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Rui Barbosa, acontece hoje. Três
livros doados pela comunidade,
aguardam leitores nos bancos

doTerminalUrbano.

Página6

José Benísio, mais conhecido como
Fumo, vive há três anos no Centro de

Resgate'Socíal e ganhou uma festa
de aniversário no ParqueMalwee,
ontem. Com seu jeito tímido e

quieto, ex-alcoólatra conquistou
todas as pessoas do abrigo.

Página lO

Trecho da DR-200
deve ser liberado no

dia 10 de abril
Comitiva do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) vistoriou ontem

área entre Corupá e São Bento do Sul, que foi danificada pelas chuvas. Órgão afirma que
obras de reconstrução devem custar R$ 26 milhões, já liberados do orçamento atual. Iá.a
situação da SC-413, que ligaGuaramirim eMassaranduba, é menos otimista. Rodovia, que
está completamente abandonada, foi palco de vários acidentes graves nos últimos dias.

PIERO RAGAZZI

Falta de acostamento na 5(-4] 3, em Guaramirim, obriga pedestres a disputarem espaço não só com
os veículos que trafegam pelo local, mas também com o mato e buracos que tomam conta da pista .

...................................IIIiiiiiII ..

blush!
A revista da mulher íntelJgente!

.

Irmão mata o outro
com facada no peito
Helton Arruda de Oliveiral
22 anos, foi morto dentro

. de casal no bairro Jaraguá
99. Segundo a Polícia Civil,
os dois irmãos estavam

embriagados e começaram a

discutir. O assassino Heverton
Arruda de Oliveiral 211 está no
presídio. Página 19

Aciag realiza posse
da nova diretoria
Eluísa Hertel Maiochi passou
comando da Associação
Empresarial de Guaramirim
para o empresário Carlos
Hugo Dequêch, na noite de
ontem. Página 6

Arena irá receber
vistoria técnica hoje
Organizadores do
Campeonato Mundial de
Handebol Feminino analisam
local às 15h. Entre os quesitos
a serem avaliados estão
as medidas da quadrai -*.

vestiários, banheiros, áreas
de circulação e acesso às
arquibancadas. Página 17
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Espionagem
Na edição de 31 de

março de 1979, o jornal O
Correio do Povo noticiava
a descoberta de um

dispositivo de escuta no

gabinete do governador
de Goiás, AryValadão.
Informações confidenciais
do Estado vaiaram para o

público..
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Como o carvão consumiu
a cidade de Centralia

Amenor cidade do Estado da Pensylvannia,
com apenas sete habitantes, Centralia tinha
uma economia próspera, baseada na mine

ração de carvão, até o que se achava o fim dos
veios, na década de 60.

Em 1962, as minas que antes foram o "cora

ção" de Centralia viraram o seu fim: Em maio
de 1962, a queima do lixo acumulado no aterro

sanitário do município, próximo a abertura de

uma das minas, incendiou os veios abandona
dos. As chamas se espalharam por todo o sub
solo da região, sem que osmoradores notassem.

Em 1979, o calor excessivo dos tanques
de combustível do posto de gasolina reve

lou o problema. Em 1981, um buraco de 42

metros de profundidade se abriu atrás de
uma casa, e várias fissuras e crateras se for
maram desde então.

A cidade inteira foi condenada em 1992,
após técnicos concluírem que a recuperação
era impossível. A maioria dos mil habitantes

que viviam lá em 1980 partiram em 84. As cha
mas sob Centralia continuam a arder, emitindo
níveis letais de monóxido de carbono.

DIVULGAÇÃO

Consumida pelas chamas desde 1962, apenas sete pessoas continuam
em Central ia, rejeitando a ordem de evacuação e movem ações contra o

Estado. A placa de alerta da foto foi retirada em 2010

PELO MUNDO

"1

Incêndio em Happyland
o clube "Happyland" no Bronx, em

Nova York, é incendiado na noite do
dia 25 de março, provocando a morte

de 87 pessoas, em suamaioria hondu
renhos celebrando o Carnaval. O refu

giado cubano Julio Gonzáles iniciou o

incêndio após brigar com a namorada,
funcionária do clube, que havia sido
interditado pelos bombeiros.

"1 B

Fundação do Atlético
o clube Atlético Mineiro é funda

do no dia 25 de março de 1908, por 22

jovens de Belo Horizonte. O time é o

mais antigo da capital Mineira, e acu
mula o maior número de título por
um único time de futebol brasileiro no
século 20, com 40 campeonatos esta

duais e um nacional, sendo também o

recordistamineiro.

Marc�a por direitos
Ativistàs liderados por Martin Lu

ther King Ir, completam a terceira ten
tativa de marchar até o Capitólio do
Estado do Alabama, em Montgomery.
O grupo protestava a favor do direito a

voto para os negros, cerceado pela bu
rocracia intencionalmentemovida por
grupos racistas, como o "Conselho dos
cidadãos Brancos" e a Ku K1ux K1an.

Radicais iniciam
"guerra" de 81 dias
o grupo patriota cristão "Montana Free

men" começaumabatalha de 81 dias contra o

governo federal dos Estados Unidos da Amé
rica, iniciada pela prisão de dois membros
do movimento por fraude fiscal. O grupo,
composto por cinco pessoas, declarou uma

pequena fazenda próxima a cidade de Jordan,
em Montana, como sendo a "Cidade de Jus
tus", e rejeitaram qualquer "governo externo".

Durante dois anos, os Freemen falsifica
ram cheques e boletos bancários, pagando
valores excessivos por encomendas para
pedir reembolsos, para comprar armas,mu
nição e armadura balística. Em 1995, o FBI

passou a investigar o grupo, após uma ten
tativa de sacar US$ 1,4milhão de uma conta
pertencente à corte distrital, para compra
de armamento.

.

O terreno da "cidade de Iustus" já havia
recebido uma ordem de expropriação pelo
governo Estadual em 1994, por sonegação
de impostos. Os Freemen resistiram ao des

pejo, e em 1996, O FBI se mobilizou para
prender o grupo.

Devido aum confronto anterior com um

grupo similar no Texas, o FBI tentou redu
zir o conflito armado ao mínimo possível,
e após 81 dias de negociações e ocasionais
trocas de tiros, osMontana Freemen se ren

deram às autoridades.
O grupo se baseava em uma filosofia de

"soberania individual", e rejeitava a legisla
ção e o sistema fiscal do governo federal dos
EUA, visto como "ilegítimo" e "anticonsti
tucional". Parte da ideologia do "patriotis
mo cristão" se fundamenta em questões
semânticas, alegando que a terminologia f'

usada por bancos e tribunais remove a au

toridade destes sobre o cidadão.
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EDITORIAL COMUNICADO
AO ASSINANTEo CORREIO DO POVO

SC-413
Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por

gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 2106193601l

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

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

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

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

mportante rodovia que corta a região,
a SC-413 está em situação deplorá
vel no trecho que liga os municí

pios de Guaramirim e Massarandu
ba, colocando em risco a

vida de motoristas, pe
destres e ciclistas. Mato,
buracos e falta de acos

tamento que há tempo
já existem no local (a de
núncia já foi feita pelo O
Correio do Povo em anos

anteriores) se tornaram

problemas ainda maiores

com as enxurradas regis
tradas na região nos três

primeiros meses deste

ano, tornando alguns pontos completa
mente intransitáveis.

E, para piorar ainda mais a situação, a

indefinição da diretoria de vários órgãos
estaduais, que vem se arrastando há três

meses, faz com que o Deinfra (Departa
mento de Estado de Infraestrutura), res

ponsável pela manuten-

t. ção das rodovias estaduais,
•

fique totalmente distante
dos problemas que a po
pulação está enfrentando.
Como já aconteceu outras

vezes este ano, mais uma

, vez, nenhum responsável
foi encontrado pela re

portagem para falar sobre
o assunto. Infelizmente, a
população não só fica sem
saber quando serão reali

zadas melhorias na via, mas também sem

nenhuma certeza se, de fato, elas ocorre
rão algum dia.

PONTO DE VISTA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

RaphaelRocha"Lopes,
presidentedaOAB

CristianoMahfudWatzko,
estudante de Direito

VictorDanich,
sociólogo

RomeoPiazera
Júnior, advogado

Sistema prisional: trabalho
e educacão é o melhor caminho

.:J

.. )". '.,.

ê Oeinfra fique
totalmente distante
dos problemas que
.

a população está
enfrentando" • Sem dúvida umdos temas instigantes e

sempre atuais da agendanacionalno âmbito
da segurança pública é a questão prisional.
Em todo o Brasil o que temos visto é a am

pliação dos espaços que abrigam indivíduos
em débito com a sociedade, reclusos para
que cumpram suas penas com a suposta
expectativa de que possam ser plenamente
reintegrados à sociedade.

Muitos resultados são alcançados, mais
como resultado de ações isoladas nos esta
dos emunicípios do que propriamente por
políticas públicas da esfera federal. O refle
xo deste quadro é a criação de verdadeiros

depositários humanos em condições que
muitas vezes agridem a dignidade que, ao
contrário de educar, estimula a degrada
ção de valores.

Quando se aborda esta situação é preciso
ter emmente que não se trata de tão somen
te amenizar em relação a formas de trata

mento dos apenados. Desvios de condutas

precisam ser punidos à luz da razão e do que
determina as legislações. Ou seja, ninguém
precisa ser bonzinho ou fazer de conta que
está praticando o bem ao propor medidas
sócio-educativas aos apenados. Mas opor
tunizar as condições para que estas pessoas
se restabeleçam produtivamente é positivo
para toda a sociedade. Ao preso, que tem a

chance de se redimir e retomar às suas famí

lias, e aos cofres públicos pela economicida
de de recursos que poderiam ser aplicados
em outras frentes.

Em Santa Catarina a situação não é dife
rente da do resto do país. Reportagem divul

gada recentementemostra que o Estado tem
uma população carcerária de 15 mil presos,

com déficit de seis mil vagas. No Brasil, este
núrriero é superior a 150mil presos.

Como o crescimento da ocupação e

sem investimentos na ampliação da es

trutura penitenciária, com superlotação
dos presídios a situação favorece cada
vez mais situações de rebeliões e fugas,
se tornando uma bomba prestes a explo
dir a qualquermomento.

O Estado, mesmo assim, tem propor
cionado resultados positivos na gestão
destes locais, com bons exemplos de pro
gramas de ressocialização de apenados.
Com certeza o caminho do trabalho é uma
alternativa para estas pessoas ocuparem
seu tempo de maneira positiva e tendo di
reito à remuneração pelos serviços presta
dos por meio de parcerias com empresas
e com as próprias Prefeituras em trabalhos
onde amão-de-obra possa ser utilizada.

Iaraguá do Sul, por exemplo, tem

como exemplo claro de programas que
utilizam apenados o Projeto Âncora, que
além de oportunizar a remuneração e

redução de pena por dia trabalhado con
grega esforços do Conselho Comunitário
Penitenciário no sentido de oferecer aos
detentos a assistência social e profissio
nal, jurídica, familiar e religiosa.

Este é um projeto ao qual a comunida-
de de Iaraguá do Sul tem se dedicado, com
o envolvimento das entidades da socieda-
de organizada, PoderJudiciário e da inicia
tiva privada, buscando dar oportunidades �

de trabalho neste momento da vida destas

pessoas, ao mesmo tempo em que o in
vestimento na educação é a melhor lógica
para as gerações futuras.

CHARGE

DOLErTOR

Terceirização irresponsável
de um contrato e são a garantia de que
direitos como férias, 130 salário e verbas
rescisórias serão honrados.

Quando deixam de renovar contratos

e de angariar novos, essas empresas não

dispõem de reservas para a real finalidade
a que se destinavam as provisões. A con

tratada, então, ou recorre a empréstimos
bancários ou, simplesmente, lidá o calote"
no empregado e no cliente.

Os tomadores de serviços devem, além
de certificar-se de que salários e encargos
imediatos sejam pagos ao trabalhador ter

ceirizado, cobrar solidez e transparência
das contratadas. O mercado exige a con

corrência e o preço é o principal critério
para uma boa escolha, mas não é o único.

Qualidade, seriedade empresarial, saúde fi

nanceira, compromisso com o trabalhador
são outros fatores que não podem ser negli
genciados pelo tomador ao contratar a pres
tadora de serviços.

.

prestação de serviços terceiri

zados, como limpeza, zeladoria,
vigilância e segurança, apre
senta uma inegável contribui

ção para a modernização das relações
de trabalho e geração de empregos. Pro
fissionais qualificados e bem treinados
constituem hoje recurso imprescindível
para o sucesso empresarial de qualquer
negócio. As prestadoras de serviço idône
as procuram justamente preencher esta
necessidade, sempre cumprindo com

as obrigações trabalhistas previstas na

Constituição.
Ocorre que no Brasil, por ausência

de uma legislação que regulamente a

atividade de forma definitiva, abriu-se
uni vergonhoso vácuo para o que cha
mo de terceirização irresponsável. Algu
mas empresas optam por reduzir preços
drasticamente, não fazendo provisões
trabalhistas, ou utilizando-as de forma

inadequada para cobrir outros custos ou
formar seu próprio lucro. Essas provisões
representam cerca de 15% do valor total

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°: 52/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁL
TICA NA ETA SUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/03/2011 das 8:00 h ás 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 12/04/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Ja

raguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.Enio Jose Back, economista e proprietário de
empresa de terceirização de serviços em se

. Isair Moser - Diretor Presidente
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Vereadores se reúnemno sábado
Comunicação Pública será o tema discutido em assembleia, na Câmara de São João de Itaperiu

Contabilidade
Consultoria Empresarial

e1lC/�! !}gnz��

JARAGUÁ DO SUL

A Avevi (Associação dos
Vereadores do Vale do
ltapocu) promove a primeira
assembleia geral do ano
neste fim de semana.

..... encontro acontece na Câ
mara deVereadores de São

João de Itaperiu, às 9h30
..... deste sábado. A discus
são terá como foco a Comunica

ção Pública - uma palestra será
ministrada pelo professor Luis

Augusto Zillmer Cardoso, espe
cialista em Gestão Estratégica de

Marketing, do Instituto Catari
nense de Pós-Graduação.

Conforme o presidente da
Avevi, Valmor Pianezzer (DEM), ,é
comum os parlamentares terem

dúvidas sobre como divulgar seus
trabalhos e projetos.' Além. dessa
dificuldade, eles ainda precisam
discernir os materiais de propa
gandapolítica e promoção pessoal

GU
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das informações e serviços públi
cos que podem ser divulgados em
forma de notícias por intermédio
dos meios de comunicação.

"Ainda não temos o nome

do profissional definido, mas,
no sábado, uma pessoa prestará
assessoria jurídica para fazer os
vereadores e funcionários das
Câmaras entenderem o que se

pode tornar público dentro da

legalidade", afirma. O tema da
assembleia foi escolhido pelos
próprios vereadores.

Para o presidente da Câmara
de Corupá, João Carlos Gotardi,
a Avevi está proporcionando aos

parlamentares a chance deles co
nhecerem quais suas funções e

como torná-las de conhecimento

público, "O vereador faz o traba
lho de formiguinha e é quem está
mais próximo da população, por
isso é essencial esclarecer essas

questões para melhorar o nosso

desempenho", conclui.

• Daiana Coilstantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVOOCP

\\ �
Segundo o presidente da Avevi, Valmor Pianezzer, dúvidas jurídicas serão escalrecidas na assembleia

"
O vereador faz o trabalho de formiguinha e é quem está mais
próximo da população, por isso é essencial esclarecer essas

questões para melhorar o nosso desempenho.
JOÃO CARLOS GOTARDI, PRESIDENTE DA CÃMARA DE CORUPÃ.

\ "
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Dualidade
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Corrtlança

RECURSO DO GOVERNO FEDERAL SERÁ DESTINADO PARA CONSTRUIR UMA CRECHE

Em BrasOia, Reinke firma convênio de R$ 1 milhão
PIERO RAGAZZI

MASSARANDUBA
o prefeito de Massaranduba,

Mário Fernando Reinke, retor

nou ontem de Brasília trazendo
boas notícias. Ele assinou um

convênio de R$ 1 milhão para a

construção de um novo Centro
de Educação Infantil, na área

, central do município. Até o fim
de abril, o governo federal deve
liberar o recurso.

Ainda no topo da lista de pre
ocupações, Reinke solicitou ou

tros R$ 2 milhões para executar
obras emergenciais, devido aos

estragos causados pelas fortes
chuvas. O senador Paulo Bauer

(PSDB) intercedeu pelo prefeito
no Ministério das Cidades. "Mas
saranduba teve prejuízos de cer

ca de R$ 20 milhões, somando
agricultura, indústria, comércio,
infraestrutura pública e privada',
lamenta o prefeito.

dos por meio de emenda parla
mentar para reformar o Estádio
Erich Rohde, que desde o ano

passado está fechado.
Na Funasa (Fundação Nacio

nal da Saúde), também ventila a

possibilidade da administração
municipal assegurar R$ 5 milhões

para obras de saneamento básico.
O projeto foi protocolado em 2010.

Desde quarta - feira, uma

agenda de compromissos to

mou conta dos dias de Reinke.
Em Brasília, os deputados fe

deraís Décio Lima (PT), Mauro
Mariani (PMDB), e os senado
res Luís Henrique da Silveira,

-

Casildo Maldaner e Paulo Bauer

seguiram parte do roteiro. O
vereador Sílvio Mainka (PSDB)
acompanhou Reinke.

Prefeito Reinke pediu
R$ 2milhões para o

Ministério das Cidades

Quanto aos valores cadastra
dos no PAC2, Reinke espera que
sejam liberados R$ 400 mil para
construção _de dois novos postos
de saúde e mais R$ 1 milhão para
equipar as unidades de atendi
mento. Além desses montantes,
R$ 214 mil estão sendo pleitea-
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Faxina só em .2012
A decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) de validar a Lei
daFichaLimpa somente a partir
das eleições de 2012 devemudar a
titularidade demais de 30 cadeiras
em todo país. Entre os casos, está
o do deputadoJoãoPizzolati, do
PP. Ele obteve 133mil votos, que
não foram considerados.Agora,
mesmo que não automaticamente,
o catarinense devegarantir sua
vaga. Em um primeiro momento, o
sentimento quefica em relação ao
julgamento do STF é de extrema
revolta. Mesmo que do ponto de
vista do ordenamento jurídico, as
regras não possam seralteradas

depois de o jogo ter iniciado.
Como consequência imediata,
os partidosjá começam afazer
novos cálculos para saber quem
fica e quem sai do Congresso. Essa
situação poderia ter sido evitada
com uma decisão antes da posse.
Com a entrada dePizolaiti, por
exemplo, ainda não se sabe quem

Ainda o

lalsal
Para o presi�ehte do
DEM, Carióne Pavanello, .

e para o secretário
de Administração,
Ivo Konell, a ação
questionando a utilização'
de subve o . ública

" '

por"na�t: ·eiação. ,,',

dos Amig s 0" sporte
Amador tem objetivo
meramente político. Não
fosse assim, o autor da
denúncia questionaria
também Geraldo

Werq.inghaús, Irineu
Pasold e Moacir Bertoldi

sai, se OdacirZonta (PP) Ronaldo
Benedet (DEM), o último da

tríplice aliança, ou Luci Choinaki,
última do PT.Ea dúvida ronda
todos os outros casos.
O presidente nacional da Ordem
dosAdvogados do Brasil (OAB),
Ophir Cavalcante, manifestou
ontem, em entrevista à rádio
Gaúcha, profundafrustração com
a decisão tomada pelo Supremo.
Segundo ele, a vontadepopular
deveria ter prevalecido.A derrota

foi de todos os brasileiros que
clamavam por uma moralização
na política. Vaificar para depois.

1"niR1edl��·.. ··
�'�'.-, -

.

�

- .;�;",,� ,. ,,�_ .
-" �',

f!'-7 !:,�'*'.. .?�;,."7

o mel o pia o d saúde E; v' e.

O eq Ido m:lho é loim d

·�mpras
O vereador Píer Gustavo
Berri (PNIDB) assina unia
Indicação endereçada ao
Executivo sugerindo que a
Prefeitura, em parceria COUI

a Associação Empresarial
de.Massaranduba, promova
uma campanha para
incenttvar () consumidor a
fazer tJOlnpras na cidade.,
'I�Tenlos que ap!floveitar o fato
de. que os'ulllrucipes estão
sacando o FGTS e fazer COIU

que o valor seja aplicado
em compras no comércio

local, amenizando o prejuízo
dos 'coullerdantes após as
enchentes" justifica.

Contratação
A Prefeitura de Jaraguá autorizou
a contratação de quatro
profissionais para atuarna
SecretariaMunicipal da Defesa
Civil. São dois geólogos e dois

engenheiros que irão ajudar
principalmente na emissão
de laudos. A demanda pelo
serviço é crescente depois .

das enxurradas registradas no
município. De janeiro até agora,
mas de 400 residências foram
interditadas.
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ESCRITÓRIO REGIONAL
deputado estadu
al Carlos Chiodini
abriu as portas esta
semana do seu es

critório parlamentar em Iara
guá do Sul, destinado a aten

der toda a região. A estrutura

fica na rua Pref. Leopoldo Au
gusto Gerent, n- 304. Segundo

Chiodini, o objetivo é aumen
tar o canal de comunicação
com o eleitor. E nisso o de

putado tem se mostrado um
craque, tanto no mundo real
como no virtual. Aliás, o novo
site do parlamentar (www.car
loschiodini.com.br) também
entrou no ar.
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Creches
o prefeito de MassararidubaMário Fernando Reinke voltou feliz de
Brasíliapor garantir R$ 1 milhão para construção de umCentro de

Educação Infantil no município. Mas Reinke não foi o único agraciado
com a boa notícia, no mesmo dia, a presidente Dilma Rousseff assinou
convênio para construção de 718 novas creches pelo país, com
investimento que deve ultrapassar os R$ 800 milhões e atender a 140

mil crianças. Iaraguá do Sul espera receber R$ 2,5 milhões, segundo a

previsão de secretário de Educação, Silvio Celeste. As unidades serão
construídas no bairro Amizade e no loteamento Firenze.

o presidente da Câmara,
Jaime Negherbon (PMDB)

.

não esconde a expectativa em
torno da audiência pública

que vai.debater o aumento no

.
número 'de vereadores. Para
ele, o momento representa
um marco importante na

democracia do município.

Transparência
A Câmara de Vereadores de

Jaraguá deve começar a divulgar
o relatório de gastos mensal
de cada parlamentar em um

mural fixado na Casa e também

pela internet. É a transparência
sendo pregada e exercitada. A
medida vai revelar quem são os

campeões de gastos.

ontra reajuste
o vereador Lorival Demathê
foi autor de umamoção, já
aprovada no plenário, contra
o reajuste das tarifas de
pedágio nas rodovias federais
que cortam o Estado. O autor

lembrou que as tarifas foram

reajustadas em 16%, sendo

que aAutopísta LitoralSul,
concessionária do sistema,
não promoveu tuna série de
investimentos previstos no
contrato, assinado há quatro
anos. '�BR-280 não é bem .

sinalizada, mas é bem melhor

que a 101, que é privatizada.
É uma vergonha.Aumentam
o pedãgío,mas nada de
melhoria", criticou Demathê
na tribuna, com toda razão.

Trabalho
Em reunião na noite de quarta
feira, o Partido dos Trabalhadores
formalizou a criação de um

Grupo de Trabalho Eleitoral,
que terá a atribuição de resolver
as questões ligadas às eleições

I

de 2012. O coordenador
é o presidente do partido,
Riolando Petry. A composição
do diretório também sofreu

algumas mudanças, o cargo de
secretário-geral, antes ocupado
porAdriana Cunha, ficou
sob responsabilidade de João
Fiamoncini.
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JARAGUÁ DO SUL

A Biblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa
deixa hoje algumas
surpresas para circular
entre a população
jaraguaense.
--rês livros, doados à bi

blioteca pela comuni

dade, aguardam leitores
nos bancos do Terminal

Urbano, no Centro, na 7a edição
do projeto "Corrente de Leitura -

Passe Adiante".

"Quem encontrar algum dos

livros, pode levá-lo para ler e

depois de concluir, deixar em al

gum outro local público, ou pas
sá-lo a outra pessoa", disse a su

pervisora da biblioteca, Dianne
Katie Konell Chiodini. Os livros
são "O Cortiço", de Aluísio Aze

vedo, "Senhora", de José de Alen
car, e "Broqueis, Faróis e Últimos
Sonetos", do poeta catarinense
Cruz e Souza. Os livros vêm com

um texto anexo, explicando o

projeto e dando orientações para
a circulação.

"O objetivo é dar acesso mais

amplo à leitura, para que as pes
soas que não vieram até a biblio
teca também possam usufruir
das obras", ressaltou Dianne. Até
agora, 21livros passaram a circu-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 25 de março de 2011

lar pelo município desde o início
do projeto, em outubro de 2009.

A cada edição, a biblioteca
alterna entre livros doados pela

-

comunidade e os que foram ad

quiridos com ajuda do Fundo

Municipal de Apoio à Cultura.
A administração da biblioteca

espera que todas as obras se

jam devolvidas depois de circu
larem entre os leitores da cida
de. Dianne pede que as pessoas
que lerem registrem seu nome

na ficha de leitura que fica 'na
capa de trás.

"
Queremos fomentar o
gosto pela leitura na

comunidade e atrair
mais leitores.

DIANNE MATIE KONEll
CHIODINI, SUPERVISORA

DA BIBLIOTECA

o"�

PIERO RAGAZZI

tuMr Il

Mais três livros estão na praça
7a edição do projeto "Corrente de Leitura" acontece hoje no TerminalUrbano, no Centro da cidade

Obras serão colocadas sobre os bancos da área externa, perto do local de embarque de passageiros

AÇÕES DA ENTIDADE PASSAM POR UMA REVISÃO ANTES DE NOVOS PROJETOS SEREM COLOCADOS EM PRÁTICA

Dequêch assume presidência da Aciag
DIVULGAÇÃO

A partir de hoje, a presidência
, da Aciag passa a ficar sob a res

ponsabilidade de Carlos Hugo
Dequêch. A posse aconteceu na

noite de ontem, na Sociedade
Diana. Nos últimos dois anos, a

empresária Eluísa Hertel Maio
chi, da G. Maiochi, 'coordenou os

projetos e ações 'da Associação
Empresarial de Guaramirim. A

intenção, a partir de agora, é dar
continuidade a projetos como

um novo Parque de Eventos para
a cidade, que foi proposto para
o governo municipal e está em

discussão, e valorizar ainda mais

o Projeto Voz Única, lançado
pela Facisc (Federação das As

sociações Empresariais de Santa

Catarina) em uma tentativa de
fortalecer as reivindicações dos

municípios junto à representa
ção no governo estadual.

"Planejamos nossas ações
baseadas em nossas três diretri

zes' e procuramos desenvolver
trabalhos em diferentes áreas.

Alguns, é claro, não conseguimos
ainda colocar 'em prática, mas

aumentamos o número de asso

ciados (hoje, a Aciag conta com

452) e passamos a ter também
um núcleo jovem", ressalta a ex

presidente, que agora fará parte
do Conselho Superior daAciag.

Já Carlos Hugo Dequêch,
que é empresário há 23 anos na

Distribuidora de Alimentos De

quêch e participa daAciag há 20,
tem como objetivo principal for
talecer os núcleos empresariais,
qualificando os funcionários e

intensificando o número e qua
lidade de cursos oferecidos aos

empresários.
"A maior bandeira será a cul

tura associativista, precisamos
trazer os associados para dentro
da Associação. São os próprios
empresários que sabem das re

ais necessidades de cada classe,
e devem se unir para comparti
lhar problemas e encontrar so
luções", afirma Dequêch. A pri
meira ação inclui a análise de
todos os convênios e o planeja
mento de uma análise mensal do
crescimento da área.

Presidente propõe redução
de impostos, para beneficiar
o município é viabilizar a
criação de novos empregos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 25 de março de 2011 Publicidade 7

Faça revisões em seu veículo regularmente
I PEUGEOT

ASSISTANCE PEUG EOT RECOMENDATOTAL www.peugeot.com.br
Promoçõo Peugeot 10 Anos Fabricando no Brasil. Fazendo um test drive você concorre a 25 pacotes de viagens com acompanhante poro os Estúdios do Fox Film, em Los Angeles, e comprando qualquer veículo Peugeot você concorre a 1 Peugeot
��07 Hatchback, ° Km, Série Especial 10 Anos. Participoçôo de 9/3/2011 o 2/5/201 'I Sorteio, 25/5/2011. CA. CAIXA N° 6-0096/2011. Consulte o requlcrnento no site www.peugeot.com.br. Imagens merornente ilustrativos. Peugeot 207 HB XR

l.4L Flex - 3 portos, pintura sólido, crio/modelo 10/11. Preço público sugerido poro vendo o vista a portír de RS 33.990,00. Frete incluso. Peugeot 207 Passsion XR 1.4L Flex - Pintura sólida, ano/modelo: 1011'1. Preço público sugerido paro venda à

vista de RS .38.990,00 por RS 36.990,00. Frete incluso. Peugeot 307 Sedon Presence Pock 1.6L. Flex - 5 portos, pintura sólida, ano/modelo: 1O111. Preço público sugerido poro venda o visto de R$ 55.850,00 por RS 5'1.990.00. Fret.e incluso. Estoque
Nacional das Concessionários Peugeot: 207 HB XR '1.4l. - lO unidades, 30"1 HB Sedan Presence 1.61. . 10 unidoces, 207 Possion XR 1AL" 20 unidades. Prazo de vigência dos ofertes do feírão: entre 24/3/2011 e 27/03/2011 ou enquanto
durarem os estoques. Não cumulativo poro outros promoções. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionérrios Peugeot porticipante.s, ligue poro 0800 "103 2424 ou acesse www.peuçeet.com.br.

'Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414·

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

NÚCI"EOPAS
CONCESlIIONÁl{lAl>

D!E\lEjC1.ÍI.OI;
ACljll./"Ii'E\I'I

PEUGEOT'
Sábado} das 9h às 17hDe Segunda a Sexta} das 8h às 19h - Neste www.strasbourg.com.br MOT10N f, E.MOTJ(.)N
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Cardápio personalizado e equipamentos modernos
estão entre os diferenciais do restaurante

FOTOS'PIERO RAGAZZI

Novo restaurante tem capacidade para servir 280 refeições diárias, proporcionando conforto e qualidade de vida aos trabalhadores

ais do que necessi

dade' uma alimen

,tação balanceada
e em um ambiente

agradável, é sinônimo de qua
lidade de vida. E é com este

objetivo, o de tornar ainda
mais agradável o momento da

refeição, que a Ciluma acaba
de inaugurar uma cozinha ex

terna para atender aos cola
boradores das empresas N.A
Têxtil e Elian filial, na localida
de de João Pessoa, em Iaraguá
do Sul.

Com mais este empreendi
mento, a Ciluma chega a sua

24a cozinha externa. "Em ou

tubro de 2010, a Elian cornple-.
tou 20 anos. Em junho deste
ano, nós da Ciluma, completa-

.
remos 30 anos. Ao longo deste

período, as duas empresas se

encontraram e nasceu uma

grande parceria que já dura 10
anos. Começamos atendendo
com um pouco mais de 150 re

feições ao dia e hoje, este nú
mero já ultrapassa 700", desta-

cou o diretor administrativo da
Ciluma, Ricardo Cozzarin.

Segundo ele, somente nes

te restaurante serão servidas
280 refeições diárias. A estru

tura' que se destaca por contar
com equipamentos modernos,
movimentou investimentos de
R$lOO mil, e contribuiu para a

geração de cinco empregos di
retos. "Trata-se de um bonito,
acolhedor e moderno restau

rante' montado com equipa
mentos damais alta tecnologia
existente no mercado. É mais
uma nova fase para ambas as

empresas", enfatizou Ricardo.
Entre os diferenciais das

cozinhas externas planejadas
e administradas pela Ciluma
está ainda o cardápio per
sonalizado' que é elaborado
com suporte de nutricionis

tas, profissionais de Recursos
Humanos e também levando
em conta as preferências dos

próprios colaboradores da or-

ganização.
'. Debora Volpi

.

Cozinha conta com equipamentos modernos

Ambiente agradável é um dos diferenciais do
restaurante
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Situaçãodeabandono
contribui paraacidentes
Matos e buracos tomam conta de- via entre-Guaramirim e Massaranduba
GUARAMIRIM I MASSARANDUBA

O mato, os buracos e a falta de
acostamento ao longo da rodovia
8C-413, que liga os municípios
de -Guaramirim e Massaranduba,
têm colocado em risco a vida
de motoristas, ciclistas e

principalmente, pedestres que
circulam pelo trecho .

I/$"II/WIII�111111'nq/�II/III�'

...... abandono e a ausência de manu

tenção fazem da estrada palco de
acidentes graves, causando insegu

......,rança entre os moradores da loca
lidade: É o caso das amigas e moradoras
do bairro Rio Branco, Maisa Pereira, 15

anos, e Eliane Boettger, 17 anos. Todos os

dias elas passam pela rodovia, a pé, para
irem até uma panificadora da região. "É
muito perigoso. Tem muito movimento, e
em alguns trechos não tem acostamento.

Temos que ir uma na frente da outra", co
menta Maisa. "Tem também 'mato e mui
tos buracos. Toda semana acontece algum
acidente por aqui", acrescenta Eliane.

O agricultor aposentado Arno Girardi,
65 anos, que também vive no Rio Branco
reivindicamais segurança. "Estámesmo em

condição precária. Uso todo dia a rodovia e

tem muitos buracos, mato _e como a água
não escoa, em alguns locais não tem mais
acostamento. Falta limpeza e manutenção.
Acidentes já são comuns aqui", argumenta.

Como trata-se de uma rodovia estadual
a manutenção e limpeza do trecho é de res

ponsabilidade do Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura). Ontem, a equipe _

- de reportagem do O Correio do Povo tentou
entrar em contato com o órgão,mas ninguém
foi encontrado para comentar o assunto.

-

ACIDENTES SAO
REGISTRADOS

As condições da rodovia acabam con-.

tribuindo para a ocorrência de acidentes
na SC- 413. Na última semana, por exem

plo, um atropelamento resultou na morte

de Irineu Bergman, 62 anos. O motorista
envolvido no acidente fugiu sem pres
tar socorro. Na ocasião, os moradores
reclamaram da falta de iluminação e de
faixas de pedestres na localidade. Na úl
tima quarta - feira, no km 45 da rodovia,
em Guaramirim, outro acidente grave foi

registrado. Após ser atropelado quando
atravessava a rodovia, um homem de 26

anos foi vítima de traumatismo craniano.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com,br
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Mato toma conta da rodovia, e em alguns trechos,
impede a visibilidade das placas de trânsito

Geral 9

"
E$tá mesmo em condição
precária. Uso todo dia a

rodovia e tem m-uitos buracos,
mato e como a água não

escoa, em alguns locais não
tem mais acostamento.

Falta limpeza e manutenção.
Acidentes já são comuns aqui.

ARNO GIRARDI, 65 ANOS

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

Via está repleta de buracos, que dificultam o tráfego
de veículos, principalmente motos

-

PIERO RAGAZZI

RECONSTRUÇÃO ENTRE CORUPÁ E SÃO BENTO DEVE CUSTAR R$ 26 MILHÕES

Liberação fica para o dia 10 de abril
Uma comitiva do Dnit (Departa

mento Nacional de Infraestrutura e

Transportes) de Mafra, Florianópo
lis, Brasília e Joinville esteve, na tar
de de ontem, vistoriando as obras
na BR-280, em Corupá. Na visita, o
superintendente do órgão em San
ta Catarina, João José dos Santos,
anunciou que a previsão para libera
ção da rodovia é no dia lO de abril.
"Estamos trabalhando com essa

data, mas temos que torcer para não
ter fortes chuvas", explica.

Os problemas na serra começa
ram no dia 10 de janeiro, após uma
queda de barreira no quilômetro

94. De lá para cá inúmeros outros pretende fazer a recuperação e pre
pontos já desabaram. No momento, .

_ venção de desastres no trecho, através
o Dnit trabalha na reconstrução de do Crema 2 (Contrato de Recuperação
cinco pontos, que devem custar cer- e Manutenção de Rodovias Federais).
ca de R$ 26 milhões já liberados do Para o prefeito de Corupá, Luiz

orçamento anual. Carlos Tamanini, .a cidade foi muito
De acordo com João, a recuperação prejudicada na exportação de produ

da rodovia é tratada como prioridade tos e rio turismo. "Várias empresas
dentro do Dnit. ''A prioridade na libe- fazem deslocamento para o Planal

ração é absoluta. Estamos trabalhando to Norte e também os moradores.
em todos os pontos ao mesmo tempo É um prejuízo enorme. E também

para o trabalho irmais rápido", afirma. o riosso turismo que está pratica-
A cada chuva forte na região, sur- mente parado, pois não tem acesso

gem mais problemas de deslizamento e a Rota das Cachoeiras foi fechada
de terra na serra. Por isso, após termi- por problemas de deslizamentos
nadas as obras emergenciais, o Dnit dentro do parque", lamentou.

Comitiva
do Dnit

vistoriou
as obras

'

na tarde
de ontem
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Integrante do Centro de Resgate Social, Fumo completou 70 anos e ganhou uma grande festa
PIERO RAGAZZI

o dia de ontem foi de muita
festa para moradores e

funcionários do Centro de
Resgate Social.

ma importante figura
do grupo completou 70
anos. José Benísio, mais

....... conhecido como Fumo,
vive no abrigo há três anos e con

quístou todas as pessoas da casa.

Mesmo com seu jeito tímido e

quieto, a história de vida desse
ex-alcoólatra, que vivia nas ruas

da cidade e não tem família, en
cantou à todos.

Quando precisa se lembrar
de datas, ele não é muito bom.
Mas se recorda de um fato mar

cante: quando perdeu os pais,
com cerca de 20 anos. Primeiro
foi o pai, que teve um derrame.

Logo em seguida, a mãe, com o

m�smo problema. A morte dos
familiares foi o começo da vida
dele nas ruas. Fumo é muito
conhecido na Vila Lenzi, bair
ro que ele gosta muito e morou

durante muitos anos. Certa vez,

um amigo improvisou algumas
madeiras e montou um espaço
para ele embaixo do Viaduto que
fica no bairro.

"
Estou muito

contente de chegar
aos 70 anos sem ter

que tomar remédios,
nem óculos eu uso.

JOSÉ BENíSIO

"
Os funcionários do Centro

contam que quando ele foi reco
lhido das ruas estavamuito debi
litado. Ficou internado no hospi
tal para tratar dos problemas que
a bebida e a pobreza lhe trouxe

ram. Mas, atualmente, está bem
de saúde e o único problema é a

pressão alta. IiEstou muito con

tente de chegar aos 70 anos sem
ter que tomar remédios, nem

óculos eu uso. As pessoas que vi
vem como eu normalmentemor
rem cedo. Todos os meus amigos
já se foram", lamenta.

PREVISÃO DO TEMPO

fRENTE FRIA
TH nHUVI\
Nebulosidade variável
com chuva isolada em SC
devido ao deslocamento
da frente fria pelo litoral
do Estado. Chuva pode
ser forte na madrugada e

no tinal do dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 30°C

SÁBADO
MíN: 22°C
MÁX: 32°C

DOMINGO

MíN: 22°C
MÁX: 31°C

SEGUNDA

MíN: 23°C
MÁX: 27°C

Ensoit:l.rado Parnlalmsl)(1il N/,!b!ado
Nublado

INSTABILIDADE

Tempo deve abrir
só a partir de terça

A passagem de uma frente
fria vinda do RS nesta sexta-feira
deve trazer mais alguns dias de
chuva localizada e possivelmente
forte para o Estado. Tempo deve
abrir a partir de terça-feira, com
a passagem de uma massa de ar

seco na segunda.

Da época em que morava nas

ruas, Fumo não gosta muito de
falar. Porém, ele sorri ao contar
da vida que leva no Centro. IINão

preciso fazer nada, mas eu gosto
de cuidar das plantas e arrancar

os matos. A horta sou eu quem
cuido". Fumo só tem uma re

clamação: IILá não tem mulher
e moças bonitas, é só homem",
brinca.

O aniversário foi uma data
muito especial para ele. Fumo
conheceu o Parque Malwee,
onde ganhou dos colegas uma

festa, com balões, bolo e .salga
dinhos. Todos os membros do
Centro passaram o dia no par
que, onde fizeram exercícios, ca
minhadas e visitaram também o

. museu do local.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

, Fumo é ex-alcoólatra e

viveu a maior parte da
vida nas ruas, mas hoje
sorri ao contar da sua

rotina no Centro

no não deve causar novos focos de ala

gamento noVale do Itapocu.
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primavera chegou ao hernisfé-
,

rio noite e com ela vieram as

flores-' por enquanto ainda im
portadas - como as orquídeas

da foto em um supermercado nos Esta
dos Unidos. Note que o preço, US$ 19,99,
não é nenhum'absurde comparado com
o que pagamos por aqUI.

Consultoria do Senai
o conhecimento adquirido pelos alu

nos do Senai frequentemente é colocado
em prática no decorrer dos cursos. E na

unidade de Iaraguá do Sul, os alunos acei
taram ir além: aplicar o que aprenderam
no curso Superior de Tecnologia em Pro

dução do Vestuário el!l indústrias do setor

de vestuário do Vale do Itapocu. Como re

sultado, as empresas receberam propostas
para melhorar seus métodos de produção
e elevar ainda mais o bem-estar dos cola
boradores, enquanto os estudantes pude
ram testar conhecimentos e desenvolver
a habilidade de identificar oportunidades'
de melhorias.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 11

Novo status
Até a pouco tempo os investidores estrangeiros inves

tiam em empresas brasileiras através de fundos voltados

para os mercados emergentes. Mas, atualmente já existem

registrados nos Estados Unidos 27 fundos voltados exclusiva
mente para aplicações no mercado brasileiro e mais bancos
com projetos na fila das aprovações. É uma nova percepção
que contraria a impressão de especialistas de que as ações
brasileiras estão caras e de que os lucros das empresas bra
sileiras serão significativamente menores em-2011.

Café de Negócios
Empresários de diferentes segmentos, ligados

à Acijs e Apevi, participaram na manhã de ontem
do Café de Negócios. O evento ocorre a cada dois
meses com o propósito de saudar os novos asso

ciados e reafirmar vínculos.com os atuais, buscan-
.

do fortalecer o associativismo em Jaraguá do Sul.

Representando as diretorias das duas entidades,
Edson Roberto Schmidt (Apevi) e Laércio Coelho

(Acijs) comentaram o trabalho integrado realiza
do no Centro Empresarial, condomínio que re

presenta as principais forças do setor produtivo
do município, a estrutura e os serviços oferecidos
aos associados. A empresária Marcela Alves, da
empresa Top Tools, fez relato sobre a experiência
como integrante de Núcleos Setoriais Acijs/Apevi
e os resultados obtidos no mercado.

RONALDO CORRÊA/DIVULGAÇÃO

Brasil/EUA
Passado o calor da visita do presidente americano, vale a pena algu

mas considerações, pois além da visita à Brasília, o dirigente teve uma

agenda que mais se assemelha a de um turista. Ficou clara a intenção
de ser símpátíce aos brasileiros que nutrem um espírito anti-americano.
Vale a pena lembrar, no entanto, que apesar de nossas diferenças, Esta
dsos Unidos, Brasil e Argentina unidos dominariam totalmente a oferta
de alimentos aomundo e, com o nãomenos poderoso apoiomilitar ian
que. Portanto, quando nos desunimos estamos fazendo um favor ao res
to do mundo. Por outro lado, os americanos clamam por um substituto

para o quase extinto petróleo do golfo do México.

Vai dar ·Iinha? BNDES
O setor brasileiro de telefonia é Os resultados do banco esta-

um dos que mais cresceu no mun- tal de fomento foram recordes em
do nos últimos anos e está sendo 2010 com o lucro chegando a 9,9
palco de uma grande disputa en- bilhões de reais para uma cartei
tre diversas empresas mundiais de ra de créditos de R$ 362 bilhões.

peso que lutam pela liderança. O . Boa parte destes resultados ad
anúncio da Telefônica de que in- vém das participações do banco
vestirá R$ 24,3 bilhões no período em empresas que tiveram boa
de 2011-2014 é ummovimento es- rentabilidade no ano. O patrímô
tratégico que terá de ser respondi- nio do BNDES chegou em 31 de
do pelos concorrentes. Esperamos dezembro de 2010 a R$ 549 bi

que assimmelhore a qualidade do lhões e portanto, observado pelo
serviço e diminuam as reclama- lado do retorno do investimento,
ções dos consumidores. o lucro foi muito baixo.

Sergio Girolla
"Todos que passam por aqui

são realmente tratados como fa

mília, porque é assim que que
remos que as pessoas se sintam.
Com certeza você desempenha
muito melhor suas funções
onde você se sente bem." Des
ta forma o fundador da Girolla
Imóveis se manifesta em rela

ção à política da empresa, que
completou 20 anos de atuação'
commuito sucesso.

BOIERII '

01 - 22 - 38 - 57 - 62

A. força dos

emergentes
A lista dos bilionários da revis

ta Forbes lista entre as 10 maiores
fortunas quatro norte-america

nos, dois indianos e ummexicano,
um francês, um espanhol e um

brasileiro. Se considerada toda
a lista, observa-se claramente o

grande crescimento da partici
pação de empresários de países
emergentes, em especial do BRIC.

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

INDICADORES

BOVESPA
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NÃO 'PERCAlIÓtima 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

Ref 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira - Terreno

c/334m2 - R$182.000,00

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
945m2 - R$77.000,00
• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno cf 334m2 -

R$ 67.000,00
• Ref 092 - Barra do

Rio Cerro - Terreno com
334m2 R$ 73.000,00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Sutte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

_ Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail.com

WEG S.A. - GRUPOWEG
COMPANHIAABERTA - CNPJ sob n° 84.429.695/0001-11

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina NIRE 423 000 12203

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
. DATA, HORA, LOCAL: 22/02/2011, as 08:00 horas, na sede da Companhia, à Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, Vila Lalau, CEP 89256-900, em
Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: (a) acionistas representando mais de 75% do capital social da Companhia; (b) o Sr. Ilário Bruch, membro
do Conselho Fiscal da Companhia, (c) o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Harry Schmelzer Junior e (d) o Diretor Vice-Presidente da Companhia,
Sr. Sérgio Luiz Silva Schwartz. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Dimas Tarcisio Vanin; PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado
no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" no dia 01/02/2011 na folha 49, no dia 02/02/2011 na folha 27 e no dia 03/02/2011 na folha 23; no jornal
"Valor Econômico" de São Paulo/SP, no dia 01/02/2011 na folha E8, no dia 02/02/2011 na folha E3 e no dia 03/02/2011 na folha E4; e no jornal "Cor
reio do Povo" de Jaraguá do Sul/SC, no dia 01/02/2011 na folha 18, no dia 02/02/2011 na folha 10 e no dia 03/02/2011 na folha 11. DELIBERAÇÕES:
Por maioria e com abstenção dos acionistas legalmente impedidos nas matérias quando for o caso, decidiram os senhores acionistas: 1. Aprovar a
lavratura da presente ata em forma de sumário, na forma do {'1° do art. 1'30 da lei nO 6.404/76; 2. Aprovar a alteração do art. 5° do Estatuto Social,
o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "CAPiTULO II - DO CAPITAL SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO E AÇÕES Art. 5° - O Capital Social
subscrito e integralizado é de R$1.812.293.625,00 (um bilhão, oitocentos e doze milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e cinco

reais), representado por 620_905.029 (seiscentos e vinte milhões, novecentas e cinco mil, vinte e nove) ações ordinárias escriturais nominativas, sem
valor nominal, todas com direito a voto. § 1° - Fica autorizada a emissão de até 12,418.000 (doze milhões, quatrocentos e dezoito mil) novas ações
ordinárias escriturais nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto, independentemente de reforma estatutária e mediante deliberação do
Conselho de Administração. § 2° - A Companhia poderá oferecer Plano de Opção de Compra de suas Ações aos seus administradores, nas condições
propostas pelo Conselho de Administração e aprovadas pela Assembléia Geral, mediante emissão de novas ações, respeitado o limite de que trata o

parágrafo anterior. § 3° - O Plano de Opção de Compra de Ações de que trata o parágrafo anterior poderá prever que sejam utilizadas ações em tesou

raria, respeitado 9 limite de 2% (dois por cento) do total das ações representativas do Capital Social da Companhia. § 4° - Na hipótese de emissão de

ações nos termos do parágrafo 2° deste artigo, fica excluído o direito de preferência dos antigos acionistas, nos termos do art. 172 da Lei nO 6.404/76,
com a redação dada pela Lei nO 10,303/2001. § 5° - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais e nem partes beneficiárias de que tratam os

artigos 46 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações. § 6° Todas as ações da Companhia serão mantidas em custódia, em nome de seus titulares,
em instituição depositária autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, doravante simplesmente CVM, com quem a Companhia mantenha contrato

de custódia em vigor, sem emissão de certificados. § 7° - A instituição financeira poderá cobrar dos Acionistas o custo dos serviços de transferência
e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos
fixados pela CVM. 3. Aprovar a alteração do artigo 22 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 22 - Compete ao Con
selho de Administração: a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) examinar e manifestar se sobre propostas da Dire-,toria a serem

submetidas à Assembléia Geral; c) submeter à Assembléia Geral a proposta de distribuição do lucro líquido do exercício, nos termos do Artigo 38 deste

Estatuto; d) propor à Assembléia Geral alterações estatutárias; e) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, aprovando o

organograma da Companhia; f) indicar o substituto do Diretor em caso de ausência, impedimento temporário ou vacância do cargo, observado o disposto
no artigo 31 deste Estatuto Social; g) fiscalizar a gestão da Diretoria e manifestar se sobre o relatório da Administração e das contas da Diretoria; h)
convocar as Assembléias Gerais; i) pronunciar se previamente em relação aos seguintes atos a serem praticados pela Diretoria Executiva, quando os

valores e/ou prazos ultrapassarem os fixados pelo Conselho de Administração: í.1) quaisquer contratos de mútuo, empréstimos e/ou financiamentos a

serem firmados pela Companhia e/ou por suas controladas, junto as instituições financeiras de crédito; í.2) aquisição, alienação e/ou oneração a qual
quer titulo de bens do ativo permanente da Companhia;e í.3) estabelecimento de limites de crédito a clientes. j) autorizar a prestação pela Companhia,
de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas, associadas ou controladas, para garantia de qualquer valor; I) aprovar a cessão,
transferência, aquisição de ír-cença de quaisquer direitos referentes a marcas, patentes, processos de produção industrial e tecnologia; m) escolher
e destituir os auditores independentes; n) distribuir entre os membros do Conselho de Adminis-tração e Diretoria, a remuneração e gratificação global
fixadas na Assembléia Geral dos Acionistas; o) autorizar investimentos e participação em outras empresas ou empreendimentos, no Brasil e no exterior;
p) aprovar o planejamento estratégico e os orçamentos operacionais da Diretoria; q) aprovar planos de expansão e diversificação de atividades, bem
como a abertura e encerramento de filiais, agências ou escritórios; r) autorizar a aquisição de ações da Companhia, para efeito de cancelamento ou

permanência em tesoura-ria para posterior alienação: s) resolver os casos não previstos neste Estatuto Social, e que por lei não sejam de competência
da Assembléia Geral, nem do Conselho Fiscal; t) deliberar sobre a celebração de contratos de mútuo pela Companhia com: (i) seu Acionista Controla

dor; (ii) empresas por estes controladas; e (iii) coligadas nas quais a Companhia detenha participação inferior a 75%; (u) deliberar sobre à emissão de
debêntures simples, não conversiveis em ações e sem garantia real, e autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de

recursos, como bonds, notes, commercial papers, e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as condições de sua emissão e resgate;
(v) fixar a lista triplice de instituições a ser apresentada à Assembléia Geral para preparação do laudo de avaliação das ações da Companhia, para fins

das ofertas públicas 'previstas nos Capítulos XII e XIII do presente Estatuto Social.e (x) Submeter à aprovação da Assembléia Geral o Plano de Opção
de Compra de suas Ações aos seus administradores, na forma do parágrafo 3° do art. 168 da Lei n? 6.404/76." 4. Aprovar o Plano de Opção de Compra
de Ações aos Diretores Estatutários da Companhia, e de suas controladas sediadas no Brasil, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de

Administração e arquivado na sede da empresa. Fica a Diretoria Executiva autorizada a tomar todas' as providências necessárias à implantação do

Plano, podendo ser aplicado já em relação à distribuição de participação nos lucros referente ao ano-base de 2010 (saldo complementar referente ao Z"

semestre/2010). 5. Publicar a presente ata através de Certidão sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas, na forma do § 2°
do art. 130 da Lei nO 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se

manifestou, foi lavrada a presente ata, que é por todos assinada. Jaraguá do Sul (SC), 22 de fevereiro de 2011. Certificamos que a presente é cópia fiel
da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais nO 07, às folhas 44 à 61, registrado na JUCESC sob nO 07/110458-5 em 17/04/2007. Jaraguá do

Sul, SC, 22 de fevereiro de 2011. Décio da Silva - Presidente - Dimas Tarcisio Vanin - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/03/2011 SOB N° 20110538803 Protocolo: 11/053880-3, DE 02/03/2011 Empresa: 42 3 0001220 3 WEG S/A. MARIA DILMA
KOERICH SECRETÁRIA GERAL

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°: 53/2011
• TIPO: MENOR P'REÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE
RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/03/2011, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 14/04/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Suí - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Isair Moser • Diretor Presidente

Isair Moser • Diretor Presidente

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°: 52/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRA
PLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ETA SUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/03/2011 das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 12/04/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA

Thbelionato do Município eComarca de Jaraguádo Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390.Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas -e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPR<YfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, 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 oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INI1MADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 172502/2011 Sacado: CARLOSALBEIITO SANTOS ClA LlDA Endereço: AVENIDAPREFEITOWAlDEMAR
GRUBBA, 4083 - CENTENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: CONSIRUTORA PROJEIS LlDA-ME Por
tador: - Espécie: CH - N- Titulo: M-000276-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 11.000,00 - Vencimento: 05/11/2010

Apontamento: 173134/2011 Sacado: ESPACON CONFECCOES LlDAME Endereço: RUA JOSE1HEODORORIBEIR03860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCOVaIDRANTIMSA Portador:TEXI1LFARBELlDAEspécie: DMI - N
Titulo: 1022139D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 513,45 - Vencimento: 28/02/2011

----Apontamento: 173135/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES LlDAME Endereço: RUA JOSE 1HEODORO RIBEIRO
3860- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCOVaIDRANTIMSA Portador:TEXI1LFARBEUDAEspécie:DMI
- N'Titulo: 1022139E - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 513,45 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173136/2011 Sacado: ESPACONCONFECCOESLlDAME Endereço:RUAJOSE1HEODORORIBEIR03860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCOVaIDRANTIM SA Portador:TEXTIL FARBE LlDA Espécie: DMI - N
Titulo: 1022179D - Motiv.o: falta de pagamentoValor: R$ 986,92 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 173137/2011 Sacado: FARMASHOPPING LlDA Endereço: AV. GETUUOVARGAS 268 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOS CASTRO & MARQUES L Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 1000023814 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 275,71 - Vencimento: 11 /03/2011

Apontamento: 172819/2011 Sacado: FEliPE BERNARD Endereço: RUAEMMAZIERMANN 68API'03 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: - Credor: VAlDOCIRHASSME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27137-1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$121,00 - Vencimento: 03/03/2011

Apontamento: 173202/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BEW Endereço: RUA ALBEIITO FAGUNDES LENZI 486 - AGUA
VERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-460 Credor:VAlDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27099-1 -

Motivo: falta depagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172745/2011 Sacado: MIRIAN IVONETE PEREIRA DA SILVA Endereço: PREEJOSE BAUER 1555 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor: INFRASULlNFRAES1RUTURAE E LlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
0171721006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,39 - Vencimento: 15/0112011

Apontamento: 173201/2011 Sacado:RAFAELWAlDEMARDAROSA Endereço: RUACARLOS HARDT2600 - AGUAVERDE
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: AUTO MECANICA lATE PINT PROCHNOWLlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2011001 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 285,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173029/2011 Sacado: REGIS COMERC DE BRINQUEDOS II Endereço: R DOS ESCOTEIROS 80 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: - Credor: RAPIDOTRANSPAUW LlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 113705-01- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 51,77 - Vencimento: 12/03/2011
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Universo TPM

Elija'ne Jung
BISCOITO
DA SORTE

Palavra de
homem

. Bruno Acioli no blog A Melhor
das Intenções:

"
... Já no banheiro

feminino, a conversa é diferente. A
mulherada compartilha informá

ções específicas e menos minu
ciosas. Sem detalhes e muita sin
ceridade. Afinal, como dizia uma

de minhas ex: "fazer propaganda
do namorado, rolo ou afins é pe
dir aumento na concorrência". Ô,
raça possessiva! Mulher tende a

ter ciúme do cara logo nos primei
ros encontros. E tenta esconder ao
máximo o cara que está pegando
de uma ou outra amiga "fura-olho".
E justificam assim: ''A Sandrinha é
uma ótima amiga, adoro sair com
ela! Só não confio em deixá-la perto
do meu namorado. Ela émuito bis-

I" B I
.

d hei '/ "Minhcate.. e a armza e, em. ... a
__ -�.�� 'tr ...

'

�iII!" .'tII.

.

. opinião sobre o texto do cara:Viajou

Toma danada'" na maione�e, meu fiL. C�mo se os

, .

• • • homens nao ficassem grilados ao

ma amiga daquelas do tipo que vive tirando uma onda com apr�sentar sua namorada gata para
a cara dos outros (mas faz isso com um jeito moleca e que . aquele amigo pegador. Tá!
todomundo adora) provou do próprio veneno. Ela precisava
de um atestado médico para justificar uma falta ao trabalho.

10 horas da manhã lá vai, ela até um centro de saúde, faz sua melhor
cara de abatida e diz que está "maus", com diarréia e coisa e tal. O
médico olha aqueles olhinhos suaves (pobre doctor) e diz: Ok, minha
jovem, vamos colocá-la no soro. Ela esbugalha os olhos e não pode fa
zer nada. Sai de lá às 5 horas da tarde, com os braços furados de tanta
agulhada, morrendo de fome e totalmente curada da dor de barriga,
afinal, das 10h às l7h ela não foi uma vezinha sequer ao banheiro. Rá.
Eu ri litros e tirei uma palha grande da enferma mequetrefe...

A coragem de uma mãe em

denunciar o próprio filho quan
do suas ações erradas. Falo do
caso da mãe que viu o filho no VÍ
deo de uma matéria em que três

jovens assaltavam um motel. A
maioria dos pais ficaria indigna
da, daria castigos, xingaria e cho

raria, mas não faria o filho prestar
contas 'devidamente. É preciso
coragem para entregar o próprio
filho e um coração forte para
aguentar a dor e a decepção. Mas
é preciso criar filhos decentes.

É A TREVA
Pais que deixam seus filhos so

zinhosparacairnagandaia. Falo de
constância nesse "abandono". Não
recrimino quem deixa filho com

avó, tia, ou qualquer outro parente
ou babá, lá de vez em quando, para
viver um pouco, afinal, todo pai e
mãe solteira, ou todo casal, precisa
do seu tempinho. Nem recrimino

que vai ao cinema e deixa o filho
adolescente por umas poucas ho
ras. Mas sair de casa todo fim de
semana para virar a noite e largar
os filhos sozinhos? Isso não! É a

treva da irresponsabilidade.

Er... Explica
de novo?

Juro que tentei colocar aqui o
resultado de uma pesquisa sobre
sexo x atividade física x ataques
cardíacos. Na mesma matéria eu

encontrei: "

...correr ou fazer sexo

aumentam significativamente o

risco de um ataque cardíaco, espe
cialmente em pessoas que não se

exercitam regularmente...
"

E depois
me confundi toda quando li: "

...

Pesquisadores descobriram que as

pessoas são três vezes e meiamais

propensas a ter um ataque cardí
aco ou umamorte cardíaca súbita

quando fazem exercício do que se

não fizessem...

" E para acabar de
vez comigo e me fazer sentir uma

anta, eu encerrei lendo essa:
"

.. .pes
soas são 2,7 vezes mais propensas a
ter um ataque cardíaco quando fa
zem sexo'ou imediatamente depois,
em comparação com os que não fa-

"Ah'T" nfu Izem.... . oco sa.

Descubra quem está
traindo você

DIVÃ COM BRUNA lUIZA JUNCKES

ONDE TRABALHA
E O QUE FAZ? Sou es

tudante do terceiro

ano do ensino médio.
EU SOU: Sincera, ami

ga, companheira. HO
MENS SÃO: Compa
nheiros. MULHERES

SÃO: Vencedoras. SE
MEU RELACIONA
MENTO FOSSE UM
RITMO SERIA: Rock
'N' Roll. DESÇO DO
SALTO QUANDO: Me
xem com. que amo.

PARA ME GANHAR
BASTA: Ser sincero. SE
EU FOSSE UMACELE
BRIDADE:Viajaria pelo
mundo. ROUBARIA O
CLOSET DE: Angelina
Iolie. MEU CORAÇÃO .

BATE MAIS FORTE

QUANDO: Estou com

meu namorado. EU
SOU ÓTIMAEM: Com

prar. EU SOU PÉSSIMA
EM: Cozinhar. UMA
NOITE PERFEITA
PEDE: Boa companhia e um ótimo vinho. UM CASAL APAIXONADO

PRECISA DE: Amor, respeito, união e sinceridade COM 50 REAIS EU:

Janto com o meu namorado. COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: Compraria
a casa dos meus sonhos.

TRICOTANDO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA' QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO·

t.:..,izCarlosAmorim,
Escritor eeditor

.

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

ElyandriaAparecida
Silva, escritora

KellyEtc/mann,
jorllal;s�, .

Forrest Gump X Ironman
..... um desembestado, diria um baiano. A

frase veio à cabeça enquanto estava no

Chile, no último fevereiro, assistindo
_.. ao Ironman, a prova nobre do triatlo,

Desembestado, aliás, não está longo do nome

original.Acompetição come
çou a ser praticada na Fran -

.

ça nos anos de 1920. Mas foi
em 1978, no Havaí, que um

ex - fuzileiro naval elevou o

triatlo à categoria clássica,
o Ironman. São 3,8 quilô
metros de natação, 180 de
ciclismo e 42 de corrida.
No Brasil, Florianópolis
tem sido o lar desses For
rest Gump (com a prova
ocorrendo anualmente).
Curiosamente quem sofre
menos costuma vencer. É
vida duríssima nessa competição: tão logo
se atiram na água, os competidores, ficam
nos chutes na cara ou cotoveladas na nuca,
todos em busca de seu espaço na ponta. De

pois vem a bicicleta. Aí o momento em que
a porca torce o rabo, como também diria o

baiano, a hora da corrida. E as posições se al-

teram constantemente. Dizem que um bom
corredor sempre bate um bom nadador. Além
de isotônico, sopa é entregue aos corredores;
eles começam a perder a temperatura do cor

po. Depois de 11 horas, se é que pode chamar
de normal as pessoas que
passam por esse purgatório,
a prova está completa para o

primeiro colocado. Mas tem

gente que vai alcançar 20
horas de competição. Nes
te que é o teste máximo da

- estamína - a capacidade vi
tal de resistência -, da força
e da destreza, não se vê pes
soas com menos de 30 anos

de idade. Ficar próximo da
fita de chegada de um Iron
man é uma experiência úni
ca: uns chegam ali e vomi

tam' outros caem, outros chegam tão tortos

parecendo que as pernas não fazem mais
.

parte de seu corpo. E fico a me perguntar:
até que ponto o ser humano pode chegar?
Nota-se que existe um trabalho mental bem
forte. A mim não ocorreu nada mais motiva
dor do que assisti-los.

A Sula foi recolhida das ruas pelo setor de Zoonoses,
recebeu tratamento completo, e precisa de um lar. Contato

com a clínica Schweizer, pelo telefone 3275-3268.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

• Cine Breithaupt 2
• Rango (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(17h10, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Esposa de Mentirinha (teg) (14h40 - todos os dias)
· ° Ritual (Leg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h10, 16h40, 19h15, 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Vovó ...Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub)
(13h45, 16h20, 19h, 21h30 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

10011nvenções que
mudaram o mundo

Da roda ao MP3,. das ferramentas de pedra ao avião,
este livro explora a história por trás de cada invehto e traça
o caminho desde sua concepção até os mais recentes apri
moramentos. Escrito por uma equipe de historiadores, cien
tistas, desígners e antropólogos, este guia vai agradar tanto

. às pessoas que desejam aprender sobre o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia quanto aos curiosos que adoram

saber detalhes divertidos sobre o mundo que os cerca.

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)
(13h30, 15h20 - todos os dias)

• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Dub)
(17h10, 19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• VIPS (Nac) (14h10, 16h40, 19h30, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rango (dub) (13h20, 15h30, 17h40 -

todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Invasão do Mundo: Batalha
de Los Angeles (Leg) (13h4Q, 18h50,
21h10 - todos os dias)

• Passe Livre (Leg) (16h - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 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)
(13h30, 19h20 - todos os dias)

• Gnomeu e Julieta (Dub)
(15h40, 17h30 - 25, 26 e 27)

• U2 3d (leg) (21h30 - 25, 26 e 27)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(15h40, 17h30, 21h30 - 28, 29, 30 e 31)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Arminda e Marta estão preocupadas com

Joca e pensam em uma maneira de inocentá
lo. Jairo encontra Bill em sua caverna e o leva

preso. Nicolau convida Karina para ir ao enterro

do presidente e diz que precisa fazer discursos
arrasadores. Flores diz que precisa que Nicolau

seja eleito presidente para abrir portas para a

revolução. Marta diz a Jairo que a prisão de Bill
não tem cabimento. Querêncio ordena que Jalrc
solte Bill. Arminda pede para que Joca fique em

silêncio. Joca relembra do dia em que os federais
foram atrás dele e se dá conta que caiu-na arma

dilha de Flores.

ARAGUAIA
Gabriel decide operar Vitor e Ricardo o aju-:

da. Max obriga Lurdinha a arrumar uma mala

para ele viajar. Mariquita diz a Estela que acredi
ta que Solano gosta delas Vitor chega à estância

carregado por Solano e Ricardo. Rudy fica ansio
so para fazer uma reportagem ao saber o que
aconteceu com Vitor. Cirso implica com Geraldo
e Safira fica incomodada. Neca se preocupa por
Glorinha ir atrás de Max. Amélia diz a Vitor que
não o deixará mais. Manuela sofre por ser filha
de Max e Rudy a conforta. Max vai ao posto mé
dico à procura de Vitor e ameaça Yvete para des
cobrir seu paradeiro.

Ântônio Bandeiras vive em'I'Morte por Encomen a!',o
detetive Ned Cruz, contratado com a missão de encontrar
uma mulher desaparecida. O problema é que, durante a

investigação, todas as testemunhas e pessoas que pode
riam ajudá-lo a elucidar o mistério são inexplicavelmente
assassinadas. O longa conta com a eficiente direção de .

Tony Krantz, que traz o mesmo clima de ação da série "24
Horas", da qual foi produtor executivo.

MORDE E ASSOPRA
Júlia cai do barranco. Daniel nota a troca de

olhares entre Virgínia e Josué. Padre Francisco

chega à cidade e Melissa se espanta com sua ju
ventude. Tieko pede ajuda a Hinoue para encon

trar uma noiva para Akira. Júlia se queixa para
Minerva de que Abner está tentando impedi-Ia de
escavar no barranco. Minerva convoca o delega
do para garantir as escavações de Júlia. Celeste
volta para casa arrasada e Salomé promete pen
sar em um plano para a filha conquistar Abner.
Abner vai ao hotel pedir desculpas a Júlia. O robô
de Naomi fica pronto e ícaro se emociona com

sua criação.

INSENSATO CORAÇÃO
Natalie se apresenta para Paula e Cortez

conta para a filha sobre o seu novo namoro. Beto
não consegue esquecer Úrsula. Teodoro afirma

para Milton que não vai mais procurar Gisela.

Henrique consegue gravar sua conversa com

Cortez. Raul descobre que Léo alterou o pro

jeto aumentando a margem de lucro. Léo diz a

Zeca que vai deixar Florianópolis para fugir de
Andrade. Gabino convida Roni para trabalhar

em seu bar como promoter. Sueli elogia Oscar
e Serginho implica com o pai. Eunice reclama
de Clarice e Gilda para Zuleica. Andrade encon

tra Léo na rodoviária.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras) .
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Hoje, você sentirá necessidade'
de fazer algumas mudanças em

sua vida. À tarde, alguns contra

tempos' podem surgir, mas conseguirá
vencê-los. Romance em alta! Vencer difi

culdades ajuda no crescimento pessoal.

Tente manter seu foco nos as

suntos mais importantes no se

tor profissional. No romance, seu

poder de encantamento dará as cartas

nesta noite. Cuidado! Tem pessoas que
rendo te passar para trás.

GÊMEOS
�I ,'JI
"', O astral favorece os trabalhos

feitos em grupo, mas não se

esqueça de ficar atento(a) à con

corrência. À noite, o clima é de romance

com o par. Aproveite o momento e invista

em seus estudos.

Aproveite o período da manhã

colocar suas atividades profis
sionais em ordem. Conflitos não

estão descartados à tarde. No amor, o

clima é de muito envolvimento e erotis

mo. É tempo de fortalecer seus vínculos
afetivos.

LEÃO
Hoje, o dia é ideal para divulgar
suas qualidades profissionais.

No romance, o clima é de bastan

te envolvimento, aproveite para ficar mais

tempo com o par! Evite correr riscos des

necessários nesta sexta-feira.

O astral favorece novos conheci-
/' mentos e a resolução de assun

tos mais urgentes. Você estará

mais dedicado(a) ao relacionamento afe

tivo. Cuidado com conflitos! Sinal de ten

são entre seus interesses e os alheios.

LIBRA

Hoje, você estará mais

extrovertido(a), mas não tente

acelerar o ritmo dos aconte-

cimentos. A noite promete ser

agradável. Prazer, diversão e namoro

estão em alta. Evite impor suas vonta

des aos outros.

ESCORPIÃO
Faça sua parte no trabalho e

pode conseguir o merecido

reconhecimento neste dia. No

campo afetivo, estará mais generoso(a)
do que o de costume com o par. Fuja de

negócios arriscados neste dia.

SAGITÁRIO
No trabalho, sua capacidade
mental e sua curiosidade esta-

rão em alta. Aproveite! Nas coisas
do coração, seu poder de sedução estará

com tudo. Não deixe o clima de tensão se

instalar no âmbito familiar.

CAPRICÓRNIO
Não tente impor aos outros as

suas vontades durante este

dia. À noite, o astral melhora con

sideravelmente. Mantenha sua discrição
habitual no setor afetivo. Cuidado com

sua rebeldia.

AQUÁRIO
O dia indica que ouvir mais os

companheiros de trabalho pode
render bons frutos. Com todo o

seu poder de sedução, o astral favorece

os assuntos do coração. Cuidado com fal

sos amigos neste dia.

PEIXES

Fique mais atento(a) às opor
tunidades que podem surgir

em seu caminho. O setor afetivo

conta com as boas energias das estrelas,
apenas lute por sua privacidade. Cuidado
com precipitações!
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Gwen Stefani doa
US$ 1 milhão ao Japão
Depois de Demi Lovato e Sandra Bullock, Gwen

Stefani doou um milhão de dólares para ajudar as
vítimas do terremoto e do tsunami que atingiram o

Japão. "Sou apaixonada por aquele país, que tanto já
me inspirou. Tenho muito respeito pelos japoneses e

sua cultura. Os efeitos do terremoto e tsunami no país
são muito tristes e senti que devia ajudar", disse.

Whoopi fumou
maconha antes de
ganhar Oscar

Whoopi Goldberg fumou maconha antes

de vencer o Oscar de atriz coadjuvante em

1991. A história é contada pela própria atriz

em um vídeo de 1992 divulgado pelo site
TMZ. Nele ela conta que fumou um "baseado
maravilhoso" para diminuir o nervosismo. No

final do vídeo, ela fala que não deveria admi
tir que fuma maconha e ressalta que o vídeo
nunca deveria ser mostrado a ninguém.

Schwarzenegger vem a

Fórum no Brasil
O ator Arnold Schwarzenegger e o diretor James Ca

meron chegaram ao Brasil nesta quarta-feira. Segundo a
coluna "Olá!" do jornal "Agora", eles vieram ao país para
participar do 2° Fórum Mundial de Sustentabilidade, que
será realizado em Manaus. A dupla dará uma palestra na

abertura do evento. "Empolgado em decolar para uma

aventura com James Cameron no Brasil. Fique ligado
para novas informações diretoda floresta", escreveu Ar

nold Schwarzenegger em sua página no Twitter.

DIVIRTA-SE

Conselho caro
Um médico e um advogado encontram-se em uma festa.

- Frequentemente eu sinto terríveis dores de cabeça - comenta

o advogado, a certa altura da conversa. - o senhor poderia me
dizer qual remédio devo tomar?
Meio a contra gosto, o médico respondeu à pergunta do advogado
e em seguida perguntou-lhe:
- Como você lida com as pessoas que lhe pedem conselhos

profissionais durante uma festa?
- É fácil- disse o advogado. - Eu lhe mando a conta no dia

seguinte.
No outro dia, através de um mensageiro, o médico enviou uma

conta de cinquenta reais ao advogado.
Pouco depois, ao saber que o menino trouxera o dinheiro, ele ficou
todo feliz! Mas sua alegria não durou muito, pois junto com o di

nheiro, havia um bilhete do advogado que dizia: "O meu conselho

ficou por cem reais!"

"Seria um

estupro" diz
lhaila sobre
posar nua

Conforme o portal "Ego", du
rante o lançamento da nova cole

ção da Mandi, realizado na noite
desta quarta-feira, 23, em São

Paulo, a atriz Thaila Ayala falou so

bre a proposta de posar nua que
recebeu de uma revista masculi
na. "É verdade, houve o convite.
Mas é sem possibilidade", dispa
rou. "Não é da minha natureza.

Seria um estupro para o que eu

quero pra mim", justificou.

"Sou a próxima" diz Zsa Zsa Gabor
sobre morte de Elizabeth Taylor

A atriz Zsa Zsa Gabor, de 93 anos, passou mal ao saber da morte da amiga EIi

zabeth Taylor nesta quarta-feira, 23, e precisou ser internada em um hospital de Los

Angeles. Segundo o marido da atriz, ela chorou muito e disse que é "a próxima". "Ela
disse que celebridades sempre morrem em grupos de três e que ela será a próxima".
Zsa Zsa tem estado frequentemente em hospitais desde que quebrou o quadril no

. ano passado e precisou amputar uma perna.

Stevie Wonder nos'80
anos do Cristo Redentor

Stevie Wonder deverá ser uma das atrações
da festa em comemoração aos 80 anos do Cristo

Redentor, na praia de Copacabana, no dia 12 de

outubro. Segundo a "Folha de São Paulo", o cantor
americano dividirá palco com outro músico interna

cional, ainda não divulgado pela produção. Além de

les, 12 artistas nacionais, um coral de 800 vozes e

corpo de balé prestigiará a noite.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.
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AN IVERSARIANTES
�5/3
Adan S. V. Pruss

Adriana C. dos Santos

Albino Rosá

Aldo Kanzler

Alexandre Augusto
Anne C. Richtes
Annete Maffezzolli

Astrit R. shroeder
Audrey E. Cardoso

Augusto Geisler
Edenilson Colaço
Eduardo üt.li,biohe$ki,.
Elisângela de S. C. ínacio

Érica R. Pascual

Juliana Milbratz
Leonardo L. Arnecke

"

; , L!u($ FGns�oa
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,.

Maria E. M. Wilberstedt

Relli F. Giacomelli
Honaldo janh
.Rubens Radl!lnZ .

Sarah Y. de 'Figueiredo
Sonia M.Valentini

ThiagoH.e Fodi

Valerio Karzmierski
Venado Kroutzsled
Vilberto Rolloff .

-'
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Niver do paulinho

�1IIIIIIl grande aniversariante de hoje é com certeza O' empresário
Paulo César Chiodíní, O' "Paulinho" do Mime, uma pessoa
especial, correto cO'm a comunidade, um grande amigo, que

...., sempre me deu força e apoio no trabalho, me incentivando para
que eu cresça mais e mais. Obrigado meu líder, por tudo, pela grande
amizade. Pode contar comigo sempre, seu amigo e admirador número
1. Parabéns e milhões de felicidades, que o Senhor te conceda precio
sas bênçãos. Que sejas plenamente feliz e que Deus abençõe você e

sua bela família.

NAS RODAS
• O comunicador Ioe Ir, da
Studio FM, depois de ficar fora
da pré-temporada e amargar
o DM, ontem retomou aos

gramados em grande estilo. O
astro fez gO'I e comemorou com a

torcida no alambrado. O homem
está voando mais baixo que o

cra-que "Ganso", do Santos.

• Dia primeiro de abril, na
edição de n- 6 da revista Nossa
Weekend, a revista do seu fim
de semana, quem estampará a

capa será a figura do bem Sérgio
Urlisch, do bar do Sérgio. Fala
da paixão pela música e pelos
arrugos.

• PO'r favor, não ousem esquecê
lo: O' figuraço do bemAdauto

Schollemberger, da Sport Brasil,
recebe bem nesta sexta-feira, dia
25, omerecido coro de parabéns!
A cara não denuncia, 'mas dizem
que ele vai queimar um óleod.I.
Mil vivas, amigo!

. /'_'lllll! FmI ,�

I

Pavoro!
Ontem à noite, um conheci

do empresário da construção ci
vil, do mais alto quilate, foivisto
saindo da Cachaçaria Água Doce
de mãos dadas com uma loira
bem mais jovem que ele. Não'

importa se era filha, sobrinha ou
algum parente próximo, mas,que
era de arrastar quarteirões, isso
era!. Literalmente" pavoro"! Para
melhorar só tomando um copo
bem geladinho do NitrixAce.

Espaço do Oca
-

Hoje rolanoEspaço doOca,De
athMetal com as bandas Rhestus e
Neófito, de Blumenau e Perpetuai
Dreams, de Lages. Vale a pena
conferir. Além da boa música, si
nuca e gente de alto astral. No sá
bado tem rock'n'roll com a banda

Monsterjam. E o que é melhor: na

compra de uma garrafa de Red,
Black, Absolut ou Tequila, ganhe
outra na faixa,

lunelli
A empresa Lunelli,

uma das mais importan
tes do setor têxtil no Brasil
ontem, com big festa no

badaladíssimo e sofistica
do Restaurante Laguiole,
no Museu de Artes' MO'
dernas, no Rio de janeiro,
promoveu o lançamento
da Coleção Iet Set Verão

2012, assinado pela reno

mado produtora executi
vaAlice Palegatti.

Candidatos
De repente, têm uns 15 pré

candidatos a prefeito de Iaraguá
do Sul- a quase dois anos da elei

ção, É muita confusão para um

cenário que pode se transformar
ao longo dos meses. E olhe que
mais gente vai aparecer. Né, não?

'Fiquei muito triste,
. ... .

mas sei que sao corsas
que podem acontecer
na minha profissão".

Giovanna Antonelli, atriz, sobre
uma foto sua de biquíni que foi
publicada em um site francês

de prostituição.

Dica de sexta
Curtir a Choperia

Bier Haus. O chope mais

gelado da cidade.

."

'lucas'& Eu
A dupla sertaneja

Lucas &,Eu, agora toda
reestruturada e com um

ótimo repertório, será
uma das atrações dia 30
de abril, a partir das 11

horas, na 3° Macarrona
da Beneficente do Moa,
em prol da Cw, no salão
Amizade.

Onde comer
bem em'Jaraguá
NO' Restaurante do Mime. Tio

Juvenal caprichá nO' almoço.

Gilmar, o popular
Sarnapin, ao lado
do seu idolo Alberto

'1i' Taranto, considerado
por ele e por muitos um
exemplo � ser seguido

li 'num jornal
"O brasileiro já vai mais a

.

Buenos Aires do que a Orlan
do, onde estão O'S parques da

Disney World nos EUA. Pa
rece que na Argentina, além
do preço mais em conta, tem
muito mais patetas nas ruas!"
Faz sentido!
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�ll,a área

Henrique.
Porto

... Jaraguá
a noite de hoje será lançada a nova equipe de futebol
de Iaraguá do Sul (l9h, no restaurante típico do Parque
Malwee). Confesso que já conhecia o nome, o uniforme,
as cores, o distintivo e o apelido há pelo menos quin-

ze dias. Porém, havia dado a minha palavra que não divulgaria
nada antes da apresentação oficial. Apesar de outros meios de

comunicação já terem divulgado tudo sobre a nova equipe, vou
cumprir o que prometi. Se existem duas coisas que eu prezo, são

a ética profissional e aminha palavra!

Torneio de Verão
Hoje tem a penúltima rodada da segunda fase do Torneio deVe

rão de Schroeder, quando dois semifinalistas devem ser apontados.
Destaque para o jogão entre os invictos Noite a Fora e Kiferro, pela
Chave E (l9hlS). Na sequência, 6 Loes/Taschibra pode garantir vaga
se passar pelo desfalcado Força Jovem. Fechando a rodada, o Cru
zeiro precisa vencer o Posto Cidade/Ibratin Tintas para seguir com
chances matemáticas. Os ingressos custam R$1 e podem ser adqui
ridos no ginásio. Nos intervalos dos jogos rola o sorteio de brindes.

Olympya
Na quarta-feira aconteceu

o arbitral do Campeonato Ca-
. tarinense de futebol feminino.

Cinco equipes confirmaram

participação no certame:' Mul
ler (Pomerode), Kindermann

(Caçador), Avaí (Florianópolis),
Pradense (São José) e o nosso

Olympya. A competição inicia

em 17 de abril, quando o Olym
pya joga em São José.

ButfalOS
A manada está em festa

pelos dois anos da Associação
Corupaense de Futebol Ameri
cano. Fundada em 25 de mar

ço de 2009, a mantenedora da

equipe Corupá Buffalos se es

trutura e cresce a olhos vistos.
Personifico meus parabéns em
Felipe Rodrigues, diretor da
FME de Corupá e Buffalo nas

horas vagas.

Oh pá
O boato da vez é que vão

retirar o Arthur Müller de lo
cal onde está e transferir para
o terreno da Arena Jaraguá.
Confesso que existem coisas

que não entendo. Antes diziam

que a reforma era cara demais
e agora querem mudar a estru
tura de local. Isso não é mais
caro? Oh pá, acho que faltei em
alguma aula ...

Futebol
Neste sábado acontece

mais uma rodada do Campeo
nato de Seniores e com novida
de: dois jogos serão realizados
de noite, no campo do Flamen
go. Já pela Copa Norte, aconte
ce os jogos de volta da primeira
fase. A Liga Joinvilense de Fu
tebol não havia divulgado as

datas e horários dos jogos até
às 12h de ontem.

Varzeano
Quinze jogos abrem a 29a edição do Campeonato Varzeano

neste sábado. Vai ter jogo por quase todo o município, do Santo

Antônio ao Garibaldi, Alguns jogos prometem ser interessan

tes, como: Néki (atual campeão) x Santo Antônio, Brandenburg
x Global Pisos, Barrabaxo x Bell'Arte e Nova Geração x Roma.

.êsporte 17

M DIA E A D B

Arena seráavaliada

por organizadores
Nomes das cidades escolhidas serão divulgados+ segunda
JARAGUÁ DO SUL

Por volta das 15h de hoje, a
Arena Jaraguá será avaliada
pelos organizadores do
Campeonato Mundial de
Handebol Feminino.

vistoria técnica será fei
ta por quatro dirigentes
da Federação Interna

cional de Handebol, '

quatro da Confederação Brasilei
ra de Handebol e uma comitiva

de 20 integrantes. O município
quer receber as fases finais da

,

competição, que vai acontecer
em dezembro.

Segundo o presidente da

FME, Márcio Feltrin, as pos
.slbilidades de ser escolhida
é grande. "Além do tamanho
e da capacidade da Arena, o

fato de sermos os únicos com

espaço equipado com a maio

ria das exigências da Federa

ção Internacional, permitindo
tempo hábil para as adequa
ções necessárias, nos credencia
a sediar estes jogos",' argumenta.

Entre os quesitos a serem

avaliados estão o tipo e funcio
namento do placar eletrônico,
medidas da quadra, vestiários,
banheiros, forma de acesso de

equipes, público e autoridades,
áreas de circulação e acesso às

arquibancadas. Também serão

levados em consideração tribu-

nas, sala de .imprensa, sala de
reuniões e secretaria, área e ca

pacidade de estacionamento.
A comitiva virá de Curitiba,

depois de ter passado pelo Gi
násio Tarumã ontem. Está na

agenda do grupo analisar as' ins
talações de mais quatro cidades
catarinenses candidatas a ser

uma das sedes: Blumenau, giná
sio Vila Germânica, e Brusque,
Arena Brusque, amanhã, Balne
ário Camboriú, Arena da Barra

e Itajaí, Arena Marejada, no do

mingo, 27. AConfederaçãoBrasl
leira de Handebol deve divulgar
os nomes das cidades escolhidas

I

na segunda-feira, 28, em soleni
dade a ser realizada na Fesporte,
em Florianópolis.

ARQUIVO OCP

Arena Jaraguá é o grande trunfo da FME para receber a competição internacional no mês de dezembro

EQUIPE COMEÇA DISPUTA AMANHÃ CONTRA TIME DE PALHOÇA..

Vôlei infanto estreia no Estadual
A equipe de vôlei infanto ju

venil inicia amanhã a briga pelo
Campeonato Estadual. O time caiu
na Chave A, ao lado dos donos da
casa Itajaí e da Nexxera, de Palho
ça. O primeiro jogo será amanhã,
às 10h30', contra os palhocenses.
A segunda partida acontece um

poucomais tarde, às 17h30, contra

Itajâí. Na Chave B, estão Criciúma,
Blumenau e Santo Amaro.

As finais serão no domingo
e funcionará da seguinte forma:
os dois terceiros de cada chave

jogam para decidir quem ficará
em quinto ou sexto; os dois se

gundos colocados disputam o

quarto e o quinto lugar; e os líde-

res fazem a final, onde estará em
jogo a primeira e a segunda co

locação. A equipe jaraguaense é
a mesma que disputará os Ioguí
nhos Abertos esse ano. Em 2010,
o time comandado por Luiz Car
los da Silva, o Kadylac, foi vice
campeão catarinense e esse ano

busca o bicampeonato.
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FÓRMULA 1

Massa eBarrichello estãoprontos
Austrália abre a temporada 2011 nesse fim de semana no lugar de Bahrem que foi suspenso
MELBOURNE

Felipe Massa e Rubens
Barrichello não escondem a

ansiedade de entrar na pista
para a temporada 2011.

E
a expectativa acaba nes

se fim de semana no GP
da Austrália. Massa, que
não fez uma boa tempo

rada em 2010, quando terminou
na sexta colocação, espera um

ano melhor e tem motivos de
sobra para pensar assim. "É a

hora! Estou pronto para correr e

acho que toda a equipe está bem

preparada, depois de dar tantas
voltas em testes, até mais do que
havíamos planejado. O carro pa
rece estar confiável, mas isso não
é suficiente, já que o carro preci
sa ser rápido também", declarou.

_ Apesar da expectativa, o bra
sileiro admitiu o descontenta
mento pelo cancelamento do GP
do Bahrein, .que seria a primeira
etapa do Mundial, mas foi sus

penso devido aos problemas
políticos do país. "Estou feliz por
começar a temporada na Austrá
lia, mas também estou desapon
tado por não estar no Bahrein.

Eu realmente gosto de correr lá,
já que a pista parece se adequar a
meu carro muito bem", afirmou.

Já Rubens Barrichello está

prestes a iniciar a sua 19a tempo
rada. O piloto, que tem 11 vitórias
e 68 pódios, defenderá novamente
a equipe Williams. "Sinto aquela
ansiedade gostosa de primeiro GP
do ano, ainda mais porque espe
ramos um pouco mais para ini
ciarmos'" comentou o brasileiro,
que destacou a pista australiana.
"Eu acho amelhor pista de rua da

temporada, com curvas de todo o

tipo. A atmosfera sempre é muito

positiva", explicou. Além de .Mas
sa e Rubinho, o Brasil terá a tam

bém os pilotos Bruno Senna, pela
Renault - Lotus, e Luiz Razia,
Lotus, ambos serão reservas de
suas equipes.

A classificação que define o grid
será às 3h (de Brasília) de sábado,
26, e a primeira largada do ano no

domingo, 27, no mesmo horário.

Piloto da Ferrari, Felipe Massa, afirmou que seu carro parece estar mais confiável para temporada 2011

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
·5" RODADA - RETURNO

RESULTADOS - ONTEM

Grêmio 6xO Inter-SM

Pelotas 2xl Porto Alegre

• CAMPEONATO PARANAENSE

·5" RODADA - RETURNO

RESULTADO - ONTEM

Cianorte 1xl Paraná Clube

RESULTADOS - ONTEM

São Bernardo 0x2 Botafogo-SP
Ponte Preta x Ituano*

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 15, Operário 10,
Atlético-PR 10, Paraná 10, Cianorte 8, Paranavaí
7, Rio Branco-PR 5, Corinthians-PR 5, Roma-PR

4, Arapongas 4, lraty 3 e
Cascavel O,

CLASSIFICAÇÃO: Corinthians 34, Palmeiras 32,
São Paulo 31, Santos 31, Mirassol 26, Ponte
Preta 25, Paulista 24, Oeste 21, São Caetano
20, Portuguesa 19, Bragantino
19, Mogi Mirim 18, Botafogo-SP 17, Americana
16, São Bernardo 15, Noroeste 14, Ituano 12,
Linense 12, Santo André 12 e Prudente 10.

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Internacional

8, Lajeadense 7, Universidade 5, Novo

Hamburgo 5, São Luiz 5, Ypiranga-RS
3 e São José-RS 2. GRUPO 2: Santa

Cruz-RS 10, Cruzeiro 9, Grêmio 6,
Veranópolis 5, Pelotas 5, Juventude 2,
Porto Alegre 1 e Inter-SM O.

• CAMPEONATO PAULISTA

·15" RODADA

CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número doTítulo: 4754002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: BANCO SANfANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 15/02/2011 Valor: 65,60 Iíqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

*Jogo não encerrado até o fechamento da edição

Protocolo: 13391 Sacado: DIOGO LUIZ PANNEITZ CPF: 066.902.239-06 Cedente: LUIZ MOSER-ME
CNPJ: 78.893.575/0001-78 Número do Título: 01 Espécie: Nota Promissória Apresentante: LUIZ MOSER
ME Data Vencimento: 30/01/2009 Valor: 61,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: q863 Sacado: EClAIR MENDONÇA BATISTA CPF: 575.271.219-04 Cedente: SIlMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 25755*005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
caçãoApresentante: BANCO00 BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 04/03/2011 Valor:
760,79 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,Edital:R$15,00

Protocolo: 14017 Sacado: EGON ANTONIO RIEDO CPF: 020.116.919-31 Cedente: ULEANDRO MA
CHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 497 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 10/02/2011 Valor: m,oo Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14039 Sacado: ELIAS FEUS CPF: 072.753.619-22 Cedente: ULEANDROMACHADOMECNPJ:
05.338.614/oooi -00Número doTítulo: 462 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 10/01/2011 Valor: 178,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13860 Sacado: JOANICEAPARECIDABERTE CPF: 048.144.559-50 Cedente: o.MCOMERCIO
DE MAQUINAS DE COS11JRA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1369.009

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 08/03/2011 Valor: 145,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14005 Sacado: JOICE APARECIDA FLORIANO CPF: 083.059.749-28 Cedente: COMERCIO
DE CELULARES BANDEIRA IlDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 9115002 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANfANDER (BRASIL) SA DataVen
cimento: 10/02/2011 Valor: 30,38 Liquidação após à intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14086 Sacado: MERCADO D'PAULA IlDAME CNPJ: 10.630.357/0001-07 Cedente: C.C.M CO
MERCIOATACADISTADEAUMENTOS IlDA cNI'J: 10.602.636/0001-67 Número doTítulo: 2235 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM!
RIM Data Vencimento: 09/03/2011 Valor: 236,76 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14079 sacado: OSVINO STRELOW CPF: 032.579.559-28 Cedente: RM COMERCIO E SER

VIÇOS AUTO ELETRICOS IlDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título�369875 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
05/03/2011 Valor: 228,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14040 Sacado: REGlANE RAQUEL MILLNITZ CPF: 055.762.189-57 Cedente: ULEANDRO
MACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 132 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 1l/02/2011 Valor: 365,00 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
14.042 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 123 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SAData Vencimento:
15/01/2011 Valor: 265,OOLiquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14043 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Nú-

REPÜBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuarl!hirim

Christa IngeHilleWagner, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918, Ed. Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:ooh e 13:30h às 18:ooh

mero doTítulo: 123 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor IndicaçãoApresentánte: ITAUUNlBANCO
SA DataVencimento: 15/02/2011 Valor: 265,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
51,64, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 14045 Cedente: ULEANDROMACHADOME CNPJ:
05.338.614/0001-00Número do Título: 132 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: ITAUUNlBANCO SADataVencimento: 10/02/2011 Valor: 365,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

i
I

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

Protocolo: 13491 Sacado:ADOLAR OSWALDO STEILEN CPF: 352.426.399-20 Cedente: EB FOMENTO
MERCANTIL IlDA CNPJ: 04.017.743/0001-25 Número do Título: 11.705-2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 21/12/2010 Valor:
231,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,oo
Protocolo: 13496 Cedente: EB FOMENTO MERCANTIL IlDA CNPJ: 04.017.743/0001-25 Número do Tí
tulo: 11.704-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 24/01/2011 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 13497 Cedente: EB FOMENTOMERCANTIL
IlDA CNPJ: 04.017.743/0001-25 Número do Título: 11.704-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 25/12/2010 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 13656 Cedente: EB FOMENTO MERCANTIL l1DA CNPJ: 04.017.743/0001-25 Número do
Título: 11.704-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento:'23/02/2011 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12977 Sacado: ALEIXO BmONI CPF: 073.102.269-68 Cedente: JOSE ANTONIO SIMOES
CPF: 041.677.249-87 Número do Título: AF-002200-4 Espécie: ChequeApresentante: FERNANDO DA
NIEUDataVencimento: 04/05/2010 Valor: 2.500,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,Condução: R$
66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13872 Sacado: ANTONIO JOSE LEMES DOS SANTOS CPF: 902.054.309-10 Cedente: CCR
ETIQUETAS IlDA EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 006586007 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 05/03/2011 Valor: 185,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 1!:j,00

Protocolo: 13566 Sacado: BATARELU CONSTRUÇOES IlDA ME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Cedente:
COMPU SMART COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO IlDA CNPJ: 00.357.627/0001-02 Número
do Título: 633 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA EÇONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 21/02/2011 Valor: 2.260,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 13625 Cedente: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S/A CNPJ: 02.038.232/0001-64 Número do Título: '155 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 25/02/2011

. Valor: 2.925,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 13799 Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL IlDA CNPJ: 81.514.473/0001-
09 Número do Título: 4047 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 23/12/2010 Valor: 1.531,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14006 Sacado: BENVINDO ZANLUCA CPF: 443.503.849-87 Cedente: ITAU UNlBANCO SA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 Número do Título: 001512006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 18/02/2011 Valor: 9.412,24 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 14099 Sacado: CLENILSON APARECIDO DA ROCHA CPF: 023.560.459-37 Cedente: IMb
BILIARIA BEMVIVER IlDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: L086/04 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 10/03/2011 Valor: 375,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Di-
ligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-

Protocolo: 14007 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO
DE CELUIARES BANDEIRA IlDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 6770001 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANfANDER (BRASIL) SA DataVen
cimento: 10/02/2011 Valor: 47,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,OO Protocolo: 14136 Cedente: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA IlDAME

Protocolo: 14019 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF: 048.188.139-58 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 476 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indica
ção Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 15/02/2011 Valor: 590,00 Liquidação após a
intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14041 Ceden
te: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 476 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNlBANCO SADataVencimento: 15/12/201(1 Valor:
590,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 14044 Cedente: ULEANDROMACHADOMECNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 476
Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNlBANCOSADataVencimen
to: 15/01/2011 Valor: 590,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13813 Sacado:ROIA looTRANSPORTESIlDACNPJ: 06.221.314/0001-09Cedente: RODOPOS
TO OLIVEIRAIlDACNPJ: 05.333.717/0001-79 Número doTítulo: 24893 Espécie: DuplicatadeVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 28/02/2011 Valor: 680,44
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo:,13930 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL IlDA CNPJ: 08.815.806/0001-40 Cedente:
BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS IlDA CNPJ: 03.749.237/0001-68 Número do Título:
125074-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: �ANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 04/03/2011 Valor: 1.017,66 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 13866 Sacado: VAGNER LUIZ SARfURI CPF: 058.729.969-00 Cedente: DERU NATALINO
DASILVAMEIRACNPJ: 00.896.808/0001-07 Número doTítulo: 7020/03 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
05/03/2011 Valor: 630,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14032 Sacado:VALDEMAR..RODRIGUESVARElACPF: 057.714.019-19 Cedente: ULEANDRO
MACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 1514 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante:!TAU UNlBANCO SA DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 100,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 14036
Cedente: ULEANDROMACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 1514 Espécie: Dupli
cataheVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 10/01/2011
Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00 Protocolo: 14038 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Tí
tulo: 1514 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNlBANCO SAData
Vencimento: 10/02/2011 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Bdítal: R$ 15,00

Protocolo: 13861 Sacado: ZEROBERTO GESSER CPF: 038.552.269-03 Cedente: O.MCOMERCIODEMA

QUINASDECOSTURAEACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número doTítulo: 000493.010 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM!
RIM DataVencimento: 05/03/2011 Valor: 460,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,oo
Guaramirím, 25 demarço de 2011.

Christa IngerueWagner, Interventora
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EDUARDO MONTECINO

Crime pode
dar até 30 anos

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 25 de março de 2011

Velório aconteceu na Igreja Imaculada Conceição, no Loteamento
Ouro Verde. Ele será sepultado hoje no Cemitério da Vila Lenzi

TRAGÉDI EM FA íLIA

Briga entre irmãos acaba'
emmorte no Iaraguá 99
Jovem de 22 anos foi assassinado com facada no peito durante uma discussão
N'o início da madrugada
de ontem, perto da lh, a
rua Adolfo Bier, no bairro
Jaraguá 99, foi cenário de
um crime que chocou a

comunidade.

interrogatório feito com o autor

do crime, os dois irmãos estavam
embriagados quando iniciaram
a discussão que se transformou
em luta corporal. No depoimen
to, Heverton afirmou ao delega
do responsável pelo caso, David

Queiroz de Souza, que agiu em

legítima defesa, já que o irmão
também havia lhe ameaçado
com uma faca.

A mãe contou em depoi
mento que acordou com a bri

ga dos dois e que conseguiu
tomar uma faca que Heverton
tinha nas mãos. Em seguida
ela foi até o quarto chamar o

marido para ajudar a separar
a briga, momento em que ele
foi até a cozinha e pegou uma

.

outra faca que estava em cima
da pia, acertando o irmão em

cheio no tórax. A mãe também
contou à polícia que as brigas

everton Arruda de Olí

.... veira, 21 anos, matou

o irmão Helton, de 22,
com uma facada no pei

to. O jovem chegou a ser socorri
do pelos Bombeiros Voluntários,
mas morreu logo após dar entra
da no Hospital São José. O sus

peito usou uma faca de cozinha e

matouHelton na sala da residên
cia da família.

De acordo com informações
colhidas pela Polícia Civil duran
te o depoimento da mãe dos ra

pazes, Veronice de Oliveira, e no

entre os irmãos' eram comuns

e que após a facada, o irmão

que desferiu o golpe pediu que
os bombeiros fossem chama
dos para socorrer Helton.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2011

SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão basculante, com dois diferen

ciais, capacidade mínima de carga de 10m3, traçado, equipado com guindaste
hidráulico, com torre central com giro de 360°, cesto e garra giratória de giro
infinito, lança de no mínimo 05 (cinco) metros, abertura de no mínimo 1 ,80m, com
capacidade de 1.500kg, controle do guindaste na parte alta da torre central, a ser
usado na poda da arborização urbana, recolhimento de entulhos, transporte de

esterco, barro, macadarnee outros materiais, em perfeito estado de conservação,
manutenção e funcionamento, com motorista/operador e combustível, conforme
especificação do Item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato.REGIMEN
TO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO

4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTRE
GA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 12 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 09:30 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VA
LOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.Jaraguá do Sul (SC), 18 de
março de 2011.

ACUSADO DIZ OUE
SENTE REMORSO

No interrogatório, o assassino
que foi preso em flagrante e já
está no presídio, não soube dizer
o motivo que deu início à discus
são entre ele e seu irmão. Ele afir
mou ainda que não queriamatar
Helton e sente remorso pelo que
fez. Quando a PolíciaMilitar che

gou ao lugar do crime, ele estava

sentado no meio-fio em frente à
sua casa, ainda embriagado.

O delegado David Queiroz
ainda vai ouvir o pai e uma irmã
dos envolvidos. "O Heverton foi

enquadrado por homicídio. Ele
diz que agiu em legítima defesa,
mas se for comprovado que o cri
me foi cometido pormotivo fútil,
poderá pegar de 12 a 30 anos de

detenção", informou Queiroz.
Os dois irmãos já tinham pas

sagens pela polícia por furto e uso

de drogas. O delegado informou

que a vítima não possuía docu

mentação e que foi necessário fa
zer um ofício para liberar o corpo
no IML. Segundo amãe, o rapaz ti
nha perdido os documentos e não

registrou boletim de ocorrência.
O corpo de Helton está sen

do velado na Igreja Imaculada

Conceição, no Loteamento Ouro

Verde, e será enterrado hoje, às

14h, no .cemírérío municipal, da
Vila Lenzi. A reportagem entrou

em contato com os familiares do

jovem, mas eles estavam muito
abalados e preferiram não falar
sobre o assunto.

"

TRES ASSASSINATOS

Com amorte deHeltonArruda
de Oliveira, Iaraguá do Sul regis
trou três assassinatos este ano. O

primeiro aconteceu no dia 19 de

janeiro, quando o travesti Márcio
Fabiano Pereira, 31 anos, foi assas
sinado com um tiro na nuca nas

proximidades do ginásio Arthur

Muller, na rua rufie Mahfud. Já no
dia 4 de fevereiro, o adolescente
Alex Sandro da Silva, 17 anos, foi
morto com mais de 50 facadas na
rua Feliciano Bortolini, na Barra
do' Rio Cerro. O autor do crime,
Dirceu Silva dos Santos, 32 anos, se
entregou à polícia três dias depois.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

IVO KONELL

Secretário de Administração
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Novo Go11.0 2011
Total Flex 4 Portas
a pa:tir de R$

Preço com
nota fiscal
de fábrica é só vantagem!

• Para-choque na cor do veículo
• Banco do motorista com

requloqem de altura
• Porta-malas revestido de corpete
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Cinto de segurança pode s Ivar vidas.
Promoções válidas até 25/03/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete Incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U·11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.930,00. Direção hidráulica, Pacote Trend e Módulo Comfort por R$990,00 (pacote referênciaW421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol 1.0 e 1.6. CET para esta operação: 16,60%
a.a, IOF e cadastro inclusos nos cãlcutos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET.

Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2010/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada
a 80.000 km). É necessário para.a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC:
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Fotos meramente ilustrativas. www.\IW.com.br.Velculos em conformidade com o

Proconve.

www.autoeUte.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá -Auto Elite
A escolho perfeito
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