
Começa
mutirãoem
Guaramirim \

MariaHelena
•

passapormars
um obstáculo

Cadastro para
liberação do FGTS aos

atingidos pela chuva
iniciou ontem no

ginásio de esportes
Rodolfo Jahri.

" Página9
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Problemas na inscrição da
paratleta quase tiraram troféu
de terceiro lugar no ranking,
masMariaHelena Eggert

lutou até o fim e, entre tantos,
superou mais um desafio.

Página18

C ima tensomal ush!
A revista da mulher inteligente!

au
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Polícia Civil apura
sumiço de ônibus
Veículo, que foi doado à
Prefeitura de Guaramirim e

estava estacionado no pátio
do Parque -de Exposições,
desapareceu há pouco mais
de uma semana. Inquérito
foi instaurado na delegacia.
Página 19

Debate sobre o aumento de 11 para 19 vereadores envolveu mais de pOO
pessoas na sede do Sindicato doVestuário, na noite de ontem. Maioria dos

participantes se posicionou contrária à alteração da Lei Orgânica;
Página4

Pátio da Arena Jaraguá virou depósito do lixo deixado pelas enchentes. Segundo a Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente), transporte do entulho para Rio Negrinho foi interrompido devido à interdição

da BR-280 entre Corupá e São Bento do Sul, mas deve ser retomado até o final do mês de abril.

.................................IIiiIiIII .

EDUARDO MONTECINO

Moradores sem
acesso às casas
Problema acontece no bairro
Amizade e se arrasta desde
as chuvas de janeiro. Uma
das situações mais graves
acontece no cruzamento

das ruas Roberto Ziemann e
Hedwing Behling, onde parte
do asfalto está cedendo a cada
nova chuva. Página 9

ENTULHOS NO PONTO TURíSTICO
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"Hora do Planeta" une
35 países pelo mundo
A segunda edição do movimento

"Hora do Planeta", da redeWorldWildlife
Fund (WWF) mobilizou cerca de 400 cida
des em 35 países, nos sete continentes do
planeta. Organizado pelaWWF-Austrália,
a ação simbólica, realizada no dia 29 de

março, envolvia o desligamento, das oito
às nove horas (horário local) de luzes não
essenciais em casas, vias públicas e edifí

cios, para reduzir o consumo de energia
elétrica e conscientizar a população.

A ação foi realizada pela primeira vez

em 2007, em Sidney, na Austrália, e resul
tou numa queda de 10,2% no consumo

de energia da cidade entre as 19h30 e as

20h30 do dia 31 de março. A cobertura da

primeira "Hora do Planeta" causou polê
mica naAustrália, após o jornal "TheAus
tralian" publicar uma reportagem alegan-

. do que jornalistas ao redor do país foram
"informados a não escrever histórias ne

gativas sobre o evento".
O ambientalista sueco Bjõrn Lom

borg criticou duramente a ação em

2009, afirmando que' a prioridade deve
ria .ser o aprimoramento de fontes lim

pas de energia, e não "um simbolismo
de 'pureza' que ironicamente nos leva
de volta a idade das trevas".

Em 2009, 96 países participaram do

evento, realizado em 28 de março, e em

2010, a Hora do Planeta mobilizou mais
de um bilhão de pessoas, em cerca de

quatro mil cidades em 126 países. A edi

ção de 2011 da Hora do Planeta foi reali
zada neste sábado, dia 26, e os números
envolvidos não foram contabilizados pela
WWF, que estima que a participação te

nha sido maior do que o recorde de 2010

1�'1"""�(l!ti' "li

Água em Nereu
Na edição de 31 de março de
1979, o jornal O Correio do
Povo noticiava a aprovação,
por unariimidade, do crédito
especial de Cr$ 11_8 mil para
custear parte das despesas
da implantação do sistema
de abastecimento básico de

água no bairro Nereu Ramos.

POVO JÃ8Z
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Robert Scott e a
expedição "maldita"
O capitão Robert Falcon Scott, da mari

nha britânica, liderou duas malfadadas ex

pedições ao pólo sul. A primeira tentativa, a
expedição Discovery, entre 1901 e 1903, teve
certo grau de sucesso, embora Scott tenha
fracassado em seu objetivo de chegar até o

continente antártico.
Em 1910, Scott lidera uma segunda ex

pedição, a Terra Nova, almejando chegar
até o pólo sul,geográfico, no centro do con
tinente. Em janeiro de 1912, Scott e outros
quatro marinheiros desembarcaram naAn
tártida. Tendo sido derrotado no desembar

que pelo norueguês Roald Amundsen, que
chegou ao continente 33 dias antes, Scott se

pôs em direção ao pólo.
Scott e seus quatro companheiros va

garam pelo continente sem rumo, sendo
vitimados pelo frio, falta de comida, e pelo
isolamento. Em 29 de março de 1912, Scott
e os dois exploradores restantes morreram,
a 18 km de distância de um depósito de ali
mentos. Os diários da expedição foram re

cuperados cerca de oito meses depois.
Robert Falcon Scott liderou uma malfadada expedição, marcada por falta de
planejamento e de suprimentos, que resultou na morte de Scott e sua equipe

PELO MUNDO
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Manson condenado Ocupação aI�mã
Na Alemanha, o ditador nazista .

Adolph Hitler recebe 99% de votos

favoráveis em um referendo para ra-
\

tificar a reocupação ilegal da Renâ-
nia pela Alemanha, recebendo 44,S
milhões de votos dos 45,S milhões de
votos registrados. Em 1933 todos os

partidos e liberdades políticas haviam
sido abolidas pelo regime nazista.

Chacina do Quintino
Agentes do DOI/CODI invadem

uma residência no bairro carioca do

Quintino, e matam os militantes Lígia
Maria Salgado Nóbrega, Antonio Mar
cos Pinto de Oliveira e Maria Regina
Lobo Leite Figueiredo, integrantes da

organização de esquerda VAR-Palma

res, que visava instalar uma ditadura
comunista no país.

O líder de culto e auto-proclamado
messias Charles Manson e três de suas

seguidoras são' condenados a morte,
pelas acusações de homicídio doloso
e conspiração, por uma série de inva
sões seguidas de assassinatos. Com a

abolição da 'pena de morte no Estado
da Califórnia, em 1972, as penas foram
reduzidas à prisão perpétua.

Tratado de Schengen
Firmado em junho de 1985, na cidade de

Schengen, Luxemburgo, o tratado estabelece uma
"zona sem fronteiras" cobrindo hoje 25 países
europeus. Dentro da área do tratado, para termos
de turismo e imigração, os países são tratados
como um único Estado.

o povo Jássico, ou 'em húngaro, Jász, é um grupo
,

étnico de forte identidade cultural, da província de

Iãszag, no centro do país. Embora hoje se considerem

húngaros e falem o idioma magiar, o povo jássico é de

origem asseta, e tradicionalmente falavamum dialeto
do idioma asseta, hoje perdido. O povo nômadese
estabeleceu nas planícies daHungria no século XIII,

,

e foi integrado ao povo húngaro pelo rei Bela IV, da
dinastiaÁrpad, na esperança de' ajudarem a expulsar.
os invasores turcos. Embora tenham sido absorvidos

pelos húngaros no séculoIõ, o povo jássico mantém
muito de sua identidade étnica, e contribui fortemente
para a tradição de criação animal da Hungria, atividade
importante para uma população nômade.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
RaphaelRochaLope�
advogado e professor

CristianoMahfudWatzko, DurvalMarcatto, Romeo Piazera
estudante deDireito presidente daAcijs Júnior, advogado

o império ataca de novo
vadores do Tea Party, é incapaz de confrontar-se com
a ideia generalizada de que a guerra faz parte da recu
peração política e econômica dos Estados Unidos. Di
zer não a isto significa um suicídio político prematuro.
Resulta muito melhor dar a ordem para que o ataque
lhe garanta uma pós-vida eleitoral.

No meio desse teatro operacional, passa inerte a

lembrança de um dos maiores crimes cometidos aos

direitos humanos no século passado, que ocorreu jus
tamente sob os olhos indiferentes das Nações Unidas,
a mesma que hoje autoriza qualquer ataque. O mas

sacre de Ruanda em 1994, país africano sem qualquer
importância estratégica para os países
ocidentais, viveuum dos maiores geno
cídios na história do país, no qualmor
reram perto de um milhão de pessoas.
O patético desenlace aconteceu peran
te a indiferença daqueles que aprova
ram a resolução do conselho de Segu
rança contra a Líbia, que são os Estados
Unidos, Grã-Bretanha e França, cada
qual com suas justificativas imperiais
delirantes. Para falar do século atual,
devemos lembrar o que está -aconte
cendo no Bahrein, ocupado por tropas
de Arábia Saudita e dos Emirados Ára-

"
Obama, refém

dos republicanos
ultracenservadores do
Tea Party, é incapaz
de confrontar-se com
a ideia generalizada
de que a guerra faz
parte da. recuperação
política e econômica
dos Estados Unidos.

"
bes. Por outro lado, a revolta no lêmen onde os mani
festantes são dispersos a tiros, não recebeu até agora
qualquer manifestação por parte da ONU, reduzida
apenas a declarações de condenação moral.

Por último, voltando a nossa latino América, o
presidente Obama perdeu a chance histórica de

pedir desculpas em nome do seu país, pela cola

boração criminosa deste nos golpes de Estado e

assassinatos de milhares demilitantes políticos per
petuados na Argentina, Chile e Uruguai durante a

década de 70. No entanto, em vez de criar uma zona
de exclusão em torno da Escola de Mecânica daAr
mada na Argentina ou no Estádio Nacional do Chi

le, de modo a evitar o massacre de tantos inocentes

naquela época, o império optou por financiar os fu
riosos ditadores de plantão, resguardando a divisão
do mundo no eterno maniqueísmo econômico dos
fortes contra os fracos.
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Ciranda literária
nesta quarta-feira

A Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Bar-
I

bosa promove em parceria com escritores

jaraguaenses a sexta edição da Ciranda
Literária a partir das 19h de quarta-feira,
dia 30. A convidada da noite é a escritora,
cronista e blogueira do jornal O Correio do

Povo, Elyandria Aparecida Silva, autora do
livro de contos IiFadas de Pedra" e com par
ticipação nas obras 1130 Escritores, 30 Con
tos, uma Cidade" e "laraguá em Crônicas".
O evento é aberto ao público.

, A
Escola VitorMeirelles, nQ ba.lrro Três Rios do Norte, lançou
na semana passada o projeto IJLeitura, Imaginação e

Aventura", com o objetivo de despertar o hábito da leitura
nos estudantes. Entre as.atividades no lançamento, aconteceu
uma visita ao ônibus "Biblioteca Móvel".·

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

* telefone (* não serão publicados).

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE DISPENSA N° 01/2011
o ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Munici

pais de Jaraguá do Sul - SC comunica que está locando duas
salas comerciais administradas pela GIROLLA IMÓVEIS LTDA,
de propriedade da Sra. Isolete Muller Vasel, localizadas na Rua
WalterMarquardt, 623, GaleriaVasel; através de Dispensa de Li
citação, ao preço mensal total de R$ 1.260,00.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 3370-8650.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

----oi o presidente Obama que deu o sinal verde,
desde o Brasil, para atacar a Líbia. Logo conti
nuou seu itinerário por Chile e Salvador, cum
prindo um roteiro inestimável aos interesses

norte-americanos, profundamente abalados durante
o governo de George H.W. Bush. Assim de simples,
entre sorrisos e promessas. A resolução do Conselho
de Segurança das Nações Unidas autorizando ataques
aéreos contra as forças deMuamarKhadafi foi aprova
da com dez votos a favor e cinco abstenções. Tal inicia
tivavisava a criarumazona de exclusão aérea demodo
a resguardar a vida de civis indefesos. Entretanto, não
foi o que realmente aconteceu, já que
os ataques se entenderam além dessa

limitação, destinada a favorecer os re
beldes armados até os dentes.

Não por acaso a abstenção partiu
por parte de nações que estão curtidas
na luta contra antigos imperialismos,
hoje disfarçados de democráticos e de
fensores dos direitos humanos. Entre
eles encontram-se os países do BRIC
- Brasil, Rússia, Índia, China, e mais,
quem diria, a própria Alemanha. Es
tes países partem da ideia de que não

adianta a condenação com o uso da

força nas relações internacionais, e sim através do

diálogo. Isso não importa para o império americano.

O negócio dele é fazer guerras contra qualquer um,
usando como fachada a coalizão da Organização do
Atlântico Norte - Otan, delegando a seus aliados a exe
cução. das operações militares com base na resolução
do Conselho de segurança. Uma escapatória elegante
para fazer negócios sem correr o risco de reviver o fias

ço do Iraque eAfeganistão.
Alguns leitores devem imaginar que estou a favor

do governo Líbio, Por tanto, toma-se necessário fa
zer a ressalva. Muamar Khadafi exibe o autoritarismo
clássico dos países muçulmanos, resultado de longas
disputas tribais pela hegemonia entre famílias oumo
narquias. Tanto é assim, que�m 2006 os EUA retiraram

a Líbia da lista dos países terroristas, facilitando a via

bilização de contratos milionários na área energética.
O pobre Obama, refém dos republicanos ultraconser-
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Seminário essa

quinta no IF-SC
A Comunidade Afro Umbandista de Ia

raguá do Sul realiza na próxima quinta-fei
ra, dia 31 de março, às 18h, o 10 Seminário
IntolerânciaReligiosa e Racial, no auditório
do IF-SC (Instituto Federal de Santa Catari

na). Entre os palestrantes está a professora
de UFSC, Geruse Romão, o presidente do
Conselho Litúrgico do SOl, Mestre Marne,
e o dourando emReligiões deMatrizesAfri
canas, Marcos Caneta. Informações pelo
telefone (47) 3370-6366.

UJ!/J.!lj �rql
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Curso de teatro de
bonecos na Scar

Curso que ensina técnica de teatro

de bonecos iniciou na última semana na

Scar (Sociedade Cultura Artítica) de Iara
guá do Sul. As aulas são conduzidas pela
pesquisadora Mery Petty, da Cia Alma li

vre, e acontecem nas segundas-feiras das
19h às 21h para alunos a partir de 13 anos
e adultos, e nas quartas-feiras das 15h às
16h30 para alunos de 8 a 12 anos. Infor

mações pelo telefone (47) 3275-2477 e no

site www.scar.art.br.

Senhas no Arthur
Müller na quarta

A Secretaria de Desenvolvimento Eco

nômico e Turismo da Prefeitura Municipal
de Iaraguá do Sul, que coordena o trabalho
de cadastramento para retirada do FGTS

(Fundo de Garantia por Tempe de Serviço),
informa que o mutirão foi prorrogado até o
dia 8 de abril. Essa semana não haverá dis

tribuição de senhas até terça-feira, dia 29.A
distribuição das senhas para atendimento
no ginásio de esportes Arthur Müller reini
cia na quarta-feira, dia 30.
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Vereadores comandaram ontem audiência pública no

Sindicato do Vestuário. Mais de 300 pessoas participaram'EBAT

População semanifesta
contraaumento de vagas
Na audiência pública de ontem, maioria vaiou os defensores da proposta
JARAGUÁ DO SUL

Mais de 300 pessoas
participaram ontem
da audiência pública
destinada à discussão da
proposta que aumenta a
composição do legislativo
de 11 para 19 vereadores.

��uditório do Sindicato dos
raballiadores das Indústrias
o Vestuário ficou lotado. A

.....rnopulação manteve a dis
cussão bastante calorosa por duas
horas, A maioria dos inscritos ul

trapassou o tempo de três minu
tos ao usar a tribuna. Em um resu

mo geral, é possível afirmar que os

aplausos foram dedicados àqueles
que não concordam com amudan

ça daLeiOrgânica.
Ao falar, o presidente da Apevi

(Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do), Edson Ro
berto Schmidt, pediu aos presentes
que fossem contrários à mudança
para que erguessem asmãos. Como
era de se esperar, a grande maioria
respondeu ao convite. E dentre as

entidades que puderam se mani

festar, as seguintes foram contra ao

projeto: DCE da Unerj/PUC, OAB

(Ordem dos Advogados do Brasil),
Acijs (Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul), e CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas). "Alguém lem
bra qual foi a última grande obra

.

feita na cidade?", questionou o pre
sidente da CDL,Wanderlei Passold,
justificando sua posição.

Do outro lado se posiciona
ram lideres comunitários da Ujam
(União Jaraguaense dasAssociações
dos Moradores), além dos repre
sentantes dos bairros Três Rios do
Norte, Santa Luzia, Jaraguá 84 e Ia
raguá 89.Os sindicatos doVestuário,

OUVIDORIA

Manifeste-se
.

Metalúrgico, Mobiliário, Químicos
e dos Servidores Públicos também
defenderam o aumento da compo
sição legislativa. O Partido dos Tra-
-balhados e o Partido Verde seguem
a mesma opínião, assim como

também o CDH (Centro de Direito
Humanos). "Somos favoráveis a um
maior numero de representantes",
defendeu Riolando Petry, presidente
do PT. Dezvereadores compuserama

mesa de apresentação da audiência
pública. Apenas o tucano Ademar
Wmter não compareceu. Ele deve
retomar ao trabalho hoje após pas
sar um período em licençamédica .

Agora, o projeto de emenda que
> altera o artigo 6° do parágrafo 2° da
Lei Orgânica do Município será re

avaliado pelos parlamentares. Nas
próximas semanas a proposta eu

trará em segunda votação.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Os interessados que não tiveram tempo para se manifestar durante a audiência

pública devem registrar suas opiniões no telefone da ouvidoria da Câmara de Verea
dores de Iaraguã do Sul, 0800-648-6465. Também fica disponível o site do Legislativo:
http://www.cmjs.sc.gov.br..

"
Alguém lembra qual foi
a última grande,obra
feita na cidade?
DO PRESIDENTE DA CDL,
WANDERLEI PASSOLD

Rafael Rocha Lopes, presidente da OAB', enfatizouque o

importante é qualidade e não quantidade no Legislativo

·MUDANÇA
Emenda Constitucional

Aalteração é uma adequação àEmendaConstitucional número 58, aprovadapelo Senado
Federal em 2009, - que possibilita expandir os cargos nas Casas de Leis de acordo com o nú
mero de habitantes, que vão de ummínimo denove vereadores para cidades de até 15mil, a
55 parametrópoles commais de 8milhões de habitantes. Mas amudança não é obrigatória.
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, A deseducação catarinense
Um estudo realizado por uma

organização internacional dá
aindamaisforça ao sentimento
geral de que a educação vaimal,
muito mal. Realizada em Santa

Catarina, a pesquisa mostrou que o
sistema estadual, considerado um
dosmelhores do país, apresenta
incontáveis deficiências que vão
desde afalta de estruturafísica, a
baixa remuneração dos professores,
passando atéporproblemas na
avaliação dos alunos, que não
seria a ideal. Os pesquisadores
entrevistam alunos e professores,
além de visitar as escolas estaduais,

abandono pelo qual passa o setor
se vê na Escola Estadual Lauro
Zimmermann, interditada no
começo deste ano porque oferecia
risco à segurança e à saúde dos
alunos. Foi preciso interferência
doMinistério Público para que
o Estado se mostrasse disposto
a melhorar a estrutura com

rapidez. Casos como esse estão

longe de serem configurados
como exceção e comprovam que
o Brasil vai continuar por longas
décadas sendo um país do futuro,
enquanto a educação plena não
sefizer presente.

por um ano.

De posse do levantamento, que
custou ao Estado R$ 317mil,
o governo admitiu que não há

prazo para que o quadro sofra a
.

transformação necessária. O que
traz ainda mais preocupação e na

tradução significa dizer quefalta
vontade política e administração
eficiente dos recursos.
O discurso de qu� a educação é

prioridade é repetido em todas
as eleições, porém, até agora
poucos políticos' levaram ao pé
da letra a promessa. Na região,
a prova mais contundente do

DIVULGAÇÃO
I I' I!n I

Namoro
Nos últimos dias o flerte entre o Pp, PSDB, PC do
B e PSB tem avançado. Lideranças dos partidos,

�mesmo que ainda não assumam publicamente,
tjá começam a rascunhar um plano estratégico e

conjunto de olho nas eleições de 2012. Não se fala
em um projeto de oposição, mas de renovação
política para o bem de Jaraguá. A intenção é atrair

. também o PMDB, do deputado Carlos Chiodini.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de
Guaramirim, Ademir Tank, deve 'cair a qualquer
momento. O episódio envolvendo a suspeita de
venda irregular de um ônibus do município teria
sido a gota d'água. O anúncio do prefeito Nilson

.

Bylaardt pode ser feito a qualquer momento,
segundo fonte próxima ao prefeito. É mais uma
'crise na administração de Bylaardt.

r

-VLT
O vereador Adernar Possamai (DEM) voltou de Fortaleza
entusiasmado com o sistema deVLT (Veículo Leve sobre Trilhos)
que está em fase de teste na capital do Ceará. Acredita que deve ser
uma pauta conjunta de Guaramirim e Jaraguá e perseguida até virar
realidade. Segundo estimativas, cerca de 45 mil pessoas poderiam
utilizar o transporte, que passaria de Nereu Ramos até o bairro Caixa

D'água, diariamente. O relatório da viagem será apresentado na
sessão de hoje à noite da Câmara.

Educação
Como presidente da Comissão
de Educação daAssembleia
Legislativa, o deputado Carlos
Chiodini (PMDB) tem se

dedicado sobre a questão da
-

municipalização do ensino
fundamental e também sobre
a expansão da educação
profissional. Dois temas
importantes e que devem
ser pauta de uma reunião
do deputado com lideranças
regionais nas próximas semanas.

es
ACâmara deve soUcitar à
Pre:feitura relatório COllU todas
as infornuu;,ôres envolvendo
o processo,Ucitatóno de

- alugueldos l."Ontroladores
.develocidade fi cõ,pias
dos editais.Omunicípio,
desembolsamais deR$ 2'10
mil pormês com.o sistema..De
multa gerada, o- quenãoquer
dizer paga, forammais,de
R$ 4milhões em 2010.

TelTa de ninguém
A situação precária dos 70

abrigos de ônibus situados
na Rodovia do Arroz, entre
Guaramirim e Joinville, não
deve ser resolvida tão cedo.
O Deter (Departamento de

Transportes Terminais), não
assume a responsabilidade
pelamanutenção, é de se

perguntar, então, a quem
ela caberia? O prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini,
que foi presidente do órgão,
poderia ser acionado para
ajudar a resolver a questão. _

Como mostrou reportagem -

do OCp, somente três abrigos
de passageiros estão em
condições ideais. A situação se

arrasta desde janeiro de 2010.

.Absurdo
Uma das consequências da _

decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) de prorrogar a
validade da Lei da Ficha Limpa
para 2012 deve ser a posse
de um deputado acusado de
ter assassinado um policial
militar. João Beltrão (PRTB)
está foragido da Justiça. Ele
recebeu na última eleição 31 mil
votos para ocupar uma cadeira
naAssembleia Legislativa
de Alagoas, mas tinha sido
enquadrado. como ficha suja
pelo Tribunal de Contas da
União. Empossado, estará livre
e recebendo dinheiro público,
pois deputados só podem ser

presos em flagrante. É ou não é
um tremendo absurdo?

. �_..

Contabilidade
Consultoria Empresarial

."._-............--- �:_* n-.,_r.,_..I.......",-�--,,·firõflS� uuuoo.�

Coo�
Credibmdade

www.-gumz.com.br

(411'3114141 __.._e.
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DO LEITOR

Representatividade polftica
--m nome das entidades

sindicais representantes
de mais de 60 mil traba

..._lhadores de Iaraguá do Sul
e' região, venho expressar minha

opinião sobre o aumento do nú
mero de vereadores
em Jaraguá do Sul,
diante da impor
tância do assunto

para a população.
Faço questão de me

pronunciar e dei
xar claro que sou

totalmente a favor
da recomposição do
número de vereado
res no município, de
11 para 19.

Expresso esta

opinião porque, as

sim como eu, outras

pessoas estão perce
bendo que o assunto está sendo
conduzido sob o ponto de vista

patronal. Ao que parece e transpa
rece, existem forças não tão ocul
tas tentando induzir o resultado
deste impasse, sob a alegação de
não ser omomento certo.Aí a gente
se pergunta: e quando será o mo

mento certo? Acredito com convic

ção que omomento é este, e ele não
se repetirá.

'É esta a oportunidade que
temos de aumentar a representa
tividade do povo. Não podemos
nos deixar levar por argumen
tos que visam a esconder os re

ais motivos da classe patronal,
que usa o fator econômico para

influenciar a população. O au

menta do número de vereadores
não acarretaria mais gastos ao

Legislativo porque o Executivo
tem obrigação, por lei, de repas
sar um valor mensal à Câmara de

Vereadores, valor
este que indepen
de da quantidade
de vereadores, mas
sim de quanto a

Prefeitura arrecada

por mês. Ao contrá
rio do que se quer
propagar, a recom

posição do quadro
de vereadores vai

permitir mais fisca

lização dos atos do
Executivo e ao mes

mo tempo haverá
mais gente para de
fender os interesses'

da população.
Outro fator que considero de

suma importância é a soberania
e a independência da Câmara de
Vereadores, que estão sendo des

respeitadas. No meu entender, a
Câmara de Vereadores não ]Jode
ficar a mercê de uma minoria e

muito menos ser manipulada
pelo poder econômico da cidade
e pela mídia equivocada. Que
remos mais representatividade
política, sim, e acreditamos que
o contrário somente nos trará

prejuízos.

"
Ao contrário do que
se quer propagar,
a recomposição
do quadro de
vereadores vai
permitir mais
fiscalização dos
atos do Executivo
e ao mesmo tempo
haverá mais gente
para defender
os interesses da
população.

"

Sérgio Eccel, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores deAlimentação de

Jaraguá do Sul.e região

EDITORIAL

Ficha limpa
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enqua
drou 149 candidatos das eleições de 2010
com base na Lei da Ficha Limpa. A infor-

..... mação foi divulgada ontem no site oficial
do TSE. Os processos fazem parte dos registros
de candidatura que foram ne

gados pelos TREs (Tribunais
Regionais Eleitorais) e também

pelo TSE, além daqueles que
foram concedidos pelos TREs,
mas negados pelo TSE.

,

Depois de quase um ano de

incertezas, a Lei da Ficha Limpa
foi descartada para as eleições
de 2010 na quarta-feira passa
da, frustrando milhares de bra
sileiros que esperavam sua aplicação imediata.A
boa notícia é que a partir do dia 7 de junho deste'
ano, a lei poderá ser aplicada em sua totalidade.
A notícia ruim é que não se sabe até quando esse

entendimento é válido.

Apesar de estar definido que a lei não vale

para 2010, os ministros do STF (Supremo Tri
bunal Federal) destacaram dois pontos confli
tuosos da norma: que a lei fere o princípio da

presunção de inocência - por deixar o político
inelegível sem necessidade de decisão em úl

tima instância - e que ela não

pode ser aplicada nos casos

de políticos que cometeram,
antes de junho de 2010, faltas

enquadradas posteriormente
na lei. Por esses motivos, a Lei
da Ficha Limpa ainda pode ser

declarada inconstitucional em

alguns pontos, caso venha a ser

julgada pelo STF no futuro.
Por isso, se o eleitor quiser

eleições realmente limpas, está na hora de dar
a 'devida importância ao voto consciente. É pre
ciso conhecer o histórico dos candidatos e suas

propostas para que, independentemente da lei

vigente, sejam eleitas pessoas sérias para repre
sentar os interesses da nação.

DO LEITOR

Para alguns 1+1,
não é igual- a dois ..

o vereador é o legislador
mais próximo do cidadão,

pois quando eleito,
permanece na cidade e é
cobrado constantemente

pelos seus atos.

nteressante como o aumento do número de
vereadores - ou' simplesmente recomposição,
pois a câmara já contava com este número -

tem despertado interesses. O argumento para
esta tese é de que não aumentará a representativi
dade no m\lnicípio.

Pois vejamos. EmJaraguá do Sul temos aproxima
damente 40 bairros, tendo cadavereador, que cuidar,
representar quatro bairros. Com 19 integrantes no le
gislativo, cada vereador cuidará de dois bairros, isso
aumenta sim, a representatividade
dos bairros, dos moradores, os nú
meros comprovam! Parece que na

conta de alguns, não sei por qual
interesse, 1+ 1, deixou de ser 2.

Para os que repentinamente
passaram a se preocupar com o

rriunicípio o aumento do número
de vereadores aumentará os gastos.
Oras, estasmesmas pessoas deixam
de esclarecer, que independente do
número de vereadores 11, 15, 17 ou 19 como permite
a lei, o repasse de recursos para a câmara permane
cerá osmesmos 6%, não aumentará em nada. E ain
damais, amedida será apenas a partir de 2013.

A população tem, reclamado da ausência dos '{e
readores em sua rua, em seu bairro, uma fiscalização
in loco dos edis.Amesmapopulação quando precisa
dealgo bate na porta do gabinete do vereador, e às
vezes até na porta da sua casa.

Por isso ébom lembrar que o vereador émembro
do Poder Legislativo, eleito pelo povo, que tem como

funções: legislar e fiscalizar, ou seja, criar leis que tor-

nem a sociedade mais justa e humana e fiscalizar os
atos do PoderExecutivo.

O vereador é o legislador mais próximo do ci

dadão, pois quando eleito, permanece na cidade
e é cobrado constantemente pelos seus atos. Em
virtude desta proximidade, o vereador é o mais co
brado no atendimento dos anseios e necessidades
dosmunícipes que, quase sempre, não são proble
mas relacionados à sua competência. No entanto,
.é ele que a população vê, é o vereador que a popu-

lação tem acesso mais rápido.
Com o número de vereadores

permanecendo em 11, é mais fácil
a eleição de candidatos com mais

condições financeiras, represen
tando o poder econômico, repre
sentando um pequeno grupo, em
detrimento dos bairros e daqueles
que dependem desta representati
vidade para ter umavoz.

A quem interessa uma repre
sentatividade fraca?A quem interessa um número
menor de candidatos elevando consideravelmen
te os custos de uma eleição e por consequência fa
cilitando a eleição de quem verdadeiramente tem
dinheiro ou apoio para isto? Por que este interesse

repentino em mostrar para a população apenas
um lado deste jogo?

População, não se deixe enganar por interesses

alheios, não se deixe influenciarpor pessoas que não
fizeram nada porvocê e seu bairro, e nunca farão.

"

"

Agostinho Oliveira, radialista
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Cal·tão-postal· da 'cidade
está tomado pelo lixo

"
Só foi liberado para materiais das

enchentes. Centralizamos o depósito
ali para evitar que as pessoas jogassem
o lixo em locais como terrenos baldios
e rios. Mas continua sendo proibido
jogar lixo no terreno da Arena.

C'f,SAR ROCHA,
PifU:.SIUENU DA fUJA.MA

"Entulhos deixados pelas enchentes seguem depositados no pátio daArena

JARAGUÁ DO SUL \ \
O pátio da Arena Jaraguá,
um dos cartões-postais
jaraguaenses, continua tomado
pelo lixo. O depósito, Que era
para ser provisório, incomoda
moradores 'e visitantes do
município.
/

o caso do representante comer

cial, Gilberto Jorge. Stürmer, 51

anos, que há nove anos é vizinho
...... do ginásio. Ele entende a neces

sidade de despejar os entulhos gerados
pelas enchentes no espaço, mas acre

dita que já está em tempo do problema
ser resolvido. "Foi jogado ali devido ao

momento, que era de emergência. Mas
eles precisam dar um destino definitivo

para este material", argumenta. O mo

rador relembra ainda quando o terreno

da Arena servia como lixão. "Tinha mau
cheiro e moscas. Esta situação não pode
voltar a ocorrer", enfatiza.

Outro problema é que com amonta

nha de entulhos fazendo parte do cená

rio, muitos moradores utilizam o local

para despejar o próprio lixo doméstico,
contribuindo para a proliferação de in
setos e mau cheiro.

RETIRADA DEVE
SER FEITA EM ABRIL

EDUARDO MONTEClNO

Montanha de lixo que se forma no pátio da Arena incomoda moradores e visitantes da cidade. Fujama promete tomar providências

JARAGUÃ DO SUL SEDIA CONFERÊNCIA NACIONAL EM TECNOLOGIA

Cabral-IT discute fomento da. inovação'
Começou ontem e segue até

esta quinta-feira, dia 31, no Cejas,
em Jaraguá do Sul, a Conferência
de Ação Brasileira para a Alfabe

tização em Inovação Tecnológica
(Cabral-IT). A noite de abertura
contou com a presença, do espa
nhol Manoel José García Gomes,
doutor em Ciências Químicas pela
Universidade de Sevilha e diretor

superintendente da Empresa de
Gestión Medio Ambiental SIA, de

. Andaluzia, que falou aos partici
pantes sobre o tema "Inovação
Espanhola no Gerenciamento de
Resíduos Sólidos".

O evento, que envolve um

público de pelo menos .900 pes
soas, vindas de todas as regi
ões do país, deve movimentar
o turismo na cidade e gerar um
debate importante para o desen
volvimento do município: o de
fomentar a .ínovação dentro de.
universidades e empresas. "Mui
tos eventos de inovação acon

tecem no país. Mas a maioria é
voltada para quem já é da área.
Este evento tem o objetivo de al
fabetizar mesmo, ou seja, iniciar
o conhecimento em inovação
voltada para a tecnologia", expli-

O presidente da Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente), Cé- li

. sar Rocha, conta que os trabalhos de 11retirada dos entulhos precisaram ser. �
!I!�interrompidos devido à interdição da
I"BR-280, na altura do trecho que liga os �I;municípios de Corupá e São Bento do H

Sul. "Tínhamos iniciado os trabalhos, II!�
e 150 toneladas de entulhos já haviam 'I!

r.�sido transportadas para o aterro indus-

Itrial, em Rio Negrinho. Mas com os pro-
blemas na rodovia, o trabalho teve de �
parar", explica. Ainda de acordo com o I

-1"1••
presidente, a expectativa é de que as ou -

__

tras cerca de 500 toneladas de lixo que
permanecem no pátio, sejam levadas à

. �
Rio Negrinho até o final do mês de abril. '�

Mas a proibição de se jogar lixo no pá
tio daArena continua. "Só foi liberado para
materiais das enchentes: Centralizamos o �

,i.depósito ali para evitar que as pessoas jo-

�I,1.gassem o lixo em locais como terrenos bal- '

dios e rios. Mas continua sendo proibido I
jogar lixo no terreno daArena", conclui. �
• Debora Volpi li'debora@ocorreiodopovo.com.br

l
;

.

ca a coordenadora, Beatriz Luci
Fernandes. Segundo ela, a reali
zação de uma conferência deste

porte, reunindo renomados es

pecialistas do setor é estratégica
para Iaraguã do Sul, que se pre
para para a implantação de um

Parque Tecnológico, o Tecnovali,
Interessados podem se inscre

ver gratuitamente através do site
www.tecnovalLcom.br. No rriesmo

endereço é possível acessar a pro
gramação completa do evento.

PROGRAMAÇÃO

,�

Organizadora diz que são esperadas
,

900 pessoas para o evento

em produtos, processos e em gestão, com Roberto

Nicolsky (PROTEC, DF)
,

• Amanhã (30j3)
,

• 8h - Mini Curso: Potenéial Tecnológico, com Renato
Peixoto Dagnino (UNICAMP, SP)

• 17h - Palestra: Questões legais referente à natureza

da atividade de Ciência e Tecnologia e o processo de

inovação, com Rui Luiz Gonçalves (ACATE, SC)
• 17h - Palestra: Incentivos Fiscais à Inovação
Tecnológica - (IRPJ, CSLL, IRRL e IPI) à
Luz da Legislação Aplicável, com Emerson
Albino (FGV / UNICENP)

• 19h30 - Seminário: Conceito de inovação tecnológica

• Hoje (29j3)

• 8h - Mini Curso: Infraestrutura para a Inovação
Tecnológica, com Carlos Eduardo Bizzoto

(ANPROTEC, DF - SC) .

• 18h - Palestra: Inovação e desenvolvimento limpo e

sustentável, com Pedro Salanek Filho (Revista
Geração Sustentável, PR)

• 18h - Palestra: Inovações tecnológica a serviço da
socidade - transmissão do conhecimento e inclusão

social, com Guilherme Calheiros (Porto Digital, PE)
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Universo TPM

Elijane'Jung
u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.br

Você um recordista

Dicas de inverno É A TREVA
Alô, . alô mulherada, Fica aqui Usar chinelo velho, desgastado

uma contribuição para já ir pen- e desbotado. Toda mulher precisa
sando no que vai colocar no seu de um chinelinho confortável e

guarda-roupas nesse inverno:, bonito, sabe como é, para ir até ali,
Saia midi (aquela que fica com na vizinha, no supermercado, na
o comprimento ali pelo meio da casa da amiga para uma fofoqui
panturrilha até pouco acima do nha... Fala sério! Chinelo é basicão,
tornozelo); peças vermelhas (cal- mas precisa estar bonitinho. Nada
ças, casacos ...); bota de cano curto daquelas havaianas antigas da tira
e bota de cano alto; muita renda azul (esgarçada) e solado amarela
e transparência; alguma coisa de do. Treva sem tamanho...

'

couro (colete, saia, jaqueta, etc); e
imitação de pele (estolas, bolsas,
golas...). Tá certo, você não preci
sa sair correndo e comprar tudo
isso. Mas como eu sei que muitas

já estão se preparando para novas

aquisições em breve, eis uma aju-
.' dínlia, Que nunca é demais, diga

sé de passagem!

ocê está, tipo, há 15 anos

na faculdade e ainda não
se formou? Beijou 50 pes
soas numa única noite

(argh!)? Foi de Iaraguá a Guarami
rim de ônibus, 20 vezes num único
dia? Tem a maior coleção de peci-

nhas de lego? Enfim, não importa
qual é o seu recorde. Ele tem lugar
certo no Rank Brasil. Um site bra
sileiro que homologa os recordes

nacionais, em inúmeras categorias.
Tem tudo o que se possa imaginar:
os maiores legumes e hortaliças, a

'línguamais larga e amais pontuda,
maior tempo dançando samba... E
tem até um jaraguaense, recordis
ta pela maior coleção de embala
gens de cigarro! Quer o seu recor

de?Acessewww.rankbrasil.com.br
e dá uma olhadinha.

É SH
Lingerie nova. Pode ser

aquela calcinha básica ou aque
le sutiã super versátil. Ou ainda
um lindíssimo fio dental, cheio
de detalhes ... talvez um body de
renda, uma camisolinha pra lá
de provocante ... tanto faz! Das
coisas mais gostosas de com

prar' eis aí uma que encabeça a

'lista, bem pertinho de sapatos e

bolsas. Flash total!

TRICOTANDO

"

-

Papelaria, embClÚUJSUefMrUórút
para ataccu:lo-e vareJo-

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - 'Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens®terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253

HP.

"

CONFIRA ESSAS E OUTRAS OFERTAS
EM CARTUCHOS ORIGINAIS HP...

NA FORMiGARIINFORMÁTICA.
- �,

HP21b

HP21b '. "':

,�.. � ..:
'
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Nas chuvas da última sexta

feira, mais terra desceu e os mo

radores chegaram a sair de casa,

com medo de um grande desli
zamento de terra. "A gente não

dorme direito, fica com medo. Se
chove mais de meia hora já va

mos para a residência de paren
tes". O serviço de coleta de lixo é
feito a pé pela Engepasa e os car

ros dos moradores ficam estacio
nados na rua principal.

Segundo o secretário de
Obras e Serviços Públicos, Valdir
Bordin, o problema deve ser re

solvido em breve. "O cruzamen

to das ruas Roberto Ziemann e

Hedwing Behling receberá duas

galerias de três metros de largura
e dois de altura. Nas proximida
des' será colocada outra galeria

.

do mesmo tamanho, já que na

quele local a água transborda du
rante as chuvas", explica Bordin.

Segundo o secretário, parte dos
materiais já foi recebida, e de
vem começar a ser implantados
nos próximos duas - a primeira
rua contemplada é a Francisco

Dutra, em um conjunto habi
tacional da Tifa Schulbert. "Só
não temos como arrumar alguns
locais interditados pela Defesa
Civil. Os outros estão no mesmo

pacote para serem consertados",
explica.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Quatro casas estão sem acesso
Estragos impedem que moradores do Amizade cheguem de carro até as residências

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Desde janeiro, após as
enxurradas que atingiram
Jaraguá do Suf e região, o
metalúrgico Adilson Sapelli
e mais quatro vizinhos
do bairro Amizade não

conseguem acessar suas

casas com os carros.

chuva trouxe mui
ta lama para baixo do
morro e destruiu a rua

Expedicionário Evaldo
Schwarz, o que impossibilita a

subida de carro. Na entrada das

casas, também temmuita lama.
A cada chuva, o problema vai
aumentando e os moradores já
chegaram a sofrer quedas na ten
tativa de subir o local a pé.

Adilson conta que a Prefeitu
ra interditou as casas e garantiu
que ia fazer a manutenção da
rua, mas ficou apenas na pro
messa. I'ADefesa Civil esteve aqui
com a Secretaria de Obras, eles
prometeram que iam arrumar,
mas até agora nada. Eu entro em

contato e eles dizem que não tem

previsão. Já cheguei até a pagar
uma máquina para limpar e eu

conseguir chegar em casa, mas

cada chuva forte estraga tudo de
novo", lamenta o metalúrgico. Moradores já chegaram a cair tentando subir a rua a pé, por causa da lama que se acumula com as chuvas

ATENDIMENTO ACONTECE DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H

Mutirão do FGTS tem início em Guaramirim
Os bairros Nova Esperança,

Imigrantes, Centro, Avaí,VilaAmi
zade e Recanto Feliz, considerados
osmais afetados pelas chuvas que
tiveram início no dia 19 de janei
ro, são os primeiros contemplados
pelo cadastramento demoradores

para o saque do FGTS. A partir de
então, o cronograma foi definido
de forma sistemática, "seguindo
uma sequência, do começo para o
final do município", como explica
o secretário do Planejamento, Mo
acir José Mafra.

O cadastro, que teve início na

manhã de ontem no Ginásio de

Esportes Prefeito Rodolfo Iahn,
não será até o dia 26 de abril, mas
encerra na próxima sexta-feira

para os primeiros bairros. Diante
da normalidade nos atendimen

tos, a Secretaria de Planejamen-

EDUARDO MONTECINO

to e Desenvolvimento Urbano,
decidiu adiantar algumas datas

para dar mais agilidade ao pro
cesso. O novo cronograma dos
demais bairros será divulgado
em breve pela Prefeitura.

O atendimento está sendo feito

por cerca de 25 funcionários, in
cluindo um responsável pela parte
da Defesa Civil, que está no local

para emitir a declaração necessária
ao cadastramento. A previsão era

de que mais de 600 pessoas fossem
atendidas por dia, entre as 8h e 12h
e a partir das 13h, até as 17h.

Mais de 130 ruas estão na lista
de locais atingidos, além de oito
localidades da área rural, que de
vem ser atendidas nos dois últi
mos dias de plantão. É importan
te providenciar os documentos
necessários antecipadamente. Mais de 600 pessoas por dia devem ser atendidas no ginásio de esportes

Fonte:'Assessorla de Comuillcação
da Prefeitura de Guaramlrim

BOX INFORMATIVO

Documentos (originais e cópias)
1) Declaração da Defesa Civil (emitido no local)
2) RG (identidade) ou Carteira de-Motorista e CPF
3) Certidão PIS ou Cartão Cidadão

4) Comprovante de residência -em nome do

. trabalhador, conta de água, luz ou telefone, ou
boletos bancários vindos pelo correio, plano de

saúde, escola, cartão de crédito, habitação e

excepcionalmente extrato de F.GTS ou PIS.
- São válidos comprovantes emitidos entre 14 de

outubro de 2010 e 14 de janeiro de 2011;
- Se o comprovante estiver em nome da esposa
ou do marido será necessário apresentar a

certidão de casamento ou escritura pública
declaratória (obtido somente no tabelionato);
válidos por 60 dias

-

- Se o cornorovante estiver em nome do pai
ou da mãe, o filho deverá apresentar uma

declaração conforme modelo da CAIXA, que

pode ser retirada na Câmara de Vereadores de
Guaramlnm e registrada em cartório.

5) Carteira de trabalho (apresentar todas) com
cópia das seguintes páginas: foto (frente e verso),
contratos de trabalho e anotações gerais.

Atenção: Não serão aceitos como prova de endereço
contratos de aluguel OW declarações de proprietários
de imóvel. "

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Construção do
Cedup começa
a sair do papel
Agente Comunitário de Saúde
será um dos cursos oferecidos
GUARAMIRIM

Os últimos resquícios '

do antigo Parque de
Exposições estão sendo
retirados do terreno
na 8R-280.

estabelecido que um dos cursos

será de Agente Comunitário de
Saúde. "Ainda vamos discutir
as definições de quais os cursos

para as áreas de indústria e co

mércio" afirmou.

-- ruto de uma parceria do
MEC (Ministério da Edu

cação e Cultura) com a

Prefeitura de .Guarami-

rim, as obras no Cedup (Centro De acordo com o mestre de
de Educação Profissionalizante) obras, Isaias Daghetti, o prédio
começaram semana passada. On- começou a ser construído em

tem, a equipe de obras realizava uma época "muito oportuna". "A
a demarcação do espaço para a chuva não deve representar pro
fundação dos edifícios do bloco blema no inverno. A obra deve

pedagógico. O prazo de conclusão estar bem avançada no verão,
do prédio é de 15 meses. quando a chuva fica mais forte",

O projeto e a verba, de R$ 5,5 avaliou. De acordo com Daghet
milhões, vieram do Ministério da ti, no momento está sendo pre
Educação. Já a Prefeitura de Gua- parada a fundação dos prédios
ramirim entrou com o terreno e do bloco pedagógico, e tão logo
a logística da obra. Com capaci- esta etapa esteja pronta deve ser

dade para até três mil alunos, os __ iniciada a construção da estrutu
cursos oferecidos pelo Cedup, ra do bloco e a fundação do res

que deve entrar em atividade no tante do.complexo.
segundo semestre de 2012, ainda
.não foram definidos. .Conforme • Pedro Leal
o prefeito Nilson Bylaardt, já foi pedro@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Ontem, equipe realizava a demarcação do futuro bloco pedagógico

Equipe prevê cronograma dentro do prazo
Embora parte 90 canteiro de

obras estivesse tomadopela lamana
manhã desta segunda-feira, a chuva
não tem atrapalhado as obras, diz
Daghetti. "Os pontos onde ficou
mais água não são parte da plan-

ta, e onde está ainda encharcado é
.

parte da segunda etapa". A menos

que volte a chover como neste ve
rão, o mestre de obras não vê obs
táculos para a conclusão do cro

nograma dentro do prazo.

Em construção nas margens da linha férrea do

município, nos fundos da Prefeitura, o estaciona
mento na central de Guaramirim entrou na segun
da fase das obras, com o nivelamento do terreno e

compactação do solo nos primeiros 160 metros da

estrutura, que deve totalizar 360 metros. Na sema
na passada, foi feita a drenagem do solo e a instala

ção da tubulação de água do trecho.
O estacionamento deve atender a população

que busca os serviços da administração munici

pal, os servidores públicos, e o comércio na região.

Conforme o secretário de obras e infraestrutura de,
Guaramirim, Rodolfo Iahn Neto, a falta de vagas
tem prejudicado não só o trânsito, mas também a

circulação dos pedestres. Além do estacionamento,
a obra prepara a implantação de uma ciclovia entre
os bairros Centro e Avaí.

A obra completa foi orçada em R$ 90 mil e a

expectativa é de que as obras estejam concluídas
em até 90 dias. "Isso se o tempo ajudar, pois se

voltar a chover forte, teremos atrasos", ressaltou
o secretário.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AveÍlidaMarechalDeodoro da Fonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:ooh às 18:ooh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

cimento: 18/01/2011

EDITAL DE INTIMAÇÃODE PRarESTO
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 responsável, segue a relação de títulos apresentados a

protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por
escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.

Apontamento: 17342112011 Sacado: M.T.K. UDA Endereço: RCARLOS FREDERICO
RANTHUN, 821 - JARAGUA DO SUL - CEP: - Credor: r. TEYKORSKI & ClA U'DA ME
Portador: - Espécie: DlVI;I - N°Titulo: oo14DD - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 288,00
- Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 173442/2011 Sacado: MARCEW FELIPE DE SOUZA Endereço: R CORO
NELPROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 13 - Iaraguá do sul-se - CEP: - Credor: BANCO
SAFRAS/A Portador: KOERICH lNFORMATICAU'DA Espécie:DMl- N°Titulo: 996438491
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 390,66 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 173285/2011 Sacado: MARCIO AUGUSTO PICOU Endereço: RUA GUI
LHERME CRISTIANO WOCKERHAGER 624 - VIlA NOVA - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
Credor: lNOUE E GOES COMERCIO DEPISClNASU'DAME Portador: - Espécie:DMl-N"
Titulo: 1051- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 04/03/2011

Apontamento: 17336112011 Sacado: MAURI SLUSARSKI DAS CHAGAS Endereço: RUA
JOSEPICOill510 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:VALDOClR HAASME Portador:
- Espécie: DMl - N° Titulo: 26546-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 950,00 - Venci
mento: 12/03/2011

Apontamento: 172734/2011 Sacado: NlLSO }UNCKES Endereço: RUA HUMBERTO
GAllJZZI 116 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RADIO HORTENClA
U'DA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 8996 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
300,00 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 173036/2011 Sacado: ORlANDO DA SILVA PORTO Endereço: ROO. PREE
GILBERTO OECHELERN 1959 - AGUAVERDE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor:
G MAlOCHl & ClA. U'DA Portador: - Espécie: DP - N" Titulo: 67352/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 414,40 - Vencimento: 05110/2009

Apontamento: 173043/2011 Sacado: ORlANDO DA SILVA PORTO Endereço: ROO. PREE
GILBERTO OECHELER N 1959 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Cre
dor: MAlOCHllNSTALAÇOES E MOND\GENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS U'DA
Portador: - Espécie: DP - N" Titulo: 7680/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 664,90
- Vencimento: 05110/2009

Apontamento: 173374/2011 Sacado: PATRICIAGROSSKOPF Endereço: RUAFREDERICO
BARG 217 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-170 Credor: CENTRO FORM CONO LES U'DA
EPP Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 25264 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
303,40 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 172917/2011 Sacado: PREMlER CÇ)NSTRUTORA Endereço: RUA PREFEI
TOWALDEMAR GRUBBA 1387 - BAE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor:
DIFUSO DISTRIBUIDORADE PARAFUSOS EWALD Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
203 C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 94,63 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 173059/2011 Sacado: REGlANEAPA!lECIDADEARRUDA LEAL - ME En
dereço:RUAMAJORJUllO FERRElRA318 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89256-210 Credor: '

BANCOSOFISASA Portador: LATINAELETRODOMESTICOS S/A Espécie:DMI - N°Titulo:
03OO3939EO - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 713,66 - Vencimento: 12/03/2011
--_--------_--_---------_----------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 173364/2011 Sacado: REGlNA MARCIA DE UMA Endereço: RUAARTUR
BREITIlAUPT 97 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:Ali CEBEL E IDIOMASU'DAME
Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 0000000054 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
117,50 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173452/2011 Sacado: RODlNEIA FERNANDES DE PAULA Endereço: RUA
FRANCISCO JACOMINI 315 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: TECHNOCEN
TER.TREINAMENTO E IDIOMASUDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 001005 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$128,12 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173215/2011 Saçado: ROSEU GOMES RIBElRO Endereço:AGUASCLARAS
200 - I DA FIGUEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: FIGUEIRAMATDE
CONSTRUCAO Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 22616002 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 707,81-Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173367/2011 Sacado: RUDlNEI BUENO DA SILVA Endereço: MARCEW
BARBI 514 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES UDAEPP
Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 26773 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 199,00 -

Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173117/2011 Sacado: SIDlNEI SlPP Endereço: ESTRADA lZABEL ALIO
100 - VIlA lZABEL - CORUPA-SC - CEP: - Credor: BVFlNANCEIRA S/A CFI Portador:

- Espécie: CBI - N°Tilulo: 131022495 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.616,38 - Ven-
cimento: 26/03/2009 '

Apontamento: 173234/2011 Sacado: SOCI-TRI MODAS COM. CONFEC.U'DAME Ende
reço:AVGETULlOVARGAS 142 - CORUPA-SC-CEP: - Credor:FORMITZCONFECCOES
ITDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 2897/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
290,07 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 173222/2011 Sacado: SUPERMERCADO JUANAS LTDA EPP Endereço:
RUA NEREU RAMOS 101 - CORUPA-SC - CEP: - Credor: COOPERATIVA JURlTI Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4 000016256 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.480,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 172988/2011 Sacado:VALMIR PEREIRA DASILVA Endereço:RUAERMEU
NO PEREIRADA SILVA 33 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: CEPIPO PlNTURAS ITDA
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0000000719/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
460,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173525/2011 Sacado:WELLINTON GONÇALVES CORREIA Endereço: RUA
VENANCIODA SILVA PORTO, N° 841- NOVABRASIllA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-090
Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 36684014 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$18.700,00 - Vencimento: 10/07/2009

Apontamento: 173549/2011 Sacado:Y&YPRESENTES E BIJOUTERIAS ITDAME Endere
ço: RWAITERMARQUARDT SL 011140 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor:
REVALATACADO DE PAPELARIA U'DA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 01203810C
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 320,03 - Vencimento: 14/03/2011

Certifico, que esteEdital de'Intimaçâo de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 29/03/2011. Jaraguá do Sul (SC), 29 demarço de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 42

FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 173602/2011 Sacado:AJD INDUSTRlA_DE CONFECCOESU'DA Endereço:
PREFEITO ENGELBERCH OESCHLER 880 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-500 Cre
dor: lNSTAlADORA TONlOTTl LIDA ME Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 856511
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 738,50 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 173589/2011 Sacado: ALVARO TIECHER Endereço: RUA BERIHOIDO
JUNKES 496 - CHlCO DEPAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: ClEWTELE
COM U'DA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0010727/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$120,00 - Vencimento: 14/03/2011

Apontamento: 173586/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRIAL U'DAME Endereço: R
ALBERTO UTPADEL 600 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: KIFERRO CO
MERCIO DE FERRO EACO U'DA Portador: - Espécie:DMl- N° Titulo: 16469-2 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 435,39 - Vencimento: 16/03/2011

Apontamento: 173495/2011 Sacado: AVEMAQS� INDUSTRIAL U'DA-ME Endereço:
RUAALBERTO UTPADEL660 - CAIXAPO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor:
DIMAROLCOMERCIO DE ROlAMENTOS E PECAS U'DA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 000762/001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 485,07 - Vencimento: 22/02/2011

Apontamento: 173340/2011 Sacado: CATARINATEXIlL U'DA Endereço: RUA JOSETEO
DORORIBElRO 2555 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-010 Credor: POSTO PEROLADO
VALE U'DA Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 76n - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.541,39 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173641/2011 Sacado: ÇENTERSOMAUDIO EVIDEO U'DA Endereço: RIJA
JOAO PLANlNCHECK 1619 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: BANCO ABC
BRASIL BRASIL SA Portador: WG ON EDITORAMUITIMIDIA U'DA Espécie: DMl - N°
Titulo: 02 ooo405A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.162,05 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 173539/2011 Sacado: CWVIS LEANDRO BWDOFF Endereço: RUA DO
MINGOS ROSA 01 - BOAVISTA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: BFB LEASlNG
SAARRENOAMENTO MERCANTIL Portador: - Espécie: CT - N° Titulo: 82602-37198082
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 19.765,00 - Vencimento: 12/09/2008

Apontamento: 172893/2011 Sacado: COMUN.EVANGEUCA LUZEVIDADE JSL Endere
ço: RPROFESSOR lRMAOGERALDlNO 45 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: SANITEC
SERVPROD DE LlMPEZAU'DA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 2912/1- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$105,11 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 173355/2011 Sacado: DEFASE SERVELEfRICOSU'DAME Endereço: RUA
GERMANOMARQUARDT 253 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERClALHAVEG
U'DA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 17487-9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
250,00 - Vencimento: 12/03/2011

Apontamento: 173347/2011 Sacado: DEISE CRISTINAFAGUNDES Endereço:RARDUlNO
PRADE 87 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: JAMKIEX COM .EQUIP. TEXTEISU'DA
Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 9313.1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$110,00-
Vencimento: 12/03/2011

Apontamento: 173457/2011 Sacado: EDNALDO WlLAND FORTES Endereço:
RHIlDEGARD E.GRUB�MEISTER, 1.57 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: lNFORWARE
lNFORMATICA U'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10022011 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 233,50 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173104/2011 Sacado: ERNESTONOETZOID Endereço: JOSEVIZENCI 490
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: -' Credor: REFRlGERACAO TEX FRIO U'DA - ME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 13686 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 94,00 - Vencimento:
12/03/2011

Apontamento: 173504/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES U'DAME Endereço: RUA
JOSE THEODORO RIBElRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BANCO
VarORANTlM SA Portador: TEXTIL FARBE U'DA Espécie: DMl- N° Titulo: 1022179E -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 986,92 - Vencimento: 16/03/2011

Apontamento: 172807/2011 Sacado: EVANIlDEDASILVABREIS Endereço: RUAAVELlNO
FLORlANI DE BORBA395 - IlRAFIGUElRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: BANCO
COOPERA1;IVO SICREDI SA. Portador: MARCEW FELIPE DE SOUZA Espécie: DMl - N°
Titulo: 00007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 730,00 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 173616/2011 Sacado: FARMASHOPPlNG U'DA Endereço: AV GETULlO
VARGAS 268 CENTRO - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICA
MENTOS CASTRO &MAR Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 1000021194 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 763,76 - Vencimento: 15/03/20U

Apontamento: 172140/2011 Sacado: HIlMO JADlR BAUER Endereço: ESTRADA ABILIO
LUNEill, 2800 - CORUPA-SC - CEP: - Credor: GRATIOFAC FOMENTO EASSESSORIA
COMERClALU'DA Portador:ASM - TECNOLOGIA Espécie:DMl-N°Titulo: 416-2/2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 173362/2011 Sacado: JAlRTO CARLOS BELO Endereço: RUAALBERTO FA
GUNDES LENZI 486 - AGUAVERDE - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-460 Credor:VALDO
ClR HAAS ME Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 26933-2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$432,00 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 171806/2011 Sacado: JOvlLoE lNES RDOS SANTOS Endereço: AV GETU
UOVARGAS 21 - CORUPA - CEP: Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL SA
Portador: MARCOSANDREFAGUNDES Espécie:DMl- N°Titulo: 0850202 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$155,91-Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 172324/2011 Sacado: KATIA GIOVANI XAVIERWELKER Endereço: RUA
OITO HILBRECHT, 1907 - ex 03 SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT.
CONSTR. HORIZONTE ITDAME Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 03 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 172739/2011 Sacado: KIKO LOCADORA DE MAO DE OBRA ITDA En
dereço: MARIA MADALENA LOPES 1160 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: RADIO
HORTENCIALTDA Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 9261-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 350,00 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 172835/2011 Sacado: LUCAS PAuto PlNHElRO DE BOMFlM Endereço:
RUANEURA MARIA PRESTlNl 556 - laraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: ULEANDRO
MACHADO ME Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 1318 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$137,50 - Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 173420/2011 Sacado:M.T.K. U'DA Endereço: R.CARLOS FREDERICO RAN
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20mipodemperderbeneficio
Consumidores de energia elétrica precisam se recadastrar para continuar com desconto na conta

Ao menos, 21,5 milhões
de consumidores de baixa
renda correm o risco
de deixar de receber o
desconto na conta de luz
até o fim do ano.

/
......que, para manter a redu

ção tarifária, os clientes

que tem baixo consumo de
......energia são obrigados a se

recadastrar até dezembro nas dis

tribuidoras, mas até agora poucos
tomaram tal providência, segundo
dados das empresas de energia
elétrica de todo o país.

Uma lei aprovada no ano pas-:
sado determina que o benefício
só pode ser concedido ao consu

midor que apresentar o NIS (Nú
mero de Inscrição Social), docu
mento dado porPrefeituras e que
serve de cadastro para o Bolsa
Família e outros programas.

O problema é que a adesão ao

recadastramento ainda é muito

pequena nas grandes distribuido
ras do país. No grupo CPFL Ener-

gia - que tem asmaiores empresas
filiadas, apenas 9% fizeram o pro
cedimento até agora. "Certamen

te, muita gente vai perder o bene
fício", disse Arnleto Landucci Ir.,
diretor comercial da CPFL.

Antes da mudança na lei, bas
tava o cliente se auto-declarar de

baixa renda e consumir até 220

kWh por mês para ter o benefício
- que pode chegar a um desconto

de 65% na tarifa. AAneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica) de
fende amudança e diz que muitas
casas de veraneio têm o desconto,
independentemente da renda'do

proprietário. Por isso, o número de
beneficiados deve apresentar uma

diminuição. A agência elaborou
um cronograma de recadastra-

.

mento, pelo qual as faixas de me
nor consumo terão mais prazo.

Pelo cronograma, quem não se

recadastrou na classe de consumo

entre 80 e 100 kWh/mês perdeu o

benefício no fim de 2010. Em janei
ro, seria a vez dos clientes entre 68 e

79 kWh/mês, mas, por solicitação
das distribuidoras, a Aneel poster
gou o prazo para junho.

PREVISÃO DO TEMPO

Todos os clientes que têm baixo consumo e baixa renda precisam se recadastrar junto à empresa

================================�==================================================�

.

CHUVA E.
iNSTABILIDADE
o tempo instável com muita I

I

nebulosidade e condições \ 'I, I '

de chuva. Risco de chuva \moderada a forte em alguns
momentos, espeCialmente ':

"

no norte de SG.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 22°C

QUARTA
MíN: 20°C
MÁX: 21°C

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 22°C

SEXTA

MíN: 19°C
MÁX: 24°C

rif�Pf:JU!rrUHJ' e���

Frio crescente em

Santa Catarina

/
-I
I

,,/
/

SEvoctVAI P.AAA.··

MAClflRA
TempO chUVOSO

d· com
duran,e tOdq o. Ia,

.

volumes conSIderáveIS
e ventos moderados.

Temperatura míni�� d�
140C de noite e maJum

de 20°C à tarde.

/

/1'
,

,
J

i
,I

O deslocamento de uma frente
fria pelo litoral sul do país mantém
o tempo instável com chuva em se.
No período da tarde e noite há chan
ce de chuva moderada a forte em

A frente fria que passa pelo
Estado no início desta semana

provoca, além de chuva, um de
clínio considerável nas tempe
raturas, que não devem ir muito
acima dos 20° nesta terça-feira.

fosol&I'ado Parcialmente Mublado tostálJ.1!
Nublado

alguns momentos, com trovoadas e

risco de temporal isolado.

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE•
.

,
I

r

"
Tt'ÓVllada 26/3
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Mercado R íonal

Lourival Karsten

Iof no cartão Álcool
O aumento da alíquota de IOF sobre

compras no exterior com cartão de crédi
to, de 2,38% para 6,38% é mais uma forma
de aumentar a arrecadação. Lembramos
que quanto ocorre uma transferência de
valores de uma conta no Brasil para con

ta do mesmo titular no exterior, o IOF é de
0,38% e esta não é a única forma de levar ou
enviar dólares.

O Brasil discute hámuito tempo o levantamento das
barreiras que impedem a expórtação de etanol para os

Estados Unidos. Agora, além de alterar a composição
da gasolina brasileira, o governo comanda a importa
ção de metanol nos EUA para suprir o mercado bra
sileiro. Tudo isto em função dos preços recordes do

açúcar que provocaram uma grande redução na pro
dução de etanol. Além disto, também estamos impor
tando gasolina que sempre foi um dos grandes produtos
de exportação. Sem comentários.

.Predição de mercado
Acontece hoje a divulgação deste indi

cador desenvolvido pelo Instituto Mapa em

parceria com a ADVB/SC. Pesquisa acon

teceu em 19 municípios catarinenses com

mais de 60 mil habitantes.

Menegotti Metalúrgicas
Depois de um forte crescimento em 2010, encara no

vos desafios para 2011, planejando crescimento de 49%
na unidade de Soluções em Fundidos e de 45% na uni
dade de Máquinas para Construção, em relação a 2010.

Vamos de
·trem?

ARQUIVO OCP

Quem conhece a precariedade das li
nhas de trem no país - incluindo o ramal
que passa. pela região - pode estranhar,
mas o governo está iniciando um novo

ciclo de implantação de ferrovias e es

tão em estudos 16 novas linhas que, em
sua maioria, atenderão ao transporte
de passageiros. Neste número não es

tão incluídos os ramais que já fazem

parte do PAC 1 e PAC 2.

Pé no acelerador
. Enchente de dólar

Grandes redes varejistas estão ignorando solenemente as

medidas governamentais de contenção no crédito e continu
am investindo forte na expansão no número de lojas.Neste início de março, o saldo en

tre entrada e saídas de dólares já está

positivo em mais de US$ 24 bilhões,
o que está acendendo todas as lâm

padas vermelhas de alerta no Banco
Central. A constante compra de mo

eda estrangeira está se mostrando in
suficiente para resolver o problema e

medidas duras deverão ser adotadas
nos próximos dias. A estimativa do
Banco Central para o Investimento

Estrangeiro Direto - IED - foi revisto

para US$ 55 bilhões.

Giluma cresce
No ano em que esta tradi

cional empresa de alimentação
completa 30 anos de existência,
instala a sua 24a cozinha indus
trial junto àN.ATêxtil/Elian filial.
Atuando nos diversos municí

pios do Vale do Itapocu e Planal
to Norte Catarinense, a empresa
fundada por Ciro Cozzarin aten

de a 40 clientes.

Nova geração
Não há um único modo de

fazer educação e as instituições
de ensino precisam se renovar

continuamente, eliminando o

que é arcaico, mas mantendo o

que pode ser considerado tra

dição. A explicação' é do pro
fessor Mário Sérgio Cortella,
em palestra aos diretores de
unidades do Senai de Santa Ca

tarina' na abertura do Ciclo de
Palestras sobre Planejamento
Estratégico. "Humildade peda
gógica é uma virtude essencial

para a nossa prática", afirmou o

professor de filosofia, mestre e

doutor em educação e ex-secre

tário municipal de educação de
São Paulo.

Análise
gráfica

Acontece no próximo dia 2
de abri! curso de análise gráfi
ca promovida pela XP Investi
mentos. Acontece na TB Inves
timentos em Iaraguã do Sul.

LOTERIA

1 ° 44.136 600.000,00
2°, 75.677 12.000,00
3° 75.431 9.000,00
4° 24.726 7.410,00
5° 68.687 6.000,00
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01-10-11-16-17
19 - 20 - 26 - 29 - 36
47 - 64 - 66 - 72 - 73
75 - 79 - 85 - 93 - 94

__J
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04 - 05 - 15 - f7 - 27 - 51

-�.
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03 - 30 - 32 - 34 - 40 - 45

05 - 20 - 26 '- 52 - 80

INDICADORES

WEG S.A. - GRUPO WEG - COMPANHIAABERTA
CNPJ SOB NR. 84429695/0001-11

AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e

Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2011, às 16 horas, na sede social à Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA: 1 Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório
da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao. exercício social
encerrado em 31/12/2010. 2 Destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação da distribuição
de dividendos e juros sobre o capital próprio conforme deliberações tomadas pelo Conselho de

Administração. 3 Fixação da remuneração global anual dos administradores. 4 Eleição dos membros do
Conselho Fiscal e fixação da remuneração. 5 Aumento do capital social de R$ 1.812.293.625,00 para
R$ 2.265.367.031,00 mediante aproveitamento de reservas sem aumento do número de ações, com a

conseqüente alteração do art. 5° do Estatuto Social. 6 Consolidação do Estatuto Social. 7 Aprovação dos

jornais para publicação dos atos legais. Informações adicionais: Documentos - Todos os documentos e

informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas, em especial as propostas da

administração quanto às matérias a serem deliberadas, encontram-se à disposição na página da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&F Bovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(www.weg.net).nainternet Procuradores - Os acionistas podem fazer-se representar por procurador
constituído a menos de 1 (um) ano que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
A procuração deve conter os,requisitos elencados na Lei nO 6.404/76 e na Instrução CVM n? 481/2009.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de março de 2011. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA' SÁBADO

ElyandriaAparecida KellyErdmann, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
Silva, escritora jornalista escritor I Schroeder, escritor

o papelão de Lula e a lei da Ficha Limpa
.....lPu não queria falar davisitado presidente dos

Estados Unidos ao Brasil, pois vejo ele chegar
e o aparato em tomo dele o antecede se im

......lPonçlo como se fossem os donos da casa, pa
rece que estão de passagem para vistoria em uma de
suas colônias, mas não dá para não ver certas coisas.

O ex-presidente do Brasil foi convidado mas

declinou do convite e o motivo (ou desculpa) tem
várias versões. A mais "inocente" e pretensiosa é
de que Lula não queria ofuscar o brilho da presi
denta Dilma. Ele se acha o tal, pensa que se esti
vesse presente seria o centro

das atenções, seda a estrela do
encontro? Ainda bem que não

foi, para não causar mais ne

nhum incidente internacional.
'Acho que está mais para

"estou com vergonha de todas
as cacas que fiz no meu governo,
como me amigar com ditadores

sanguinolentos e fracassados

pelo mundo, além de deixar como herança um país
inflado de despesas e gastos, cheio de corrupção,
com educação e saúde falidas, entre outras coisas."

A verdade é que ele não fez falta nenhuma no

almoço comObama. Ótimo que não tenha ido, pois
assim não tivemos batatadas em improvisos "inte- '

ligentes" e ao vivo. Melhor assim, muito melhor. É
bom ver que a presidenta Dilma não ficou tão de

pendente do seu "mentor", como era de se·prever.
Esperemos que o dito cujo tenha a decência de

não aparecer em outros eventos oficiais, no futuro,
como fez neste. O país agradece.

E, meus amigos, a ficha limpa ficou para 2012."
Toda aquela novela, aquele suspense desde quase
o início de.2010, acabou nisso. Ficaram enrolan
do todo esse tempo, para dizer que a lei não valeu

para a eleição do ano passado. Que os corruptos

de plantão que se candidataram na eleição passa
da vão poder tomar posse, vão voltar à ativa, para
corromper, de novo, a "política" já tão deturpada
neste nosso país.

Que justiça é esse que passa a mão na cabeça
de políticos corruptos, pega-os pela mão e os traz

de novo para cargos na câmara, no senado, para
continuarem a sua saga de apropriação do dinhei
ro público e mil outras falcatruas contra o eleitor

que deveriam defender?Que justiça é essa que não
dá amínima atenção para o clamor da sociedade,

do cidadãobrasileiro que já não
aguenta mais a podridão na

"política' deste país?
O cenário político já é so

frível como está. Com a posse
dos fichas sujas, vai ficar pior
ainda. Quer dizer: a bagunça já
era grande, agora então com a

mudança das bancadas parla
mentares' vai ficar uma beleza.

Mas nós, eleitores, merecemos, pois votamos
nos fichas sujas. Eles vão ser empossados porque
receberam, alguns, mais votos do que aqueles que
jáhaviam sido diplomados;

Precisamos aprender a votar, a excluir, nós
mesmos, os fichas sujas. Se ficarmos esperando
o cumprimento de leis que passam pelas mãos
deles para serem aprovadas, eles sempre acharão
um jeito de contorná-las, ainda mais corri a coni
vência da justiça. E já estão anunciando que pode
levar até dez anos para que a lei da ficha limpa seja
aplicada, que não é provável que ela seja integral
mente cumprida em 2012. Não é para ficarmos in

dignados? Que perspectiva podemos ter? '

Isso é Brasil.

f

A Deise está doando os filhotinhos da Dálmata dela. Os cachorrinhos sãe

mestiços, e a mãe é dócil e de porte médio. 'Informações pelo telefone
8402-9209, ou pelo e-mail deise.becker@terra.com.br

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

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

todos os dias)
.

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

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

• Cine Garten 3
• Invasão do Mundo: Batalha
de Los Angeles (Leg) (13h40, 18h50,
21h10 - todos os dias)

• Passe Livre (Leg) (16h - todos os dias)• Cine Breithaupt 3
• Esposa de Mentirinha (Leg) (14h40 - todos os dias)
· ° Ritual (Leg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Sucker Punch - Mundo Surreal (teg)
(14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1 • Cine Garten 5

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

• Esposa de Mentirinha (teg)
(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)

• 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)

I • 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)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com • Cine Garten 1
• VIPS (Nac) (14h10, 16h40, 19h30, 21h50 -

todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

LANÇAMENTOS
NOVELAS

RIBEIRÃO DO TEMPO
. Sancha tenta acalmar Querêncio. Bill diz,

que, se não for solto, contará o grande segredo
que destruirá a cidade. Nicolau discursa na tribu
na do senado e exige que a justiça seja feita, O

professor decide que chegou o momento de lan

çar Nicolau para presidente da República, Jairo
dá entrevista a uma equipe de televisão e diz que
a polícia já está procurando por Joça. Querêncio
vai até o bar e diz para Alfredo e Romeu que tem

algo para contar. Arminda chega em sua casa e

pede que Elza leve o jantar .em seu quarto. Ela
entra no quarto e beija Jeca, que a aguardava.

MORDE E ASSOPRA

Augusta alerta Duda que, se desistir di

regime, tera que pagar uma multa para o SPA
Cleonice avisa que Abner está no café com JÚli.
e Celeste se revolta. Salomé chega ao café con

Celeste e manda o delegado prender Abner e Jú
lia. Lara passeia de moto com Fernando e se in

sinua para ele. Abner não se conforma com sue

prisão e desconfia que seja armação de Minerva
ícaro conversa com Akira e diz que sua andróid:
não ficou exatamente como ele esperava. Raqu€
conta para a mãe que Abner está preso e ela SI

desespera. Tiago se anima com a prisão de AI::

ner, mas Júlia resolve tirá-lo da cadeia.

((moça .

Baseado na vida e nocasamento do escritor inglês Charles Dickens,
"A moça do vestido azul" conta a hístórla de Dorothea e Alfred Gibstm,

.

uma bistória de amor sem final feliz. Depois de décadas de casamento,
ela foi rejeitada e excluída da vida de um dos homens mais queridOS da
'Inglaterra vitoriana. A en'ergia e o brilho do famoso escritor ganham vida

.

com o jovem e atrevido Alfred Gibson,' que ernsua juventude se apaixona
:q, '. ".!.

.

,�

por uma linda ..moça de vestido âzul. .':. .
., .'

.

"
'.".

tH ..1 ,I, ,/,," ., 'II' ,1/'

ARAGUAIA
Solano afirma que não pode ficar com Ma

nuela porque é um homem condenado à morte.

Nancy reclama por estar apaixonada por Pim

pinela. Cirso dá seu depoimento para Geraldo
sobre a explosão da mina de! cristal. Estela fica
feliz quando Solano diz que não aceitou ficar com
Manuela. Madalena acorda para brincar com

a caixa de palavras e vê o espírito de Apoena.
Manuela e Rudy passam a noite pesquisando

,

os documentos de Max. Neca se oferece para
trabalhar com Mamed. Padre Emílio se surpre
ende quando Madalena revela que conversou

com Apoena e Antônia. Neca vê Max chegando
a Girassol.

INSENSATO CORAÇÃO
Jandira entrega a Norma os' cartões telefê

nicos que conseguiu com a prima. Júlio convío,
Léo para passar a noite em sua casa. Cecília fic.

magoada ao ver Rafa e Laurinha sentados junto!
no shopping. Olívia tenta convencer Cecília a con

versar com Rafa antes de se afastar dele. Andn
confessa a Beto que não quer que seu filho sint:
o mesmo desprezo que ele sente por Gregório
Norma entrega os cartões telefônicos para Arac
e pede que ela encontre Léo. Alice convida Edu
ardo para ir ao cinema. Uma joalheria do shop
ping é assaltada. André fica aflito ao ver Caro
como retém,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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\'"""'c,�'�," o dia é propício para fazer acor

dos profissionais. Com a vida

social agitada, sua vida amorosa

vai sair ganhando. Se está só, é tempo
de se aventurar. Aproveite esta terça
feira para agradar as pessoas que ama.

TOURO
Seu dia será produtivo no tra

balho, é só se dedicar. Evite

ficar nos agites sociais. No setor
afetivo, ambos precisam ceder para que
nenhum fique insatisfeito. Hoje, é me

lhor zelar por sua privacidade.

GÊMEOS
Como estará entusiasmado(a),
vai contagiar as pessoas do tra-
balho e terá êxito em suas ativi

dades. No amor, o clima é favorável para
quem tem ou não um par. O dia promete
ser produtivo no trabalho.

CÂNCER
É bom manter sua discrição no

trabalho neste dia. Demons-

tre seu interesse e poderá ser

recompensado. No amor, cuidado para
não confundir seus interesses. Não crie

expectativas no campo afetivo.

LEÃO
Hoje, o dia é favorável para
investir nas alianças profissio-
nais. No amor, a sorte estará ao

seu lado, aproveite para fortalecer os \

,

seus desejos. Libere seu lado criativo e

vai atrair a atenção de quem deseja.

VIRGEM

Hoje, você sentirá necessidade

de estabelecer prioridades e sua
vida profissional será uma delas.

Aproveite para expandir sua atuação.
Sinal de erotismo para relações mais es

táveis. Fique atentota) às oportunidades.

LIBRA

� Atividades ligadas ao público

� infantil ou entretenimento vão

corresponder às suas expecta
tivas nesta terça-feira. A dois, o astral é
vibrante. Aproveite! O dia traz a chance

de aumentar seus laços de amizade.

ESCORPIÃO
Na áre�. profis.s�on�l, atividades
que exijam stlêncío e concen

tração contam com boas vibra

ções. A dois, relacionamentos mais só

lidos estão favorecidos. É momento de

intensificar o convívio com o par.

SAGITÁRIO
'

No setor profissional, pedir con
selho para os mais experientes
pode ser útil. Não tenha receio

de novas responsabilidades. No amor,

intensifique seu contato com o par. Via

gem pode favorecer um encontro feliz.

CAPRICÓRNIO
Há chances de vitória profissional
neste dia. Os relacionamentos

mais íntimos contam com as boas

vibrações dos astros. Para quem procura
um par, a fase é promissora. Aja com deter

minação e conquistará seus objetivos.

,,-..,,..,,...,, AQUÁRIO
No trabalho, atividades mais

sérias vão deslanchar com fa-

cilidade no período da tarde, Via

gens estão favorecidas nesta terça-feira,
seja com o par ou a trabalho. É tempo de

mostrar sua competência profissional.

PEIXES
Deverá demonstrar mais determi

nação com as atividades rotinei-

ras, tudo indica que elas absorve

rão boa parte do seu dia de trabalho. A dois,
sua generosidade estará em alta. Use sua

intuição para surpreender seu par.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 29 de março de 2011 Variedades 15

Zizi Possi volta aos
palcos após internação

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, do Jornal
"Folha de São Paulo", Zizi Possi, que ficou mais de

dois meses internada por problemas na coluna, fará
uma turnê de shows em igrejas históricas do país,
no ano que vem, e volta aos palcos ainda em abril.

O projeto se chama "Missa Leiga". "As igrejas são

monumentos arquitetônicos, lugares de paz. É um

shaw que independe de religião", diz ela.

Amy Adams será
lois lane, diz jornal
A atriz Amy Adams, 36, que foi indicada ao

Oscar de atriz coadjuvante neste ano, será Lois

Lane no novo filme "Superman". De acordo com
o site do "Los Angeles Times", a atriz recebeu a

notícia no domingo do diretor Zack Snyder. "Ha
via um grande interesse em Lois", disse Snyder
ao jornal. "Para nós, é claro que era um papel
importante, então testamos muitas atrizes, mas
depois que tive esse encontro com Amy Adams,
senti que ela era perfeita para o papei".

Atriz deixa US$ 300 mi
.para caridade

Elizabeth Taylor deixou mais de metade de sua he

rança, avaliada em 600 milhões de dólares, para insti

tuições de caridade fundadas por ela. A atriz, que mor

reu no último dia 23 aos 79 anos, deixou boa parte
de sua fortuna para instituições de pesquisa para a

cura da Aids e clínicas especializadas no tratamento

de portadores de HIV, diz o jornal 'The New York Post".

DIVIRTA-SE

Se meu Fusca falasse ...
Um senhor estava na estrada viajando tranquila

mente com seu Fusca, quando, de repente, apare
ce uma Ferrari do lado dele e o convida para um

racha. O velhinho ajeitou o banco e saiu acelerando

com seu Fusca. Chegou aos 120km/h, depois
150Km/h e 190Km/h, até que os dois ficaram lado

a lado.
O sujeito que dirigia a Ferrari não aguentou,

baixou o vidro assustado e perguntou:
- Caraca, tio! Como você faz para andar tanto

com esse carrinho?
O velhinho respondeu:
- Isso não é nada, você vai ver quando eu con

seguir engatar a segunda!

Vin Diesel ,vai fechar
o Pão de Acúcar

.3

Vin Diesel vai fechar o Pão

de Açúcar por uma manhã
em abril. A informação é da

coluna "Gente Boa", no jornal
"O Globo". O ator, que vem

ao Rio de Janeiro para lançar
seu próximo filme, "Velozes e
Furiosos 5", rodado na capi
tal carioca, vai dar entrevista
para um programa de TV nor

te-americano. Vin Diesel tam

bém deve dar entrevistas em

uma favela e em Ipanema.

Funcionários de escola
processam Madonna
Madonna está sendo processada por funcionários,

que trabalhavam no projeto "Raising Malawi" - uma

escola para 400 meninas na África - e que foram de

mitidos quando a cantora abandonou os planos de

construção do colégio após denúncias de má admi

nistração. Segundo o site "Aceshowbiz", oito funcio

nários estão descontentes com a forma como foram

dispensados e entraram na justiça contra a cantora.
Madonna tem 14 dias para responder a acusação.

Ildi Silva troca
Record por Globo I

, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra,
1 'J,- .. -) I ! .

1 "
,

·mais um nome de peso do elenco da Record deixou a

emissora e voltou para a Globo. Depois de Lavínia Vlasak,
Petrônio Gontijo e Gabriel Braga Nunes, IIdi Silva trocou

de emissora. A atriz fará uma participação na novela In

sensato Coração. IIdi interpretará Daniela, mais uma das

conquistas do personagem de Lázaro Ramos.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES
28/3
Adriane A. Fafundes

Alessandra C. Fragoso
, Alessandra T. Hornburg
Andre Luis Largura
Arthur Borchers

Claudia R. de Micheli

Daiane Bruch

Diego I. tomaz

Ederlei M. Fulik

Edilson Leandro

edir riegel
Elci Gabriela Da Luz

Elisiana R. K. Kinas

Eloisa Prestini

Felipe Steinert
Fernanda R. uber

Fernanda S. Cidral

Flávia Sifert

Germano Volkmann

Hellen da S. Francisco

Isabel Keller

Ivo Hornburg
Janaina N. Melcherth

Jhenifer d oliveira

Joao O. de Ávila
Jorge A.Machado
Josiane Petry
Joyce Moretti
Lucas de Souza

Maila R. Larsen

Márcia W. Fodi

Marcos Sander

Maria A. Ranch

MárioVoigt
Melita Kneubuhler

Neila Bianchi

Patricia M. W. Steilein

Priscila C. Freiberger
Rafael M. da Silva

Rafael P. de Souza

Raíza Costa

Rosemary M.dos Reis
Serli A. Vogt
Tatiana D. Mahs

29/3
André Kosloski

Arthur Diefenthaler '

Bruna T. da Silva

Carin Sanches

Carlos R. da Cruz

Cátia R. Harbs

Cintia Reinert

Edemar J. Einsfeldt

Edirriegel
Edson Murara

Fabricio Trentini

Jorge Valcanaia
Julia Becker

Leoídia Borchardt '

Leonardo N. da silva

Lucas C. dos Santos

Marcio L. Ferreira

Maria L. Zanotto

Mauro Luiz Salvador

Paula Gobi

Paulo R. Jung
Ricardo C� Berch

"

Romeo Piazera

Sandra M. R. Machado

Silvano Schroeder

Sueli M.Silva

Tania C. da Silva

Terezinha S. S. P. Coelho

Valdemiro Pereira

Valdir Belarmino

Valquíria L. Hack
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Dica

m "prornoter" dos mais concorridos, falando da vida notur
na, tascou essa: na maioria dos clubes noturnos em voga, na
hora do "face control", os encarregados examinam os sapa
tos do cliente, pois pensam que "se ele economiza no sapato,

vai economizar na bebida também". Fala sério!? Tô ferrado!

Mostra Buxixo
Na quarta e na quinta-feira,

das 14 às 22 horas, estará acon

tecendo no studio da artista

plástica jaraguaense Tânia Co
trim, a lo Mostra Arte na Moda
& Moda com Arte. A exposição
vai mostrar o trabalho de cus

tomização de blusas da estilista
Daniele Barg Tecilla e obras de
Tânia Cotrim.

Tem um empresário corupa
ense, tirado a boy e que sempre
gostou de manter a forma, que
anda falando demais ... Faz pose
de 'pegador' e é totalmente do
minado pela mulher. Se ela sou

ber que ele anda cantando uma
morena comprometida o barra
co desce. Pra aliviar só pedindo
um Nirix Ice bem gelado.

Macarronada do Moa
Os convites para a 30 Macarronada Beneficente do Moa, este ano

em prol da CW - Centro de Valorização a Vida, já estão à venda na

Capital Imóveis, Donna Anna Boutique e com os voluntários da en

tidade, O evento será dia �O de abril, a partir das 11 horas, e contará
com várias atrações. Entre elas Garota Fandangueira, Lucas & Eu, De
tonAxé, Dois Pra Lá Dois pra Cá e a Dj Paty. Vai perder?

NAS RODAS
• O cobiçado guapo Peterson
Dias agora só quer saber de
estudar direito e praticar
leite surf. Sumiu das baladas

para desespero das lolitas de

plantão.

• Um empresário bem
sucedido e conhecido da

city, está de visual novo,
parecendo um adolescente
de 17 anos. Os amigos
acham que o cirurgião
exagerou na dose. Ficou
rejuvenescido demais para
sua idade, sem expressão ...
Uma loucura!

• Quem tem recebido vários

elogios pela qualidade da
comida japonesa é a Ursula
Muller, do Sushi De Casa.
Saboroso, porção generosa
e atende por telefone.
Outra coisa, experimente
a sobremesa "Iempura de
Sorvete". Bom demaaisss!

'.

I _

"
Não existe um
caminho para a

felicidade. A felicidade
éo caminho.
MAHAiMA GANDHI

"

Abre aspas
Que diabos o ministro Luiz

Fux, do STF, quis dizer ao com

parar a atual situação dos fichas

sujas à de "cachorros que só
. sabem o que estão fazendo de er
rado quando levam-uma tacada
de beisebol nas costas?" Cá en

tre nós as ONGs de proteção aos

animais deviam investigar isso a

fundo. Né, não?

"Ainda
estou meio
boazuda".
Flávia Alessandra,
atriz, que deu à luz há
cinco meses, falando
sobre seu corpo.
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existia internet. Nunca tinha visto
o Chilavert bater", contou. Se Mu
ricy incentivou, Mário Sérgio, que
treinou o São Paulo em 1998, proi-

"Se não tivesse saído
aquele primeiro gol,
talvez eu não tivesse
dado sequênda",

ROGÉRIO CENI, GOLEIRO DO SÃO PAULO

biu as cobranças. Mas o goleiro não
guarda rancor do treinador. "Eu gos
to muito-dele, Ele chegou com esta

ideia fixa. Foi um ponto importante
na minha carreira, a reprovação de

alguém", revelou.
Dos cem gols, o mais importan

te continua sendo o primeiro. "Não
sabia comemorar nem para onde
correr. Foi uma grande novidade

naquele momento. Poucos espera
vam que eu fosse bater, tampouco
fazer", lembrou. Porém, para ele, o
jogo mais importante de sua carrei
ra foi um em que ele converteu um

pênalti, defendeu dois e classificou
o São Paulo às quartas de final da
libertadores de 2004.

PARA HISTORIA
.Rogério Ceni faz retrospectiva
Goleiro-artilheiro lembrou especialmente de MuricyRamalho e do preparador Roberto Rojas

DIVULGAÇÃO

Guaramirim (47) 3373-02TI
Jaraguâ do Sul (47) 3370-6173

DA REDAÇÃO
Como toda marca

histórica, o centésimo
gol de Rogério Ceni vem
acompanhado de uma

grande retrospectiva de
sua carreira.

pós marcar contra o Co
rinthians e decidir o clás

--- sico o goleiro do São Paulo
elembrou as primeiras

cobranças, os momentos difíceis e

as boas recordações. "Se não tivesse
.

saído aquele primeiro gol, talvez eu
não tivesse dado sequência", reve
lou o goleiro, lembrando gol inicial
em fevere iro de 97, contra o União
São João. Rogério Ceni destacou a

influência deMuricyRamalho, ini
cialmente assistente de Telê San
tana e depois treinador da equipe.
"A imprensa dizia que era um ab
surdo o goleiro bater faltas, tinha
um preconceito. O Roberto Rojas,
que erameu preparador Da época,
tambémme ajudou. Na época não Goleiro do São Paulo durantea comemoração do 100° gol de sua carreira contra o rival Corinthians

30*.' COTA
. % ÚNICA

·DESCONIO
ATÉ 11 DE ABRIl..

.,. Para adimplentes até lt/'2/2ti10.

Você émuito importante nessa reconstrução
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-Superação poucaébobagem
Além dos limites físicos, Helena teve de passar a burocracia para disputar prova
GUARAMIRIM

A palavra superação já não
é novidade para a paratleta
Maria Helena Eggert.
Porém, quanto mais ela
prova que sabe do que é
capaz, mais é testada.
--� essa vez, a nadadora teve

problemas com sua ins

crição um dia antes de

_-,viajar para a cidade de
Itá e, pormuito pouco, não ficou
sem o título de terceiro lugar do
ranking do Circuito de Marato
nas Aquáticas, promovido pela
Fesporte, no último sábado. He
lena tinha se inscrito para a prova
de Itá urn dia antes da etapa de
Porto Belo e a organização do cir
cuito achou que inscrição era da

prova anterior. No fim da tarde de

quinta-feira veio a confirmação e a

paratleta pode viajar namanhã se

guinte. No total, foram sete horas
de viagem com transporte cedido
em cima da hora pelaPrefeitura de
Guaramirim.

"Graça a Deus depois do sus

to correu tudo bem", comemorou
mais aliviada. Já na pequena cidade
do Oeste catarinense, Helena fez
uma prova tranquila e terminou
o percurso de 1,5 mil metros em

49min38seg, assegurando o troféu
de terceiro lugar no ranking. "Sem
pre tenho mais dificuldade na água
doce. Mas foi tudo tranquilo e esse

troféu foi o meu presente de aniver
sário", disse a paratleta que comple
tou 53 anos na sexta-feira. Aúltima

prova da temporada será em Itape
ma, no dia 16 de abril, pelo Circuito
Mercosul deTravessias.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Vitória (O) bateu América por 2xl e se classificou pelo índice técnico

JJ Bordados e Vitória
_ seguem naCopa Norte

II Bordados eVitória são os úni
cos jaraguaenses que seguem na 8a

Copa Regional Norte Catarinense
de Futebol Não-Profissional. O II
venceu a AJAF em Itapoá por 2xl
fora de casa e'garantiu a vaga. O
vermelhinho da Tifa Martins po
deria perder por até 2xO. Agora a

equipe enfrentaTupy na próxima
fase. Já o Vitória, bateu o Améri
ca por 2xl e avançou à segunda
fase pelo índice técnico (urna das

equipes passaria de fase por esse

critério). OAuriverde do Rio da Luz
vai pegar o Iuventus de Joinville na
próxima fase da competição.

Outros dois times: Flamengo
e Botafogo não tiveram a mesma

sorte. O Botafogo foi goleado pelo
Tupypor 4xO e se despediu da com-

I
i

petição, uma vez que havia vencido
por 2xl a partida de ida. Já o Rubro
Negro do Garibaldi precisava devol
ver os 2xO daprimeirapartida e con
seguiu apenas um empate em lxl.

O outro confronto, que não
envolve jaraguaenses, será entre

América, de Joinville, e o atual

campeão do certame Arsiper. As
datas e horários dos jogos ainda
não foram divulgados pela Liga
Ioinvilense de Futebol, entida
de que organiza a competição
esse ano. O sistema de disputa
é o mesmo da Copa do Brasil,
ou seja, mata-mata em todas as

fases, com gol qualificado e jogos
de ida e volta. A diferença' é que
nas primeiras fases uma equipe se

classificará pelo índice técnico.

PIERO RAGAZZI

Maria Helena mostra com orgulho o troféu conquistado no fim de semana

Atual-campeão do Varzeano
perde na rodada de abertura
O jogo de abertura do 29°

CampeonatoVarzeano de Futebol
- Troféu Raul Valdir Rodrigues -

que aconteceu no sábado foi urna

surpresa para o atual campeão
Néki. A equipe de Schroeder foi

surpreendida pelo SportClub San
toAntônio, que a derrotou por 4x3.
A competição, que conta com 34

clubes, teve 13 partidas no sábado.
-

Outros destaques foram. as
boas estreias de Supermercado
Brandenburg/Dutra Água, que

venceu o Global Pisos/Amigos
Duas Rodas por 3xl e as goleadas
de Amobasa e do Atlético Inde

pendente, sobreVerdureira Nair/
União e União, respectivamente.

Os jogos entre Borracharia Se
nem x Amizade/ Móveis Boeing e

Jack's/MMS Pintura x Galvaniza

ção Batisti/Guarany, que seriam
realizados no campo do Guarany,
foram transferido para 2 de abril.
Os outros resultados você confere'
na tabela ao lado.

PIERO RAGAZZI

Jogador do Santo Antônio marcou gol de calcanhar na vitória por 4x3

JOGOS PELO BRASil
• CAMPEONATO CATARINENSE

o6aRODADA-RETURNO

RESULTADOS

Imbituba ix2 Brusque

.:

Joinville 4xO Avaí

Marclllo Dias-SC ixl Concórdia

Figueirense 2xl Chapecoense
Metropolitano-SC 3x3 Criciúma

CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense 13, Figueirense 11,
Avaí 10, Jolnvílle 9, Criciúma 9, Concórdia 8, Brusque
8, Imbituba 5, Marcilio Dias-SC 4 e Metropolitano-SC 4.

• CAMPEONATO GAÚCHO
o 5" RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Internacional OxO São Luiz

São José-RS 5x2 Caxias

Universidade-2xl Novo Hamburgo
Lajeadense ixl Ypiranga·RS
Pelotas ix3 Grêmio

Juventude 5xO Inter-SM

Veranópolis 2xO Cruzeiro-RS

Porto Alegre x Santa Cruz-RS*

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Caxias 16, Internacional

15, São José-RS 14, Ypiranga·RS 14, Novo Hamburgo
13, Lajeadense 12, Universidade 9 e São Luiz 7.

GRUPO 2: Grêmio 17, Juventude 14, Cruzeiro-RS 11,

Veranópolis 10, Pelotas 8, Santa Cruz-RS 6, Inter'SM 6

e Porto Alegre 4.

• CAMPEONATO CARIOCA

o 5" RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Olaria 2x0 Nova Iguaçu
Boavista-RJ OxO Botafogo
Arnénca-Rí 1x2 Duque de Caxias
Resende 5x2 Macaé

Cabofriense Oxl Americano-RJ

Bangu 2xl Volta Redonda

Flamengo 3x3 Madureira

Fluminense OxO Vasco

CLASSIFICAÇÃO: grupo a: Vasco 10, Boavista-RJ 10,
Americano-RJ 10, Flamengo 9, Volta Redonda 7,
Resende 6, América-RJ 3 e Nova Iguaçu 3. GRUPO

B: Olaria 12, Botafogo 10, Fluminense 8, Duque de

Macaé3.

• CAMPEONATO PARANAENSE
o 6" RODADA - RETURNO

RESULTADOS

lraty 2x4 Coritiba
Rio Branco-PR ixO Cianorte

Operário 2x3 Roma-PR

Arapongas ixO Corinthians-PR

Paranavaí4x2 Paraná Clube

Atlético-PR 2x0 Cascavel

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 18, Atlético-PR 13, Operária
10, Paranavaí 10, Paraná Clube 10, Rio Branco-PR 8,
Cianorte 8, Roma-PR 7, Arapongas 7, Corinthians-PR

5, Iraty 3 e Cascavel O.

• CAMPEONATO PAULISTA

o 16" RODADA

RESULTADOS

Oeste 4xO Noroeste

Palmeiras 3xO Bragantino
Mogi Mirim ix3 Portuguesa
Grêmio Prudente ixl Mirassel

Santo André ixO São Caetano

São Paulo 2xl Corinthians

Ituano 2x3 Santos

Botafogo-SP Ox4 Linense

Ponte Preta OxO Paulista

Americana 3xl São Bernardo

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 35, São Paulo 34,
Corinthians 34, Santos 34, Mirassol27, Ponte
Preta 26, Paulista 25, Oeste 24, Portuguesa 22, São
Caetano 20, Americana 19, Bragantino 19, Mogi Mirim

18, Botafogo-SP 17, Linense 15, São Bernardo 15,
Ituano 15, Santo André 15, Noroeste 14 e Grêmio

Prudente 11.
.

• VARZEANO DE JARAGUÁ
o 1" RODADA - 1" FASE

RESULTADOS

Néki 3x4 Santo Antônio

Supermercado Brandenburg/Dutra Água 3xl Global
Pisos/Amigos Duas Rodas

Amobasa 4xO Verdureira Nair/União
Barrabaxo ixl Bell'Arte

Vila Lalau ixl Tigre
Forprem ixl Juriti
Auto Peças Pirãmide 2x4 Roma/Chico de Paula

Nova Geração ixl Roma
Atlético Independente 6x1 União

Corinthians ixl Ponte Preta/Confort Fine
Noite a Fora 2xO Mabru Calhas

Galácticos 2xl Unidos Futebol Cíube/Olicar
Flamengo B 2x2 Operário

• CAMPEONATO SENIORES

o 3" RODADA _la FASE

RESULTADOS

Néki/Dutra Água 4xO Roma

Vitória 5xO Vila l.enzi/JJ Bordados

Galácticos/Fixsul x Noite a Fora (transferido)

Guarany x Grêmio Garibaldi (transferido)
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Dias: "VamOS apurar se houve má fé ou uma falha na comunicação"

I

Sumiço de ônibus
daPrefeitura
sob investigação
Veículo desapareceu do pátio do

Parque de Eventos de Guaramirim

o delegado de Guaramirim,
Daniel Dias, instaurou
inqUérito para apurar o

sumiço de um ônibus.

veículo foi doado pela Re
ceita Federal para a Pre
feitura da cidade há cerca

...... de cinco anos e estava

estacionado no pátio do Parque
de Eventos, de onde sumiu há

pouco mais de uma semana. O
motor do ônibus seria doado

para os Bombeiros Voluntários
de Guaramirim, para que fosse

reaproveitado, já que a carcaça
estava em mau estado e não po-
deriamais ser utilizada.

O secretário municipal do De

senvolvimento Econômico, Ademir
Tank, afirmou ontem que o boletim
de ocorrência registrado na delega
cia foi retirado, porém, o procurador .

geral do município,Fagner Ferreira
Azambuja, garantiu que o registro
continua, pois o desaparecimento
do ônibus foi urn procedimento
ilegal que deve ser apurado. Tank
afirmou que o motor do veículo

.

está com os bombeiros desde a se

gunda-feira, 21, e que a lataria, que
estava totalmente enferrujada, foi
vendida para urn ferro-velho, mas o
delegado Daniel Dias, afirmou que
omotor e a caixa de câmbio do ôni
bus estão em urna oficinamecânica
de Guaramirim.

De acordo com informações
extra-oficiais, o secretário Ade
mir Tank teria sido exonerado no
último sábado. O prefeito Nilson

Bylaardt não foi localizado pela
reportagem de O Correio do Povo

para falar sobre o assunto.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

o desaparecimento
do ônibus foi um
procedimento
ilegal que deve

. ser apurado.
PROpJRADOR GER:Al DO

MUNlCIP10, fAGIjIlEft FEliUU!IRA
AZAMBUJA

"

Secretário será
-intimado a depor

O secretário Ademir
Tank será intimado a depor.
no caso. "Estamos diante
de uma situação nebulosa.
Vamos ouvir todos os envol
vidos para saber se houve
uma falha de comunicação
ou se existe alguém agindo
de má fé", comentou o dele

gado Daniel Dias.
IISe o secretário tem infor

mações sobre o caso, ele terá

que informar apolícia, pois se
trata de patrimônio público';
afirmou o procurador geral
Fagner Azambuja. De acor
do com ele, após apuradas
as responsabilidades, os en

volvidos responderão a pro
cesso administrativo. "Seja
cargo político, comissionado
ou efetivo, os responsãveís
por isso irão responder pelos
seus atos", garantiu.

Pai é preso em flagrante por
agressão e ameaça de morte

JARAGUÁ DO SUL iria matar as crianças. Com isso,
No domingo à noite, por vol- ela saiu do banheiro para defen

ta das 21h30, um pai de família der os filhos, que têm idades en

residente na rua Jaime Gadotti,
'

tre cinco e 16 anos, e novamente

no bairro Vila Lenzí, foi preso foi agredida com chutes nas per
em flagrante, acusado de agredir nas, tapas e empurrões.
a esposa e ameaçar de morte os Quando o marido parou de

cinco filhos. agredi-la, a mulher conseguiu
De acordo com informações ligar para a Central Regional de

repassadas pela mulher para a Emergência da Polícia Militar,
Polícia Militar, o marido chegou e uma viatura se deslocou até a

em casa embriagado e começou residência. O acusado admitiu as

a agredi-la. Para não apanhar acusações, foi detido e conduzi

mais, ela se abrigou dentro do do à delegacia. Ele foi preso em

banheiro. No entanto, ele come- flagrante e será enquadrado na

çou a fazer ameaças dizendo que Lei Maria da Penha.

Homem leva quatro facadas
durante briga com trafiCante

JARAGUÁ DO SUL
Na noite da última sexta-feira

por volta das 22h, na Avenida Pre
feitoWaldemar Grubba, no bairro
Centenário, Miguel de Quadros,
36 anos, foi atingido por quatro
facadas. Segundo .iníormações da
Polícia Militar, a vítima foi agredi
da por outro homem, conhecido
como BobMarley, o qual teria ven
dido drogas paraMigueL'

O motivo da desavença teria
sido uma reclamação da vítima

quanto à qualidade do tóxico
vendido a ele por Bob Marley. Ao
reclamar com o traficante, que
estava armado com uma faca,
o usuário foi atingido com dois

golpes no abdômen e dois no

braço. Ele foi encaminhado pe
los Bombeiros Voluntários ao

Pronto Socorro do Hospital São
José. Ele deu entrada no hospital
às 23h de sexta-feira e consta que
teve saída do hospital às 2h15 do

sábado, ou seja, menos de três
horas após ser internado. Porém,
funcionários da unidade não

souberam informar o motivo da
saída do paciente.

Motivo da desaven�a
teria sido uma

reclamação da vítima
quanto à qualidade
do tóxico vendido.

A faca usada foi entregue na

delegacia de polícia e o autor da

agressão ainda não foi localiza
do. Ele deve responder por tenta
tiva de homicídio .

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nO 49/2011
o SAMAE de Jaraguá do Sul (Se) comunica que está contratando a empresa
Bentley Systerns Brasil Ltda, para aquisição de Software WaterGEMS para Mo

delagem Hidráulica para Dimensionamento de sistema de distribuição de Água
Potável, através de Inexigibilidade de Licitação, ao valor de R$ 39.080,29.

Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 da Lei 8.666/93.

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

Isair Moser -' Diretor Presidente
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Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 30/03/2011 ou enquanto durarem os estoques], Ford Ka 1.012011 (cat, KBC1)'a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48

parcelas de R$ 338,68, na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,31% a.m. e 16,94% a.a.,

através do Programa Ford Cred�. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011Icat. FAB11 a partir de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modalidade COC

com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$'31.675,48, Custo Efetivo Tatai (CET) a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford Credito Para o modelo

Ford Ka preço válido para pedidos realizados via Internet, junto a um Distribuidor Ford. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à

aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas
�orr�spond.em somente às cores �ólidas dessesyeí�ulos. V.alores para �ores metálicas e/o� es�eciais m�diante consulta na revenda. Imagens somente para CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU.
fins }Iustratlvos. As ofertas anunCiadas neste anuncIo substituem e InvalIdam todas as publIcaçoes anteriores. ..

_ Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitaise regiões metropolitanas:4004-1960 IDemais localidades: 0800 728 1960.

Faça revisões em seu veículorequarmente. II •
VIVA 0_ NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929

v Seguros Ford MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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