do ano. Já que
o time precisa vencer os três próxi
mos comprorrussos para avançar a

,

próxima fase da libertadores.
E para mostrar trabalho, Mo

reira já começou amexer na equi
pe e até por motivo de lesões. O
Tricolor deve ter quatro nomes

novos no time titular. Digão en

tra na vaga de Leandro Euzébio,
que torceu o joelho na partida

contra o Boavista, e Julio César
substitui Carlinhos. Valencia as

sume a posição já que Diogo não
está inscrito para a primeira fase
da Libertadores. Já Souza é uma

opção do novo treinador.
O interino também poderá

contar com a presença de Deco no
banco de reservas.Além da volta do
luso-brasileiro, pela primeira vez

no ano, o Fluminense vai ter o seu

ataque que foi titular na conquista
do Campeonato Brasileiro de 2010,
Fred e Emerson foram confirmados

para a partida.
Ambos estão recuperados das

lesões que os afastaram dos jogos
do início desta temporada. Com

isso, 'Rafael Moura deverá ficar
como opção no banco de reservas,
assim como Araújo. "Não digo que
sejaomaior desafio, porque sempre
que se entraem campo é assim. Cla
ro que aqui a' visibilidade é maior,
até por ser um jogo de libertadores.
O Fluminense tem muito apelo de

mídia,masme sinto preparado para
,

fazermeu trabalho", disse Moreira; Para avançar, elenco do Flu precisa vencer os três jogos que restam

NEYMAR FICA IMPRESSIONADO COM JOGADAS DO CRAQUE

Show de Falcão pela Liga
Falcão marcou dois gola

ços na estreia do Santos dentro
de casa pela Liga Futsal. Sob os

olhares. atentos de Elano e Ney
mar, o,Craque das quadras foi
decisivo para a vitória do Peixe
sobre o Carlos Barbosa por 5x2,
na última segunda-feira.

NeyIllar, ao ver.o segundo gol
de Falcão ficou boquiaberto e não
escondeu a admiração pelo ala.

"Que isso. Os caras jogam mui
to. Falcão é de outro planeta. Sou
fã dele", escreveu o jovem talento
santista em sua página no Twitter.

Falcão considerou a noite de

segunda como um momento

especial de sua carreira. "Atuar

aqui é diferente de tudo e está
vamos esperando este momento

há muito tempo", disse Falcão.
A próxima partida do Santos
será amanhã, às 20h15, contra o

Umuarama.

DIVULGAÇÃOjSANTOSFC

12
Falcão marcou dois gols da quadra de defesa contra o Carlos Barbosa e encantou torcedores e jogadores

Joel não é
mais técnico
do Botafogo

Depois de uma reunião com a

diretoria do Botafogo, na manhã
de terça-feira, Ioel Santana deci
diu sair da equipe alegando não
ter mais clima para permanecer
à frente da time carioca.

Vaiado após a derrota por 2xO

para o Vasco neste domingo, no
Engenhão, Ioel não aguentou a

pressão da torcida - que pediu
por sua saída e o chamou de bur
ro - e se disse desgastado depois
de quase 14 meses de trabalho.

o treinador comandou a equi
pe em 76 partidas, somando 4�
vitórias, 23 empates e 12 derrotas,
com 142 gols pró e 58 contra. An

teriormente, ele assumiu o time
em 1997 e 1998 e depois em 2000.
A terceira passagem do treinador
teve início no dia 26 de janeiro de

2010, ao substituir Estevam Soa

res, após sofrer goleadapor 6xO em

clássico com o time 'cruzmaltino.

T
JOGOS PELO MUNDO
• CAMPEONATO CATARINENSE

·5aRODADA-RETURNO
HOJE

19h30 - Avaí x Metropolitano-SC
19h30 - Criciúma x Imbituba

20h30 - Brusque x Marcílio Dias-SC

20h30 - Chapecoense x Joinville

21h50 - Concórdia x Figueirense
CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense 10,
Figueirense 8, Avaí 7, Criciúma 7,
Joinville 6, Concórdia 4, Imbituba 4,
Marcílio Dias-SC 3, Metropolitano
SC 3 e Brusque 2.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 5a RODADA - RETURNO

16h - Cruzeiro-RS x Juventude

20h - Novo Hamburgo x Ypiranga-RS
20h - Santa Cruz-RS x Veranópolis
20h30 - São Luiz x Lajeadense
21h50 - São José-RS x Internacional

21h50 - Caxias x Universidade

AMANHÃ
19h30 - Grêmio x Inter-SM

20h - Pelotas x Porto Alegre
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
• 5a RODADA - RETURNO

HOJE

15h30 - Iraty x Cascavel

15h30 - Corinthians-Pk x Paranavaí
19h30 - Coritiba x Arapongas
20h30 - Operário x Rio Branco-PR

21h50 - Roma-PR x Atlético-PR

AMANHÃ
19h30 - Cianorte x Paraná Clube

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

CascavelO.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 15a RODADA

HOJE
17h - São Caetano x Bragantino
17h - Mirassol x Americana

19h30 - Santos x Mogi Mirim
19h30 - Palmeiras x Linense

19h30 - Portuguesa x Santo André
19h30 - Noroeste x Grêmio

Prudente

21h50 - Paulista x São Paulo

21h50 - Corinthians x Oeste

AMANHÃ
19h30 - São Bernardo x Botafogo-SP
21h - Ponte Preta x Ituano

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.

• TAÇA LIBERTADORES
• 4a RODADA

HOJE

21h50 - Fluminense x América

QUARTA-FEIRA (30/3)
21h50 -Internacional x Jorge
Wilstermann

s- RODADA

QUARTA-FEIRA (6/4)
21h50 - Santos x Colo Colo

QUINTA-FEIRA (7/4)
21h50 - Grêmio x Junior Barranquila

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITAL

A Direção da AMBAV - Associação de Moradores do Bairro Vieiras - Vem através de seu

Presidente convocar Eleições para a Nova Diretoria e Conselho Fiscal na forma do:
• Art. 16;
• Art. 17 - Parágrafo 1°;
• Art. 19 - Parágrafo Único;
• Art. 41 - Parágrafo Único;
• Art. 42 - Parágrafos 1° e 2° - Itens 1 e 2 Letras A e B.

Art. 16 - A Assembléia Geral deverá ser convocada com antecedência míníma de 10 dias

e seu Edital deverá ser fixado na sede da AMBAV e nos locais públicos.
Art. 17 - Compete ainda a Assembléia Geral:

Parágrafo Primeiro: Eleger em votação secreta e declarar empossados os membros da

Diretoria Executiva.

Art. 19 - A Diretoria Executiva terá mandato de dois anos e será eleita nos termos do

presente estatuto sendo livre a recondução.
Parágrafo Único - O término do mandato será sempre no dia vinte e seis de maio do

segundo ano após a posse.
Art. 41 - A eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da AMBAV será realizada

em Assembléia Geral especialmente convocada para tal fim em votação secreta pelos
número das chapas.
Parágrafo Único - O número das chapas será dado pela Secretaria da AMBAV conforme

a ordem de inscrição.
Art. 42 - A presidência deverá publicar o Edital nos mesmos moldes previstos no Art. 16

deste estatuto com trinta dias de antecedência dando no mínimo quinze dias de prazo

para o registro das chapas.
Parágrafo Primeiro - As eleições poderão ocorrer no máximo 120 dias antes do termino

do mandato.

Parágrafo Segundo - O registro das chapas devera ser realizado na sede da AMBAV em

papel datilografado que devera conter:

1) Dados pessoais dos candidatos com nome, filiação, estado civil, nO da carteira da iden

tidade, nO do CPF e endereço completo.
2) Nominada dos candidatos por cargos a saber:

a) diretoria Executiva: Presidente, Vice Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secre

tário, Terceiro Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro e Terceiro Tesoureiro.

b) Conselho Fiscal, sendo três titulares e três suplentes.
COMISÃO ELEITORAL
JAIME CHRAST
LUIS CARLOS FERRAS
ALGUSTINHO ZIMERMAM
Conforme o Art. 42 as inscrições de chapas tem início no dia seguinte a esta publicação
e encerra-se no dia sete de abril de dois mil e onze (07/04/2011) e as eleições serão no

dia sete de maio do ano corrente (07/05/2011) das 14h às 17h na sede da AMBAV na Rua

Augusto Lessmann, s/n - Bairro Vieiras.

Jaraguá do Sul, 22 de Março de 2011.

JAIR MUSSINATO - PRESIDENTE

EDITAL DE
PREGÃO 46/2011

Ref. Licitação
46/2011

Modalidade: Pregão
Objeto: Aquisição

de Equipamentos de
Informática

AAdministração do SAMAE
com fundamento no artigo
49 da lei 8.666/93, por ra
zões de interesse público
resolve anular a presente
licitação. Da presente de
cisão dá-se ciência a todas
as empresas ·interessadas.

Jaraguá do Sul, 18 de mar

ço de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCAFEDERATIVADOBRASIL-ES1l\DODE SANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodorodaFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390. Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

.

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 172564/2011 Sacado: ALENCARLOS GOUlART DA SILVA Endereço: RUA
EMillO Kl.lTZKE 120 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-230 Credor: IPKCONVERTEDO
RAGM C ITDAME Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 55911-3 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$130,00 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 173027/2011 Sacado: ASM TELECOMUNlCACOES ITDA Endereço: RUA
PRESo EPITACIO PESSOA, 1329 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: - Credor: llBERTEVEI
CULOS ITDA Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: M-000032-9 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.552,91 - Vencimento: 24/12/2010

Apontamento: 173068/2011 Sacado: COMERCIAL BRASILIA ITDA Endereço: RUA JOAO
PlANINCHECK463 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89252-220Credor: RPNOVACKCOMER
CIO CONFECCOES ITDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 11417/03 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 538,20 - Vencimento: 06/03/2011

Apontamento: 172995/2011 Sacado: D lTAUAIND. E COM DE SORVETES·ITD Endereço:
RUACAMIlD PICOU 190 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: FMPNEUS ITDA Portador:
- Espécie: DMl- N'Titulo: NPI9214/6/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 239,00 - Ven
cimento: 11103/2011

Apontamento: 173080/2011 Sacado: FARMASCHOPPING ITDA Endereço: Av.GETUUO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DISTRIBUIDORA
F PANARELW LT Portador: - Espécie: DMl- N' TItulo: 888879001 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$147,73 - Vencimento: 08/03/2011

Apontamento: 172969/2011 Sacado: HEITOR TIEGS Endereço: R HORACIO RUBJNI 706 -

JARAGUADOSUL-CEP: - Credor:CCRETIQUETASITDAME Portador.- Espécie:DMl
- N' Titulo: 000500 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 285,00 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 173102/2011 Sacado: JOHNY ARNOLDO HASS Endereço: RUA EURICO
DUWE 4608 - Jaraguá do �ul-SC - CEP: - Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS LIDA - EPP

Portador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 6440-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 612,00-
Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 172020/2011 Sacado: JOSE VANDERCEI WPES Endereço: MAXIMINO BE

BER,167 - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: VALDOCIR l-IMS
ME Portador: - Espécie: DMl - N' Titulo: 26816-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
763,00 - Vencimento: 23/02/2011

Apontamento: 172952/2011 Sacado: KW M E MAr ELETRICO ITDA ME Endereço: RUA
PASTOR ALBERT SCHNEIDER 1255 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SCHNEI
DERELECTRIC BRASILLIDA Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 200570321- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.682,42 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 172772/2011 Sacado: MlOTEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Endereço: RUA RICARDO GRIMM 0016 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ENERBRAS
MATERIAIS ELETRICOS ITDA Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 00023741 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 29,31-Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 173022/2011 Sacado: NlCOPEL COMERCIO E RECIClAGEM ITDA Endere

ço: RUAAUGUSTOMIELKE75 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: PIRAMlDE
AUTO PECAS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 6692/6693 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 330,94 - Vencimento: 15/03/2,011
Apontamento: 172816/2011 Sacado: PERSONA MEDICINA DO TRABAlHO Endereço: AV
MARECHALDEODORO DAFONSEO\ 1412 - CENTRO - JARAGUADO SUL - CEP: - Cre
dor: TAVARES FOMENTO COMERCIAL ITDA Portador: DECORACOES DMFLEX ITDA

Espécie:DMl- N'TItulo: 0099-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Vencimento:

08/03/2011

Apontamento: 173026/2011 Sacado: RACOES CATARINENSE ITDA Endereço: RUAWALDE
MARGRUBBASAlA 06 4955 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: RVASSESSO
RIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA ITDA Portador: BIONASA ITDA Espécie: DMl - N°

TItulo: 1334-1/NA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.480,00 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 172855/2011 Sacado: SALETE DOS SANTOS SCl-INlCZ Endereço: PAULO
KRAEMER, 135 APTO 02 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89254-520 Credor: CLEBERHERNACKI -

ME Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 6419 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 208,33
- Vencimento: 10/03/2011

Aporitamento: 173030/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor: MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo:
5341111- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 895,59 - Vencimento: 13/03/2011

APontamento: 173031/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVELMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo:
53411/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,22 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173032/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER
MARQUARDT 2039 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo:
53404/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,07 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173033/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor: MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo:
53404/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 299,53 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173034/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo:
53403/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 207,74 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173035/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo:
53403/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 711,86 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173037/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVELMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl-N'TItulo:
53402/ 1-_Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,94 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173038/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWALrER �

MARQUARDT 2039 - BARRADORIO CERRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo:
53402/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 831,10 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173039/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre-
.

dor: MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo:
53401/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 358,90 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173040/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo:
53401/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$I13,92 - Vencimento: 13/03/2011

.

Apontamento: 173041/2011 Sacado: SAN MARCO MOVEIS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVElMAR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo:
53400/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 322,40 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173042/2011 Sacado: SAN MARCO MO\,?IS ITDA Endereço: RUAWAITER

MARQUARDT 2039 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cre
dor:MOVELMÁR -INDUSTRIADEMOVEIS ITDA - EPP Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo:
5340011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 98,40 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 172848/2011 Sacado: Y &Y PRESENTES E BijOUTERIAS ITDAME Endere

ço: RWAITER MARQUARDT SL 01 1140 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor:
REVAL ATACADO DE PAPElARlA ITDA Portador: - Espécie: DMl- N' TItulo: 01 193556C
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$170,82 - Vencimento: 07/03/2011

Certifico, que este Edital de Iotimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 23/03/2011. Jaraguá do Sul (SC), 23 de março de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 50/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: AQUISiÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/03/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 07/04/2011 10:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

REPÚBIlCAFEDERATNA DOBRASIL-ES1l\DO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918,Ed,Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO

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

Protocolo: 13852 Sacado: AVEliNO PEllENS CPF: 352.388.609-00 Cedente: SlIMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-84 Nú
mero do Título: 37130'001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAM1RIM-QataVencimento: 08/03/2011 Valor: 3.189,62 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: �$ 15,00
Protocolo: 13623 Sacado: CEDINHO ITDA CNPJ: 09.626.781/0001-07 Cedente: SO BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNlCAITDACNPJ: 05.417.032/0001-00 Número doTítulo: 006226/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIMDatayencimento: 25/02/2011 Valor: 473,34 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13912 Sacado: ClAUDIO JAGIELW CPF: 635.606.319-04 Cedente: AGROPECUARIA GIRASSOL LIDA EPP

CNPJ: 80.162.019/0001-73 Número do Título: 406150003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM Data Vencimento: 05/03/2011 Valor: 850,00 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 61,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo:-13602 Sacado: EWIR GIRARDI CPF: 580.796.459-49 Cedente: EB FOMENTO MERCANTIL ITDA CNPJ:
04.017.743/0001-25 Número do Título: 11.809-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO SA Data Vencimento: 31/01/2011 Valor: 253,35 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13543 Sacado: GILMARTUUOGIMENEZCPF: 040.716.759-50 Cedente: METALURGICAAM ITDAME CNPJ:
85.141.026/0001-02 Número do Título: 6140/05 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CODOBRASILSA - AGENCIAGUARAM1RIMDataVencimento: 20/02/2011 Valor: 205,00 liquidação após a intimação:R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13759 Sacado: JOÃOALBERTO MATOS FADUL FILHO ME CNPJ: 01.160.503/0001-97 Cedente: H IINDUSTRIA
DE ETIQUETAS SA CNPJ: 00.107.410/0001-36 Número do Título: 0002836902 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM Data Vencimento: 03/03/2011 Valor: 243,93
liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 13843 Cedente:
H I INDUSTRIADEETIQUETAS SACNPJ: 00.107.410/0001-36Número doTítulo: 0002778503 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 18/02/2011 Valor: 405,07 liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13831 Sacado: JOSE GENOIN CPF: 138.454.899-87 Cedente: NlCOLUZZI INDUSTRIA DE RÁÇOES ITDA

CNPJ: 01.139.350/0001-04 Número doTítulo: 3 005966 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 23/02/2011 Valor: 1.400,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13748 Sacado: JW COMERCIO DE PNEUS ITDA CNPJ: 10.587.687/0001-67 Cedente: UNK COMERCIAL IM
PORTADORA E EXPORTADORA lIDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 20/23 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AG�CIA GUARAMlRIM DataVencimento: 05/03/2011
Valor: 1.845,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13743Sacado:UOMARMARCEIlNQODWAZNYCPF: 066.281.939-00 Cedente:ARNO FRANCISCODERETTI
ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 640 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 03/03/2011 Valor: 72,58 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13928 Sacado: METAlMASSA METALURGICA LrDAME CNPJ: 04.695.131/0001-91 Cedente: MANNES MAN

GUEIRAS EVEDAÇOES ITDA CNPJ: 80.645.286/0001-00Número doTítulo: 0189330101 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAM1R1MDataVencimento: 27/02/2011 Valor:
144,59 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13634 Sacado: N SA PANIFICADORA E CONFEITARIA ITDA CNPJ: 12.139.042/0001-97 Cedente: DERU NATA
UNO DA SILVAMEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07 Número do Título: 7287/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data vencimento: 25/02/2011 Valor: 270,00
liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00; Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13790 Sacado: PAULO CEZAR KESKE CPF: 053.431.989-02 Cedente: ANACLAUDIA SANTOS GONCALVES-ME

CNPJ: 08.948.953/0001-98 N(mlero do Título: 00010 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAlXAECONOMlCA FEDERALData Vencimento: 28/02/2011 Valor: 75,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13690 Sacado: RG COMERCIO DE ENGRENAGENS LrDAME CNPJ: 12.240.638/0001-89 Cedente:WTCOMER
CIO DEFERRAMENTAS LTDACNPJ: 08.418.834/0001-23Número doTítulo: 1521003 Espécie:Duplicata deVendaMercan- .

til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 24/02/2011 Valor:

123,91 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13692
Cedente:WT COMERCIO DE FERRAMENTAS ITDA CNPJ: 08.418.834/0001-23 Número doTítulo: 2027 Espécie: Duplica
ta deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM Data Vencimento:
18/02/2011 Valor: 100,80 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13595 Sacado: SILMARRElNKE CPF: 7l5.567.969-00 Cedente: BAUWEIT:::roAEPP CNPJ: 11.306.947/0001-
41 Número do Título: 1138 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 10/02/2011 Valor: 581,90 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13597 Cedente: BAUWEIT ITDAEPP CNPJ: 11.306.947/0001-41 Número doTítulo: 1614
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSADataVencimt:nto: 10/02/2011
Valor: 158,40 Liquidação apos a intimação: R$10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13628 Sacado: TRITEXI1L INDUSTRIA E COMERCIO ACETEXIEIS lIDA CNPJ: 08.688.568/0001-59 Cedente:
UNKCOMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA ITDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 32719-4/5 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM Data
Vencimento: 26/02/2011 Valor: 5.892,48 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13644 Cedente: GUEDES IMPOIITAÇAO E DISTRIBUIÇÃO ITDA CNPJ: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2615/6 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO CITIBANK SAData
Vencimento: 23/02/2011 Valor: 5.239,69 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13896 Cedente: GUEDES IMPOIITAÇAO E DISTRIBUIÇÃO ITDA CNPJ: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2843/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimento: 10/03/2011 Valor: 489,72 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13898 Cedente: IlNKCOMERCIAL IMPORTADORAE EXPORTA
DORA ITDACNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 32719-5/5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 08/03/2011 Valor: 5.892,48 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13389 Sacado:VAIDECIR FOGUIARl CPF: 030.242.039-82 Cedente: LUIZMOSER-ME CNPJ: 78.893.575/0001-
78 Número do Título: 02 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: LUIZ MOSER-ME DataVencimento: 24/02/2008 Valor:
78,41 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Guaramirirn,23 demarço de 2011.
Christa IngeHilleWagner, Interventora
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. PREVISÃO DO TEMPO
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Nebulosidade variável
com presença de sol e
chance de chuva fraca
isolada entre Florianópolis
e o norte do estado
devido a circulação
marítima
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Jaraguá do Sul
e Região
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,1ft'CHUVA

leste catarinense
sob chuva fraca

HOJE

dMíN: 18°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 31°C

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

DOMINGO

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

TENDÊNCIA
NovaWentema

prevista para quinta SÃO JOAQUJM
...
13° 24°

�Ô�O
Ensolarado Parcialmente Nublado Instáve! Chuvoso

Nublacl()

--
rl'6voada

A previsão para norte e leste
catarinense nesta quarta-feira é
de chuva fraca e esporádica, com
concentração maior no litoral.
No vale, a previsão é de panca
das, enquanto Joinville e Floria

nópolis tem chuva todo o dia.

A passagem de mais uma fren
te fria pelo estado está prevista
para esta quinta-feira, provocando
pancadas de chuva intensa e trovoa
das em todas as regiões, emantendo
chuva fraca na sexta-feira.

, "

,

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,
A MAIS OUVIDA.
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