
.Avançono
projeto doVLT

. Após conhecer sistema de
transporte de passageiros no Ceará,

comitiva regional apresentou
relatório ontem. Objetivo'é implantar

modelo semelhante'ligando os

bairros Nereu Ramos, em Jaraguá do
Sul, e Caixa d' Água, emGuaramirim,

através' da linha férrea.

Página4

-;, uedas de postes dão
prejuízode 500mil

Segundo a Celesc de Iaraguá do Sul, 253 acidentes de trânsito causaram danos à rede
elétrica entre janeiro de 2010 a fevereiro deste ano. Em 121 casos, estatal conseguiu

identificar o responsável pelo acidente para poder cobrar o ressarcimento.
,Página'7

EDUARDO MONTECINO

E
c

Construção de ponte ligando os bairros Rio Cerro e Rio da Luz foi alvo de protestos na manhã de ontem. Moradores
temem que reaproveitamento das cabeceiras do antigo pontilhão que existia no local irá bloquear a passagem da água
e provocar alagamentos. O secretário de Planejamento, Aristides Panstein, esteve no encontro e admitiu que será preciso

recuar as cabeceiras para aumentar a vazão da água. Obra foi suspensa até a conclusão de um laudo técnico.

....................................� ...

Tremores dão lugar
a outros problemas
Um ano após movimentações
de terra que assustaram a Tifa
Theílacker, no bairro Três Rios
do Norte, preocupação da
comunidade agora é com
o risco de deslizamentos.
Defesa Civil diz que continua
monitorando o local.
Página 9

R$ 1,9 milhão para
duas novas creches
Unidades serão construídas
nos bairros Amizade e Chico
de Paulo até 2012. Recursos
vêm do governo federal,
através do PAC 2. Página 13

José Alencar morre
aos 79 anos de idade
Ex-vice-presidente da
República morreu às 14h45

.
de ontem, vítima de câncer.
Ele lutava contra a doença há
13 anos e havia passado por
17 cirurg.ias. Página 11
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2 História

Japão instala governo
fantoche na China

f·
t.

o império japonês instala Wang Iin
girei como presidente da República da
China e estabelece Nanjing como capi
tal do governo fantoche chinês em 30 de.
março de 1940. Sob controle do Império
Japonês, a República da China de Iingweí
era uma peça importante na diplomacia
japonesa, como forma de contestar o go
verno de mesmo nome do general Chiang
Kaí-Shek, sediado em Chongqing.

A invasão japonesa na China começou
em 1931, com a invasão da região daMan
chúria em setembro, e no ano seguinte, o
primeiro estado fantoche japonês na Chi
na foi estabelecido - Manchukuo, com o

último imperador chinês, Puyi, como re

gente. Em 1937, o Japão inicia uma toma
damilitar completa da China.

As açõesmilitares japonesas, especial
mente os massacres contra populações
civis e o intenso uso de armas químicas e

biológicas contra a China resultam numa

série de embargos contra o império japo
nês, e França, Inglaterra e Estados Unidos
oferecem apoio logístico e militar à resis
tência chinesa.

Em dezembro "de 1941, o império ja�
ponês declara guerra aos EUA, e ataca a

base naval de Pearl Harbor. Tratados di-

.'

�:

i � plomáticos entre os estados do Eixo re
.,
� sultam na Itália e Alemanha declarando
.�
.-

guerra aos EUA em seguida, enquanto a

China declara guerra em resposta.
Por seu apoio ao império japonês,Wang

Jingwei é hoje sinônimo de traidor entre os

chineses, e durante os 14 anos da guerra
Sino-Japonesa (1931-1945) , estima-se que

f'

pelo menos 20 milhões de civis chineses

;"
tenham sidomortos pelo exército nipônico.

.�
'I,'
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Ao Ao, antropófago
selvagem guarani

Monstro devorador de homens do fol
clore Guarani, o Ao Ao é frequentemente
descrito como um ser similar a uma ove

lha, com presas afiadas, ou como um pe
cari (porco do mato) gigante e carnívoro. O

. nome da criatura vem dos urros que emite

enquanto persegue sua presa.
O Ao Ao se alimenta exclusivamente de

carne humana, e conforme o mito, jamais
desiste de sua presa. A única maneira de fu

gir de um Ao Ao é escalar uma palmeira, ri
que faz o monstro buscar outra vítima.

De acordo com as lendas, o Ao Ao origi
nal é um espírito da fertilidade, um dos sete
filhos amaldiçoados do espíritomaligno Tau
e da índia Kerana. As numerosas crias do Ao
Ao herdam sua maldição, e atuam como se

nhores e guardiões das colinas emontanhas.
Em algumas versões do mito, o Ao Ao

se alimenta das entranhas de crianças mal
criadas que se perdem na mata, levadas até
omonstro por seu irmão, Jasy Iatere, que se

duz os jovens com oferendas de mel e frutas.

FOTO� DIVULGAÇÃO

o Ao Ao é uma das sete crias monstruosas de Tau e Kerana,
amaldiçoadas pela deusa Arasy. O sexto filho, Ao Ao surge como
um pecari ou ovelha monstruoso e carnívoro

PELO MUNDO

1 l'

Compra do Alas'ca
o secretário de Estado dos EUA,

William H. Seward, compra dos russos
.

o território do Alasca, por US$ 7.2 mi
lhões - cerca de cinco centavos de dó
lar por hectare. Na época, Seward foi
considerado "tolo" pela imprensa, an
tes da descoberta de grandes reservas
de ouro, cobre e petróleo no território,

'

reconhecido como estado em 1959.

'�OO�(j1i.�WOm

. ,Reagan baleado
o presidente americano Ronald

Reagan é baleado enquanto saia do

Washington HiltonHotel, onde estava

para um discurso. O autor do atenta

do, John Hinckley Ir, foi internado em
.

um manicômio judicial, após declarar
no julgamento que a tentativa de as

sassinato contra o presidente visava a

impressionar a atriz Iodie Foster.

1 :��

Anestesia
O médico americano Crawford

Williamson Long realiza, a primeira ci

rurgia com anestesia, em 30 de março
de 1842. Long usou éter dietílico como
anestésico geral para remover um tu

mor do pescoço de James M. Venable.
Em 1849, publicou seu relatório de es

tudos com éter, que usou também em

partos e amputações .

Na edição de 31 de março de 1979, o jornal O Correio do
Povo trazia a integra da carta de felicitação do presidente

;� americano limmy Carter ao recém empossado presidente
Figueiredo e a carta de agradecimentos enviada em
resposta pelo presidente brasileiro.

---.....,. ..... -.:- --

3270 Leilão Industrial - MARCATTO INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA - Máquinas Operatrizes: Serra mecânica

FRANHO, serra fita, lavadora de peças; Equipamentos Elétricos: Motores elétricos diversos, bombas da água,
ventiladores, exaustores, caixas elétricas, luminárias; Máquinas de Costura: 04 máquinas PFAFF 463 costura reta, 02
PFAFF 1242, PFAFF 1246, 03 'máquinas JUKI DLM 522, LH 515, 00888 reta, TAKING com transporte duplo, UNION
SPECIAL ponto corrente, 03 PFAFF 335,de braço triplo para debruar; Máquinas Têxteis: 02 Máquinas de corte KM faca

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

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

máquina de corte com disco superior e inferior, máquina para fazer .fitas e cadarços, etc.; Diversos: Flexíveis,
mangueiras, caixas d'água, tubos e canos PVC, equipamentos de informática, mesas, arquivos, cadeiras,
condicionadores de ar 18.000 e 30.000 btus, bacios sanitários, 30 m_ini container 1 mtx1,5mt para transporte com

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

madeira; Sucatas: Fios de cobre, ferro comum, etc. Relação completa dos lotes cf fotos no site: www.leiloeiro.com.br.
Local do Leilão: Rua Marechal Deodoro, 1.188 Centro - Fundos da Marcatto Center, Jaraguá do Sul/SC. Informações
Técnicas: Sr. Clóvis Plebaní - Fone: (0**47) 3372-5200 Ramal 5243.

eONDlçOES: Sinal de 20%, mais 5% de comissão. Saldo 80%, em até 03 (três) dias úteis,
.

_

sob pena de perda do sinal e comissão.
Mais Informações: (0**47) 3422- 8141, em Joinville I se

Fotos dos lotes e Normas do Le;ilão no site: www.leiloeiro.com.br - e-mail: carstensleiloeiro.com.br
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PONTO DE VISTA

Impressões da audiência pública
a última segunda-feira, como muitos sa-

.

bem, a cidade se mobilizou com a audiên-
. cia pública para discussão sobre o aumen-

to do número de vereadores em Jaraguá do
Sul. Como é sabido também, eu já expressei minha
opinião quanto ao momento desta audiência públi
ca, eis que deveria se dar antes da primeira votação
e não entre a primeira e a segunda. Muitos transtor
nos e exageros poderiam ter sido. Todavia, há de ser

enaltecida, ainda que provocada pelas manifestações
públicas, a iniciativa da Câmara de Vereadores, em
especial através de seu presidente, em promover tal
debate com a comunidade, seja com as entidades ci
vis organizadas, seja com os cidadãos.

Algumas impressões, entretanto, devem ser anota
das. Impressões minhas, que fique bem claro, as quais
quero trazer com omaior grau de isenção possível.

,
- Independentemente da convicção de cada um,

se a favor ou contra o aumento, foi visto, nesta última
segunda-feira, um exercício de Democracia; os cida
dãos tiveram a oportunidade de se manifestar perante
os legisladores domunicípio e, mais do que isso, refletir
sobre os diversos argumentos apresentados, deum lado
ou deoutro. Oxalá isso sejauma constante doravante;

- Causou-me estranheza o fato devários presidentes
de associações de moradores, em defesa do aumento.
do número de vereadores, alegarem que eram a voz de
suas comunidades, quando, em momentos seguintes,
populares desses mesmos bairros, sem vínculo parti
dário ou com a direção das associações de moradores,
diziam justamente o contrário;

- Alguns defensores do aumento de vereadores

comparararri Jaraguá do Sul a cidadesmenores, julgan
do-se cidadãos de segunda categoria por conta da rela
ção número de vereadores/habitantes. Tais compara
ções, entretanto, não são adequadas. Se compararmos
com Joinville (com 19 vereadores) ou São Paulo (com
55), para Jaraguá do Sul talvez cinco ou seis edis fossem
o suficiente. Sabemos que não é assim que funciona.

- Outra impressão que talvez sejamais preocupa
ção. Da forma como algumas pessoas, inclusive ve

readores, defendem a representatividade por conta
de o bairro x ou y não ter representante na Câmara,
trànsmite a ideia de que vereador é do bairro e não

da cidade. Temos que eleger pessoas que pensem no

todo, em todos os problemas. Se os atuais vereadores
não visitam os bairros mais carentes ou longínquos,
ou, ao contrário, privilegiam apenas seus redutos
eleitorais, a solução é eleger novos candidatos e não

repetir o erro.
,

- Ficou, clara, também, a preocupação da so

ciedade com o comportamento dos vereadores,
em especial desta legislatura. Várias vezes, duran
te a palavra livre, os Cidadãos que se manifestaram
questionaram sobre as mudanças dos vereadores

que eram .oposição e mudaram de lado por conta
de cargos. Mais do que isso, foi lamentável não ver
uma manifestação de elogio aos vereadores.

_; Outro argumento curioso: o aumento do núme
ro de vereadores fortaleceria a Câmara deVereadores.
Isso significa, então, que temos vereadores fracos atu
almente na casa?

- Ideias interessantes aventadas: redução da remu

neração dos vereadores para que os gastos com um

número eventualmente maior-de representantes fique
no mesmo patamar; extinção de remuneração para os

.

vereadores; remuneração compatível com as outras ci
dades da região, das quais nenhuma alcança ametade
do que os vereadotes jaraguaenses receebem.

.. Embora os vereadores não tenham se manifes
tado no púlpito nesta audiência, em conversas antes,
durante (comentários paralelos) e depois, alguns de
les tentaram - como vêm tentando - jogar a respon
sabilidade pela falta de fiscalização no cumprimento
das leis municipais para o povo ou para entidades
diversas. Os vereadores não podem simplesmente se

furtar desta responsabilidade decorrente do voto que
os eleitores lhes deram. Aqueles que entendem que
não conseguem trabalhar por esses ou aqueles moti
vos, que os exponham demaneira clara e renunciem.

- Alguns estudantes - e não só estudantes - extra

polaram nas manifestações de repúdio contra algu
mas das pessoas que divergiam de suas ideias. Não é
a maneira certa de diálogo, mas também devem ser

considerados os arroubos da juventude como parâ
metro de desconto. Havendo mais audiências públi
cas sobre este ou outros assuntos, tenho certeza que
todos amadurecerão.
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COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DI·A

,.:�
"

!

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

* telefone (* não serão publicados).

,

.,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROED.ER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDERlSC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

,

..

CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS

DE ENGENHARIA N°. 02/2011 - PMS
PROCESSO L1CITATORIO N°. 17/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

">I'

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conheci
mento. dos interessados Cancelamento da Licitação Processo de licitação n°.
17/2011- PMS, na modalidade Tomada de Preços n". 02/2011-FMS, para a

contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação plu
vial sifonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha
viária urbana do Município de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, me
morial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro em

anexos, parte integrante neste instrumento convocatório, após duas tentativas.
de abertura da licitação para contratação, decide-se por cancelar o certame.

Schroeder, 25 de Março de 2011 .

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

PPl 3l"lúmJt, II�� its»
m .,,9P "h,,,m'� �k nnn"J U'U �,

Inscrições para
agente temporário

As inscrições do processo seletivo

paraAgente Temporário na Polícia Militar
foram prorrogadas até o dia 8 de abril.
Os aprovados irão trabalhar na Central

Regional de Emergência, que congre
ga Polícia Militar, Corpo de Bombeiros
e Samu. O candidato deve ter segundo
grau completo e não possuir antece

dentes criminais. Informações no site da
Polícia Militar www.pm.sc.gov.br ou tele-

. fone (47) 3431-8763, em Joinville.

�"'II Am'"m [*'. t:(lI' U Jr:,

Sesc promove
evento hoje

o Sesc Saúde ao seu Alcance aconte

ce hoje, das 7h30 às iueo no Shopping
Center Breithaupt. O evento tem como

objetivo levar à comunidade informa

ções de prevenção e promoção da saú

de, com a realização de exames de coles-
_
terol e glicemia, verificação da pressão
arterial, peso /altura, teste de acuidade
visual, massoterapia e outras orientações.
O evento é gratuito. Informações pelo te

lefone (47) 3275-7835.

(I/}�n� �N t"UU1""

Caminhos do Vale
começa dia 3

A Prefeitura de Jaraguá do Sul e aViven
do Turismo realizam o projeto Caminhos do
Vale. A atividade que incentiva caminhada
inicia no dia 3 de abril, no caminho BelaVista
- Casa deApoio PadreAloísio. O projeto con
templadiferentes caminhadasmensalmente,
nas seguintes datas: 15 de maio, 5 de junho,
3 de julho, 7 de agosto, 4 de setembro e 2 de
outubro. As inscrições podem ser feitas por
telefone (47) 3275-2734 ao custo de um quilo
de alimento não perecível.

n*!� IR:) � ('fl(�I\ r: ��Iuw n�\r�n,",qp,,)
Processo seletivo do
Samae até dia 31 "

Estão abertas até amanhã as inscri

ções para o Processo Seletivo Simplifica -

"

do para contratação temporária de Técni
co em Segurança do Trabalho e Mecânico
de Manutenção no Samae de Jaraguá do

Sul, sendo uma vaga para cada cargo. O

prazo do contrato é de seis meses, po
dendo ser prorrogado por até dois anos.

As inscrições podem ser feitas na sede do
Samae. Informações nó site www.samae

js.com.br ou no telefone (47) 2106-9100.

/
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Aprovadabolsa
para estudantes
Emenda que concede ajuda integral pode servetada
MASSARANDUBA

A Câmara aprovou
a proposta que concede
auxOio financeiro para o

transporte de estudantes
de Massaranduba. Porém, o
projeto pode voltar a
ser alvo de" discussão
no plenãrío.

ntes de colocar o 'Bolsa

Tràrisporte', sugerido pelo
�... Executivo, em votação, aCo

.

ssão de Legislação, Justiça
eRedação Finaladicionouumaemen
da modificativa ao texto do projeto. A
composição consiste em oferecer be
nefício integral, e não de 50% como

estabeleceu aPreíeitura, para todos os

alunos, desde que o governo munici

pal tenha previsão orçamentária para
cobrir os valores da ajuda financeira.
"Fizemos uma audiência com os es

tudantes e eles querem 100% da aju
da", afirma o presidente da comissão,
Mauro Bramorski (DEM).

Além dessa alteração, os vereado
res aprovaram o auxílio integral para
os estudantes que tenham renda fa
miliar até cinco salários mínimos vi

gentes no Estado de Santa Catarina

(R$ 630 aR$ 670), e nãomais com base
no valor nacional de R$ 545. "Com a

ampliação do Índice de carência,mais
alunos poderão ser beneficiados", de
fende o vereador. A última sugestão
deve ser acatada pelo prefeito Mario
Fernando Reinke.

• Daiana Constantino _

daianac@ocorreiodopovo.com.br

Prefeito estuda modificações
o prefeito Mario Fernando

Reinke ainda estuda as mudan

ças propostas pela Câmara. Po-"
rém, ele adianta que a emenda
modificativa do projeto pode
ser vetada, já que não cabe ao

Legislativo indicar propostas
que acarretam despesas. No
ano passado, esse mesmo im-

passe foi alvo de polêmica e o

caso foi parar noTribunal de Jus
tiça de Santa Catarina. "É preciso
respeitar a orientação dos de

sembargadores do TJ. O que os

vereadores querem está fora da
" realidade, e com isso prejudicam
quem realmente merece ajuda",
critica o prefeito.

"
Oqueos

vereadores
"querem está

fora da
realidade,
e com isso
prejudicam

quem
realmente

merece ajuda.
MAR lUFERtlANIJ)Ql
RElNKi.,PREJiEliljQ

"

PIERO RAGAZZI

;'"

Reinke deve vetar emenda que concede
bolsa de 100% para todos os estudantes

TRANSPORTE DE PAS-5AGEIRU5 SOBRE,lRILHOrSDÁMIAIS UM PASSO

Saiba quem
poderá ser
beneficiado

Além de alunos universi
tários e de cursos técnicos,
agora os matriculados no

ensino médio profissionali
zante também terão direito
de receber metade do valor

pago pelo serviço de condu

ção para estudarem nas ci
dades vizinhas. A bolsa será

integral aos usuários que"
comprovarem renda familiar
até cinco salários mínimos.

Conforme a secretária de

Educação, Níura Demarchi,
30 alunos matriculados em

cursos técnicos já garantiram
suas inscrições, após o anún
cio de extensão do benefício.
Cerca de 300 alunos recebem
o benefício por meio de um

regulamento já "instituído, o

que gerauma despesa de cer
ca de R$ 120mil por ano para
Prefeitura. "0' auxílio será
concedido dentro da capaci-
.dade orçamentária da admi

nistração pública e estabele
cendo critérios de carência",
explica a secretária.

Prefeituras devem encomendar estudo
A implantação do sistema de

transporte público por meio de
trem coletivo entre Jaraguá do
Sul e Guaramirim agora depen
de dos interesses dos governos
municipais. A comitiva regional
conheceu o modelo VLT (Veícu
lo Leve sobre Trilhos), que' está
em fase de teste em Fortaleza, na
semana passada, e apresentou
relatório sobre o assunto ontem.

Segundo o coordenador da
Câmara Temática "Integração
sobre Trilhos" do Pró-Jaraguá,
Luiz Antônio Negri, um consór
cio deve ser firmado entre as

duas cidades para contratar uma

empresa que desenvolva um pré
projeto. Posteriormente, inicia
se o processo de licitação para o

funcionamento do sistema nos

municípios, que terá de ser inte-

opera os carros). Cada veículo cus
ta cerca de R$ 4milhões. Os equi
pamentos têm entre três a quatro
vagões. liAs Prefeituras podem re-

querer apoio financeiro ao gover
no federal", explica o especialista.

De Nereu Ramos ao bairro
Caixa D'Água o transporte vai

percorrer 23 quilômetros de tri
com a comunidade, além das ad- lhos, com capacidade de lotação
ministrações públicas. de quase 800 pessoas. A intenção

é ampliar o sistema entre Coru

pá e São Francisco do Sul depois.
Além de ser seguro, os veículos

,

possuem ambientes climatiza
dos e sonorização.

grado ao transporte de ônibus.

Negri explica que o sistema
VLT pode ser operado junto com

a concessionária dos trilhos ALL

(América Latina Logística), assim
como também não depende do,
contorno ferroviário. A partir de

agora, ele enfatiza que a ideia pre
cisa ser discutida e fundamentada

Para ter mais entendimento,
a comitiva conheceu a Bom Sinal
(fabricante brasileira do equipa
mento) e a MetroFor (empresa que

Negri defende um novo

sistema de transporte por
meio de trens coletivos
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Quantas cadeiras serão?'
A audiência pública realizada na
noite de terça-feirapara debater
a alteração à Lei Orgânica e criar
oito novas vagas na Câmara de
Vereadores foi um importante
exercício de democracia, embora
a boa educação tenha sido
deixada de lado em muitos
momentos. Todas as entidades

representativas tiveram tempo
para se manifestar e defender
seu ponto de vista. Mas caberá
à Câmara a palavra final sobre
o tema. Até agora os partidos
ficaram à margem da discussão,
com apenas o PTdefinindo
questão a [auordo aumento de
cadeiras. Mas nos próximos dias,
o presidente do DEM, Carione
Pavanello, quer reunir todos
os líderes partidários em uma

mesma mesa afim de que se

busque consenso em torno de
um número alternativo, como
15 vagas, por exemplo. Cacá
diz que ouvira população e

Cotado
Lia Tironi (PSDB) assume que foi
sondado sobre a possibilidade de
chefiar a Iusesc (Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina),
mas garante que porenquanto
não há nada concreto. Inclusive
diz que seria difícil aceitar o
convite devido à exigência de se

mudar para Florianópolis, pois
ele administra uma empresa de
estofados na região.

Reajuste
o aumento de 6,36% no salário
dos servidores públicos de
Guaramirim foi aprovado pela
Câmara deVereadores. Mas
a categoria está disposta a se

manifestar se não for chamada

pelo prefeito Nilson Bylaardt até
julho para uma nova negociação,
pois o reajuste concedido cobre

apenas a inflação e os servidores

exigem aumento real.

as entidades representativas
foi um aceno importante que
mostrou respeito à opinião
pública, mas defende que a
decisão cabe exclusivamente aos

partidos e aos vereadores que
estão envolvidos no processo. Ele
critica inclusive o que chama de

ingerência excessiva daAcijs nas
questões políticas do município
e diz que, se o objetivo é esse

mesmo, a entidade deveria ter
um candidato nas próximas
eleições, assim como a OAB e os

estudantes.
O discurso, todavia, não é

pela representatividade e nem,

pelo ângulo da economia
, pública, mas está centrado na
sobre__vivência dos partidos, o
que para alguns significa não só

quantidade, mas qualidade. A
verdade é que hoje poucas siglas
poderiam citar cinco nomes

fortes para concorrer a uma vaga
legislativa nas próximas eleições.

Comércio
o presidente da Fecomércio,
o empresário jaraguaense
Bruno Breithaupt, entregou
ao governador Raimundo
Colombo o documento "Brasil
em Desenvolvimento" que
aponta os principais gargalos
para o crescimento do setor
terciário e sugere ações do
poder Executivo e Legislativo.
A entrega acompanhou a

anúncio do governador sobre
a criação do Programa Juro
Zero voltado ao comércio. A

expectativa é que o lançamento
aconteça em maio._

Encontro
o DEM de Santa Catarina
definiu um pré- roteiro de
encontros regionais pelo
Estado. Jaraguá do Sul deve
abrir a rodada de reuniões no
dia 28 de abril. E o clima tem
tudo para ser tenso, pois os

aliados de Raimundo Colombo
no município não escondem
a insatisfação quanto à falta
de recursos para reconstrução
e também quanto à ausência
de um nome de Iaraguá no .

primeiro escalão dó governo.
E ainda tem todo o desgaste
envolvendo a SDR (Secretaria de
'Desenvolvimento Regional).

r

PT rompe com pp
o diretório do PT de Schroeder decidiu romper a aliança
com o prefeito FelipeVoigt do PP. A decisão foi tomada
porque as propostas defendidas pelos petistas ao
programa de governo não estariam sendo levadas em '

consideração. No primeiro escalão, o PT tem o secretário
deMeio Ambiente, José da Cruz, que ainda não entregou o
cargo. Na Câmara, o partido tem duas das nove cadeiras..

DIVULGAÇÃO

DEFESADA

280 e os v os Pressão
Paulo Bauer (PSDf1) voltou
a crítícar a demora lUJ.

reabertura dr, edital d(�

UdtllÇilo para dupnca��ão
da Bn�2aO e elasslfícou o

lançamento da concorrência
em outubro do ano passado,

....

dlass 'I 'I· H

tres -

las antes (fi e eiçao,
COUU) umamedldn clarurnente
eleltoreíra, O senadm�
participou da andíêneía

pública daAssemblela que
debateu amorosidade nas
obras da BR.. IOl.

Comitiva de Iaraguá do Sul,
Schroeder eGuaramirimvoltou
a se reunir com o supervisor
regional do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

,Transportes) de Joinville, Antônio
Bessa, namanhã de ontem. A

principal reivindicação é que
sejam implantadas medidas de
sinalização e prevenção no trecho
que compreende o PostoMarcolla
até o bairro NereuRamos. Segundo
o vereador Justino da Luz (PT), as
obras agora dependem da pressão
imposta pelas Prefeituras da região.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC, 0082.69/0,
PrOflssional!smo

Competência
,<

Gredibifidade

www.gumz.com.br

(47)3371-4747

Quafidade
�):fllllÍ'�l\()!ll

fli!�lICn�I.IIfJ;:lllç"

gum:t@gumz.oom.pr
umA "'ReEIUA QUE DÁ CERTO. Desde 1978 '

Hospital
.

Nos próximos dias a Prefeitura
de Massaranduba vai entregar
ao Ministério Público e

'-

ao Tribunal de Contas do
Estado toda documentação
envolvendo as obras de

construção do hospital
municipal. Foram gastos mais
de R$ 4 milhões na estrutura

inaugurada em 2008 por Davio
Leu e fechada até agora. E para
adequação do local seguindo as

normas daVigilância Sanitária
devem ser investidos mais
de R$1,5 milhão. O prefeito
Mario Fernando Reinke diz

que é necessário apontar os
culpados pelo que aconteceu,

pois de outra maneira estaria
compactuando com as

irregularidades cometidas.

Fatma
As manifestações do deputado
Romildo Titon (PMDB),
relator do projeto de reforma
administrativa do Estado,
deixam claro que a intenção
do governador de acabar
com os escritórios regionais
da Fatma vai sofrer uma
reviravolta. A pressão da
classe empresarial, que pena
para conseguir uma licença,
surtiu efeito. Duas emendas
anulando a extinção das 22

regionais foram apresentadas
à Comissão de Constituição e

Justiça daAssembleia. Ao todo,
até o início da tarde de ontem,
o projeto já tinha recebido 20

sugestões de alteração.

Na cadeia
o presidente da Câmara de
Abelardo Luz, no Oeste do
Estado, LuizAntonio'Mignoni
(PP) e o vereador Claudecir
Sperotto (PMDB) foram presos
em flagrante na noite de

,

segunda-feira após receberem
R$ 27 mil em propina de
uma empresária do ramo de
combustíveis. O esquema
tinha sido combinado entre a

empresária e as polícias Civil
e Militar, além do Ministério
Público. Amulher já teria pago
R$ 8 mil para que os vereadores
votassem contra uma lei de
zoneamento, que restringia a

abertura de novos postos de
combustíveis na cidade.

._�
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CHARGE

AS PONTES DO RIO QUE CAEM c---�.....
,

:::>

DO LEITOR

A importância de
·

diversificar a
carteira de investimentos

...� iversificar aplicações em

renda fixa e renda vari
ável é a melhor manei

..." ra de se proteger contra
turbulências e' fatores externos

(como um terremoto no Japão,
por exemplo).

A tragédia no Japão e os con

flitos na Líbia podem impactar
negativamente os mercados de

ações mundiais e nos preços das
commodities no curto prazo. Com

isso, a incerteza e volatilidade no

curto prazo prevalecerão.
Ao mesmo tempo quem tem

objetivos de longo prazo e pos
sui reservas para comprar ações
a preços mais baixos, em geral os
investidores com perfil de longo
prazo serão beneficiados. Para os

investidores brasileiros pode ser

um bom momento, dado que a

nossa economia está forte, com

bons dados de emprego, renda e

consumo.

A reconstrução do Japão de
verá custar mais de US$ 300 bi
lhões, segundo dados do gover
no japonês: Isso deve impactar
fortemente na economia do país
e a atividade econômica global
por diversos canais. O Japão re

presenta 6% do PIB mundial, e é
aí que mora o perigo. Sem falar
no risco radioativo no curto pra
zo' isso pode gerar uma onda de
aversão ao risco global.

Mas a médio/longo prazo, o

processo de reconstrução deve ele
var o crescimento do país e contri
buir p�aumaexpansãomais eleva
da do PIB global.

No Brasil, os relatórios de di
versas casas de análise de ban-

cos e corretoras apontam para
a importância relativa do Japão
nas exportações brasileiras. Em
1990 o Japão comprava cerca de
8% das nossas exportações, hoje,
esse percentual não chega a 4%.
Isso deixa os investidores locais
menos expostos aos efeitos da

crise, mas não imunes.
Os investidores brasileiros es

tarão atentos aos riscos de uma

inflaç�p mais alta, que deverá ser

combatida pelo Banco Central
'através de novos aumentos na taxa
de juros. Por outro lado, a queda
do preço das commodities pode
ajudar a amenizar este cenário.

E o que fazer diante deste
cenário? É importante conhe
cer o seu "apetite por risco" para
definir o quanto de dinheiro vai

para renda fixa e o quanto vai

para renda variável. E ao longo
do tempo rebalancear a carteira
conforme as perspectivas futu
raso

No Brasil, temos muitas alter
nativas disponíveis para realizar,
uma boa alocação de recursos

em renda fixa. O mercado brasi
leiro tem uma das maiores taxas

de juros do mundo (a taxa Selic
está em 11,75%, hoje). Mas como
o investidor pode se beneficiar

ganhando com isso? Buscando
conhecimento e informação. Por

,

isso, a regra "não coloque todos
os ovos na mesma cesta" conti
nua sendo uma verdadeira regra
de ouro para investidores.

Leandro Corrêa, especialista em
Finanças e gerente da TB

Investimentos, escritório associado
da XPCorretora em Jaraguá do Sul

EDrrORIAL

Audiência pública
ais de 300 pessoas participaram da
audiência pública que debateu sobre
o aumento de 11 para 19 vereadores,
na sede do Sindicato do Vestuário, na

noite de segunda-feira. Duran
te o encontro, a maioria dos

presentes se posicionou con

trária à alteração da Lei Orgâ
nica, .que precisa dos votos de
oito vereadores para ser apro
vada em segunda votação.

O projeto já foi alvo de crí
ticas de entidades como Acijs
(Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul), OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), DCE (Diretório Central
dos Estudantes) da Unerj e outras, que desta-

cam a necessidade de haver mais qualidade no

trabalho prestado pelo Legislativo, e não quan
tidade. Vale lembrar que, no passado, Iaraguá do
Sul já teve 19 vereadores e nem por isso todos os

problemas do município foram
resolvidos. ,

Independente do posicio
namento de quem esteve pre
sente, a audiência públicamar
cou um momento histórico em

Iaraguá do Sul: o dia em que a

democracia venceu e o povo
teve a oportunidade de mostrar
o que pensa. Muito diferen
te do que ocorreu na primeira

votação, quando o projeto recebeu apenas três
votos contrários e nenhuma justificativa sequer.

DOLErrOR

O desaparecimento da honra
como virtude social (1ª parte)

Em regiões
orientais, como
por exemplo
oJapão,a

honra sempre
teve enorme

importância
nas relações

sociais, a ponto
de guerreiros
samurais
retirarem a

própria vida.

honra está presente nos Mandamen
tos Bíblicos (honrar pai e mãe), nos

, versos de ouro de Pitágoras (honra
.

r

sem seguid.:a��a teus pais, e a t()�OS os

membros da: iuâ�fâmília):"h�tLêi":Esco;t��ra (O
escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale
mais que a própria vida), e em varias outras

passagens e textos gravados na
história da humanidade.

Estudada pela filosofia e pre
sente no pensamento de grandes
estudiosos, estadistas e sociólo

gos, ela transformou-se um bem
imaterial inerente a cada pessoa.

Na célebre definição de Ma

galhães Noronha, a honra pode
"ser considerada como um com

plexo ou conjunto de predicados
ou condições da pessoa que lhe
conferem consideração social e
estima própria".

É sinônimo de dignidade,
probidade e retidão, podendo
ainda ser descrita como a "qua
lidade íntima de pessoa que cul
tiva a virtude, os deveresmorais"
(Deocleciano Guimarães).

Independentemente do con-

ceito que lhe seja atribuída, o homem desde os

tempos mais remotos aprendeu a valorizá-la e

protegê-la, tal como ocorria na Grécia e Roma

antigas, em que ofensas à honra eram severa

mente punidas.'
'

Em regiões orientais, como por exemplo o

Japão, a honra sempre teve enorme importân
cia nas relações sociais, a ponto de guerreiros
samurais retirarem a própria vida por meio do
ritual chamado Seppuku (ou Harakiri), como

forma de limpar o nome da família ou resgatar a
honra pessoal perdida pela prática de algum ato

considerado indigno.
Em tempos atuais, especificamente no Bra

sil, a Constituição Federal de 1988 gara,nte es

pecial proteção a honra, ao prever em seu art.

5°, illciso X, que "são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pes
soas, assegurado o direito a indenização pelo

dano material ou moral decor
rente de sua violação". _

Além da garantia acima

prevista pela Carta Magna, o

Código Penal, em sua parte es

pecial, possui um capítulo es

pecífico para tratar dos delitos

que ofendem a honra pessoal.
De acordo com o Código são
crimes contra a honra: a calú
nia (art. 138), a difamação (art.
139) e a injúria (art. 140).

A título ilustrativo, oportu
no aclarar com breves palavras
que a primeira figura criminosa
visa a punir o agente que atri
bui a outra pessoa a prática de
um crime, faltando com a ver

dade. Já a segunda, refere-se ao

caso em que o agente atribui a
alguém algum fato ofensivo à

sua reputação, ofendendo sua honra objetiva
(ou seja, .seu conceito perante a sociedade).
Por fim, a terceira ocorre quando o agente ata
ca a dignidade ou decoro da vítima, ofenden
do sua honra subjetiva (ou seja, seu próprio
sentimento), como ocorre nos casos de xinga
mentos (continua na próxima edição).

"

"

Mario CesarFelippiFilho, professordo Curso de
Direito Unerj/Puc, advogado especialista na área

,Penal e ProcessualPenal, presidente da Comissão de
Estudos da OAB/SC, 23a subseção de Jaraguá do Sul

I
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Gastos com reposição de
postes chega a 500mil
De acordo com a Celesc,maioria dos danos é causadapor acidentes de trânsito
JARAGUÁ DO SUL

,

-

Os transtornos gerados pela
queda de um poste vão além
do fato de parte da população
ficar sem energia elétrica

.

temporariamente.
/

que a cada equipamento dani
ficado são gastos cerca de R$
2 mil para consertar o estrago .

..._Mas o que preocupa a Celesc
é que grande parte dos postes dani
ficados, e com necessidade de repo
sição por parte da empresa, é alvo de
acidentes de trânsito, em que muitas

vezes, o motorista fóge sem arcar com

o prejuízo causado. De acordo com

o gerente comercial e administrativo
da Celesc em Jaraguá do Sul, Jurandir
Rossi Vieira, somente de janeiro de
2010 a fevereiro de 20 II, foram regis
tradas 253 ocorrências de prejuízos à
rede elétrica cansados por terceiros.
"Grande parte destas ocorrências, são
acidentes de carro em que o veículo
acaba derrubando o poste", enfatiza.
O índice representa uma média de 19

postes danificados ao mês, e um total
de R$506 mil de prejuízos em um pe
ríodo de pouco mais de um ano.

Outro agravante, é que somente

em 121 dos 253 casos, a Celesc con

seguiu identificar o responsável pelo
acidente, para poder cobrar o res

sarcimento. "Bm muitos casos, os

motoristas deixam o local sem nos

consultar sobre o ressarcimento. A

gente até pede para a população nos

ajudar,' denunciando esses casos,

porque este dinheiro que estamos

gastando com a reposição dos pos
tes destruídos poderia ser usado para
investir emmelhorias na rede elétrica,
trazendo benefícios para toda a popu
lação" argumenta.

Ele explica que para cada poste
substituído são gastos recursos com

material emão-de-obra. Muitas vezes,
.

dependendo do caso, são necessárias
até quatro horas de serviço para que a

geração de energia seja normalizada.
Em casos em que o poste derrubado

possui transformador o prejuízôpode
ser até maior, girando em torno de R$
6 mil. "Qualquer tipo de manutenção
é uma despesa grande para a Celesc.
Por isso a gente tenta cobrar de forma
amigável, e em últimos custos, na Jus
tiça", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
Qualquer tipo de

manutenção é uma despesa
grande para a Celesc. Por
isso a gente tenta cobrar
de forma amigável, e em
últimos custos, na Justiça,
JURANDlB ROSSI VIEIRA, GERENTE

COMERCIAL E ADMINISTRATIVO DA (ElES'

"
EDUARDO MONTECINO

7

De janeiro de 2010 até fevereiro deste ano, 253 acidentes �e trânsito na cidade causaram danos em postes, segundo a Celesc

SERÁ SOMENTE UMA FATURA POR ENDE�EÇO

Estatal altera distribuição das contas de luz
;

i
/

� A partir de abril, a Celesc não
fará mais a entrega de diversas fa
turas de energia elétrica em único

endereço. "Não vamos mais fazer

aquilo que chamamos de agrupa
menta. Então quem tem casa no

sítio ou na praia, por exemplo,
vai receber uma fatura em cada
imóvel", explica o gerente comer
cial e administrativo da Celesc,
Iurandír Rossi Vieira. A decisão,
segundo ele, foi tomada para
garantir a eficácia do processo
de entrega das faturas, uma vez

que grande parte, dos usuários
não estava conseguindo receber
a conta de energia elétrica.

Arnudança se enquadra ainda
no sistema LIES - leitura, impres
são e entrega simultânea, implan
tado em fevereiro de 2010 e que
agiliza o processo de faturamento.
"Será impressa na hora damedi
ção. Por isso, pedimos que omedi
dor fique acessível ao leiturista da
Celesc e também q�e cada mora-

dor tenha uma caixa de correio na
casa", acrescenta.

Para alterar as datas de venci

mento, o consumidor deve procu
rar o atendimento presencialmais
próximo. É possível acessar a fatu
ra via internet (www.celesc.com.
br), optar pelo débito em conta,
solicitar pelo 0800480120 ou ain
da nas lojas de atendimento.

Outra dica importante é que
as pessoas de baixa renda ou pro
dutores rurais, que possuem tari
fa reduzida de energia, precisam
procurar o órgão para fazer o reca
dastramento, sob risco de perde
rem o benefício caso os dados não

sejam atualizados.

Fatura será impressa e entregue na hora para os usuários
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ESPECIALIZADA NO QUE EXISTE DE MAIS MODERNO NO MERCADO
. FOTOS FERNANDA DELLAGIUSTINA

Empresa inaugurada no município este ano é revendedora das melhores marcas nacionais e importadas de piso laminado

ada como estar em um

ambiente agradável e

acolhedor. Para que isso

aconteça, a decoração
faz toda a diferença. Entre os fa
tores decorativos, o piso é uma

peça essencial e o piso laminado,
especificamente, pode ser uma

ótima escolha. Já que tornar o

ambiente mais aconchegante e

requintado, é apenas uma das

vantagens desse revestimento.
PensaRdu ni�) 0'8 *io;-

,..priebbi6Si kdill'do MaÚla'do
eQaud.io lIug ina�m em

jmeiMd� tauU!, emJ�jdu
Sul",uma �ja esJYeclali'Zada 1Ie5Se
RI > elod�pisQ,)alBeIaCasalPisos
laminad:us.. III(\)) estudo de viabi-

lização do negócio já estava em

andamento desde junho de 2009.
Abrimos a loja por acreditar no

potencial do produto e na nos

sa proposta de trabalho de fazer
uma loja dedicada e especializa
da", afirma Arlindo.

Produtos ecologicamente
corretos estão na pauta dos rnais
requisitados arquitetos e decora
dores, visando aliar a responsabi
lidade ambiental ao conforto e a

praticidade que demanda nosso

cotidiano. A Bela Casa oferece ao

mercado pisos laminados produ
zidos por empresas certificadas

pelo atendimento absoluto aos

padrões ambientais mundiais,
regidas pela ISO 14001.

Proprietários
se preocupam
em oferecer
aos clientes
materiais

modernos,
bonitos e
duráveis
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Zeladora não conseguebeneficio
Com problema na coluna, que pode ser câncer, mulher teve que ser afastada do trabalho

JARAGUÁ DO SUL

Há cerca de cinco meses,
a zeladora Elisa Pereira
Ramalho, de 54 anos,
começou a sentir fortes
dores na coluna, que a

impedem de trabalhar.

Desde
então, fazer tarefas

domésticas ou qualquer
outro esforço físico fi
cou impossível. Dor

mir, sentar, viajar e caminhar
são coisas que ela não conse

gue fazer sem sentir dor. Elisa
trabalhava em uma empresa
na Ilha da Figueira, fazendo

serviços de limpeza, mas pre
cisou trocar as atividades por
consultas médicas, pagas pela
chefe dela. A zeladora foi diag
nosticada com escoliose agu
da, por um médico particular.
Há a suspeita de que ela possa
estar com câncer, algo que só

pode ser confirmado após uma
tomografia de mais de R$ 8.00.
Pelo SUS (Sistema Único de
Saúde), o exame só deve ser fei
to em dezembro.

Mesmo sem a confirmação
do câncer, o médico de Elisa já
adiantou: ela não pode voltar
a trabalhar. O médico que faz

a perícia no INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social),
no entanto, se nega a afastar
a zeladora do cargo, alegando
que ela tem condições para le
var uma vida norrrial. Por en
quanto, a chefe de Elisa con

tinua pagando o salário dela,
de R$ 670. Porém, somente os

remédios e injeções que ela

precisa tomar custam mais de

R$ 500.

"
o prazo para recorrer é de

30 dias, e acabou essa semana,
mas ela pode pedir uma nova

consulta mesmo assim.
JULIANA KlITZKE BORGES,

GERENTE DA AGÊNCIA DO INSS

"
Elisa alega que a única for

ma de tentar um tratamento é

pelo SUS e não tem condições
de voltar ao trabalho. "É uma

injustiça, pois não sei mais o

que fazer para o governo me

ajudar. A gente contribui tan-
,
tos anos da nossa vida e agora
quando precisa viram as cos

tas", lamenta.

• Débora Kellner e Bruna Borgheti
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Elisa afirma que não tentou nova perícia no INSS por ter sido informada de que precisava de advogado

MORADORES AFETADOS SE PREOCUPAM COM CHEIAS E DESLIZAMENTOS

Um ano após tremores, problema é outro
PIERO RAGAZZI

Laudo da UFPR constatou que
abalos na Tifa Theilacker em
março no ano passado ocorreram
por acomodação de solo

JARAGUÁ DO SUL
Depois de um ano do início

dos tremores que preocuparam
moradores de localidades como

a Tifa Theilacker, no bairro Três
Rios do Norte, a preocupação com
misteriosas movimentações de
terra deixaram de tirar o sono do.
afetados. Isso porque grande parte
deles trocou o medo dos tremo

res pelo medo das cheias e desli
zamentos. Segundo Dion Carlos
Medeiros, presidente daAssocia
ção de Moradores do bairro, ain
da existe uma preocupação, mas
elae direcionada principalmen
te às encostas de morros. "Temos

quatro casas em situação mais
crítica. Um ano passou e temos
gente morando em áreas de ris

co, ninguém tomou nenhuma
atitude", reclama Medeiros.

O assunto foi considerado

encerrado .depoís do último lau
do, elaborado por técnicos da
UFPR (Universidade Federal do

Paraná), que constatou a ocor

rência de acomodação do solo. A

satisfação e aceitação do resulta

do, no entanto, não foi unânime.
"Dos tremores ninguém mais

fala, mas na época, eu mesmo

ainda lembro que não poderia
ser assim. Os abalos eram muito
bem programados - os pequenos
ocorriam de 30 em 30 minutos
e os grandes, de 40 em 40 (mi
nutos). Foi só a história cair na

imprensa que os tremores para
ram'" desconfia o presidente. Ele
afirma que, na época, solicitou
uma cópia do laudo, mas não foi
atendido até hoje. "Então não

posso dizer que sei. o resultado
da última avaliação", reivindica.

Segundo Dion, a promessa

da Defesa Civil era de que alguns
locais receberiam muros de con

tenção, que nunca foram implan
tados, e algumas ruas estariam em

estado bastante precário. "Além

disso, em um ano, só coletaram

informações da estação meteoro

lógica três vezes. Aqueles dados
são apagados muito mais rápido
que isso, então se perderam", afir
ma. "Na época de grandes chuvas,
em uma sexta-feira, falaram que
havia chovido 108 mm. - mas foi

,

registrado aqui na estação que era
de 168 mm, na verdade".

Já o geólogo responsável na
Defesa Civil, Normando Zitta,
afirmou que não foram registra
das novas ocorrências na loca
lidade após o laudo final. Ainda
assim, a Defesa estaria monito
rando e fazendo visitas frequen
tes aos locais. "Tem uma casa

-

interditada, por causa de des-

lizamento, e teve outros casos

sem interdição, então estamos

monitorando junto com a Fuja
ma (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente. E vamos bus
car os dados (da estação meteo
rológica) sempre que o volume
de chuvas começa a subir, para
ter informações concretas", ga
rante Normando.

, ,
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Obras são suspensas
I

emmais umaponte
Prefeitura admite que vazão de água é insuficiente

10

A ponte que está sendo
construída na rua VirgRio
Demarchi, no Rio Gerro,
que servirá de ligação ao

bairro Rio da luz, é alvo
de polêmica.

I·

amanhã de ontem, cerca
de 40moradores se reuni
ram para protestar contra
o 'reaproveitamento das

cabeceiras . da antiga ponte na

nova estrutura. Frente aos protes
tos, a Prefeitura decidiu suspender
os trabalhos até a conclusão de um
laudo técnico para avaliar a obra.

Segundo os moradores, com

o aumento no volume de chuvas
nos últimos anos, a vazão do rio

. tomou-se insuficiente e o antigo
pontilhão - demolido em janeiro
para dar lugar à nova ponte - co

meçou a provocar alagamentos.
A comunidade teme que, com a

reutilização das cabeceiras, a pas
sagem da água seja bloqueada e os

problemas continuem.
De acordo com o presidente da

. Associação dos Moradores da Bar
ra do Rio Cerro, Carlos Nielsen, as
comunidades afetadas já fizeram
uma reunião em fevereiro para
discutir a situação com a Prefeitu
ra. "Nenhuma das comunidades
se opõe à ponte. Nosso pedido é

que. a cabeceira seja recuada al

guns metros, para aumentar a va

zão", destacou.
O secretário de Planejamen

to, Aristides Panstein, esteve pre
sente no encontro. Ele informou

que a Prefeitura e a empresa' res

ponsável pelas obras, a Engedal
Construtora, de Palhoça, devem
rever a questão. Ele admitiu que a

vazão prevista hoje, que é de nove
metros, seria insuficiente para rea
lízar o escoamento da água de for
ma adequada.

A comunidade afirma que a

vazão deveria ser ampliada para
pelo menos 15 metros, evitando
assim novos alagamentos. Pans
tein explicou que essamudança só
será possível se a nova cabeceira
for construída com recuo de cerca
de três metros para cada lado. "Va
mos verificar essa questão técnica
para definir até quanto pode ser

alargado", disse o secretário.
• Pedro Leal li Daiane Zanghelini
--_.----�------=-_.------ --- ...._
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Panstein (no meio) conversa com moradores durante protesto

Construção que ligará Rio Cerro ao Rio da Luz começou em fevereiro

Obra deveria
ficar pronta no

mês de maio

lhes sobre o assunto à imprensa.
A nova ponte começou a ser

construída em fevereiro deste
ano e a previsão era de que ela
ficasse pronta em maio. A estru

tura terá 14 metros de largura por
19 metros de comprimento, com
investimento 'de R$ 540 mil.

Esta é a quarta ponte que apre
senta problemas nos últimos dois
anos. A ponte localizada na SC-
416 está paralisada desde 2008 por
problemas técnicos. Já a ponte do

Trabalhador, no Jaraguá 99, tam
bém sofreu atrasos por problemas
no projeto. E a estrutura que liga
ria o Rau ao Amizade na ruaAnna
Enke está sendo questionada na

Durante o debate com a co

munidade, o engenheíro da

Engedal responsável pela obra

negou que o reaproveitamen
to da, antiga cabeceira causaria

alagamentos na. localidade. Se

gundo ele, o fato de o projeto da
nova ponte .prever uma elevação
maior que a anterior - que seria
de aproximadamente um metro
- seria .suficiente para evitar as

cheias. No entanto, o engenheiro
;,,, """"rr""", n ....""",.,,"r'ln ..... �n;,., rlrt.+n

Mancha no Rio ltapocuzinho
interrompe o abastecimento
Depois de interromper o tra

tamento de água, em Guarami

rim, das 18 às 21 horas, o abaste
cimento foi normalizado no final
da tarde de ontem. A paralisação
ocorreu por causa de manchas
verdes e com cheiro forte que
se espalharam pelo Rio Itapo
cuzinho, próximo à Companhia
Águas de Guaramirim.

De acordo com o diretor de
Recursos Hídricos, Roberto de

Freitas, uma amostra do líquido
foi encaminhada para exame,
mas o resultado deve ser divulga
do em sete dias. Roberto afirmou

que o produto se tratava de um

corante, porém não pode revel
as suspeitas de quem tenha c

metido o crime.
Durante as três horas em ql

o tratamento de água foi ínte

rompido, pelo menos cinco n

moradores podem ter sofri:
com a falta de água neste perí
do, principalmente os das re�
ões.mais altas. "Tem localidad

que dependem de uma boml

para mandar água, e como nl

tinha água no reservatório, tiv
mos que parar as bombas pc
que se não elas poderiam que
mar", explica. Segundo Robert
a região central não foi afetada

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000
SCHROEDER - SC - Caixa Postal 01

Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 03/2011-PMS

PROCESSO N°. 19/2011 - PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preço nO. 03/2011 - PMS, adjudicando em favor da

empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de Espaço Educativo In

fantil, Tipo C, com área de 564,47m2, situada a Rua Guaramirim, Bairro Schroeder

I,no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nO. 701896/2010, com o

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme projetos, memo
rial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do
Instrumento convocatório .

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o

nO 07.103.065/0001-01.
.'

Valor da proposta vencedora: R$ 641.010,88 (seiscentos e quarenta e um mil e dez
reais e oitenta e oito centavos).
Schroeder, 28 de março de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000
SCHROEDER - SC - Caixa Postal 01

Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO N°. 49/2011-PMS

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2011-PMS
PROCESSO N°. 19/2011-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n".

3201, no Município de Schr_oeder/SC.
}

Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO
,

.

07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO. 1455, Sala 03,
Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000:

Objeto: Contr.atação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de Espaço Educati
vo Infantil, Tipo C, com área de 564,47m2, situada a Rua Guaramirim, Bairro Schro
eder I,no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nO. 701896/2010,
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme proje
tos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante do Instrumento convocatório

'

Valor do contrato: R$ 641.010,88 (seiscentos e quarenta e um mil- e dez reais e

oitenta e oito centavos).
Data da Assinatura: 28/03/2011 - Vigência: 31/12/2011

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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JoséAlencarmorre aos 79 anos
Ex-vice-presidente lutava .contra um câncer no abdômen e havia passado por 17 cirurgias
o ex-vice-presidente da
República José Alencar
faleceu às 14h45 de
ontem, no Hospital Sírio
libanês, "em decorrência
de câncer e falência
de múltiplos órgãos",
de acordo com boletim
divulgado pela instituição.

lencar estava internado
na Unidade de Terapia
Intensiva desde ontem,

quando apresentou um

_ quadro de
.

obstrução intestinal
com perfuração abdominal e peri
tonite (infecção namembrana que
protege a cavidade abdominal).
Devido a seu estado crítico, os mé
dicos tinham descartado qualquer
procedimento cirúrgico e Alencar
estava sendo tratado apenas com

analgésicos para aliviar a dor. Ele
lutava contra um câncer no abdô
men há mais de 13 anos e havia

passado por 17 cirurgias.
Alencar permaneceu por mais

de 450 dias na interinidade da Pre
sidência da República. Substituiu
frequentemente o ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva em razão

das viagens para fora do Brasil por
causa da política externa de sua

gestão, que priorizou contatos

pessoais do petista com chefes de
governo e Estado.

O ex-vice-presidente dirigiu o

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais e uma

série de entidades patronais antes

de chegar à capital federal. Em 1994,
disputou pela primeira vez uma

eleição, para governador.
Nascido no Distrito de Itamu

ri, em Muriaé, na Zona da Mata de
Minas Gerais, em 17'de outubro de
1931, o empresário José Alencar fi
cou conhecido nacionalmente na

eleição presidencial de 2002, quan
do o PT o apresentou como candi
dato na chapa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

José Alencar era' casado com

Mariza Campos Gomes da Silva e

deixa três filhos: Josué Christiano,
Maria daGraça e Patrícia.A assesso

ria de imprensa da Presidência con
firmou que o corpo do ex-vice-pre
sidente será velado no salão Nobre
do Palácio do Palácio. A solenidade
ocorrerá amanhã, mas o horário da

cerimônia não foi divulgado até o

fechamento desta edição.

Batalha contra o câncer
Os últimosmeses deAlencar fo

ram de internações sucessivas. Em
9 de fevereiro, ele foi hospitalizado
devido a uma perfuração no intesti
no.Ele já havia permanecido inter
nado de 23 de novembro a 17 de de
zembro para tratar uma obstrução
intestinal decorrente dos tumores

no abdômen. No dia 27 de novem

bro, foi submetido a uma cirurgia
para retirada de parte do tumor e de
parte do intestino delgado.

O ex-vice-presidente travou

uma longa batalha contra o cân
cer. Em abril de 2010, desistiu da
candidatura ao Senado para se

dedicar ao tratamento da doença.
Desde 1997, foram mais de dez

cirurgias para retirada de tumo

res no rim, estômago e região do

abdômen, próstata, além de uma

cirurgia no coração, em 2005. A
maior delas, realizada em janeiro
de 2009, durou quase 18 horas.
Nove tumores foram retirados.

Alencar saiu do hospital dizendo
que não temia amorte. "Não tenho
medo da morte, porque não sei o

que é a morte. Eu não quero viver
nenhum dia que não possa ser ob

jeto de orgulho", afirmou. "Peço a

Deus que não me dê nenhum tem

po de vida a mais, a não ser que eu

possame orgulhar dele."
Também em 2009, iniciou em

Houston (EUA), um tratamento ex

perimental contra o câncer, que não
surtiu o efeito esperado.

Em 2010,Alencar começou a ter
problemas de saúde "paralelos" ao
câncer. No início demaio, numa das
idas ao hospital para a quimiotera
pia, apresentou pressão alta. Exa
mes apontaram isquemia cardíaca
e uma "obstrução grave" numa das
artérias. Alencar então passou por
um cateterísmo e uma angioplastia
e recebeu um "stent", um mecanis
mo que "alarga" a artéria. No total,
ficounove dias internado.

No final do mesmo mês, foi in
ternado novamente. Após exames,

.

foi constatado que ele estava anê
mico e tinha um "quadro conges
tivo pulmonar", consequência da

quimioterapia. Em agosto, contraiu
uma infecção, que foi tratada com

. antibióticos. Ele seria internado no
vamente poucos dias depois, no iní
cio de setembro, com o diagnóstico
de edema agudo de pulmão. Foram
mais seis dias no hospital,

No final do ano passado, Dilma e Lula visitaram Alencar no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

NO TW�"JTER .

Governador de se faz homenagem
O governador de Santa Catarina, Raimundo Co

lombo, escreveu uma mensagem no twitter para
homenagearAlencar: "Em nome dos Catarinenses,
prestamos nossa homenagem ao ex-vice presiden
te José Alencar, que com sua vontade de viver foi

exemplo para todos. O deputado estadual Carlos
Chiodini também usou a rede social para fazer
uma homenagem: "Faleceu o ex senador e ex vice

presidente José Alencar. Notícia ruim, deixa ele o

exemplo de empresário e homem público sério.
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Conselho
•

superior
Aconteceu na última segun

da-feira a posse do Conselho Su

perior da Tecnovali, durante a ce

rimônia de abertura da Cabral-IT.
Este conselho conta com repre
sentantes das diversas entidades

que constituem aTecnovali.
Este é mais um marco da tra

jetória da entidade que agora
entra definitivamente na fase de

definição do plano de ação e de
sua implantação.

Jcanedo
Esta grife que mantém loja na

cidade, está divulgando o ensaio

fotográfico de sua coleção de in
verno que foi clicado no The Ba

sement, em Blumenau. Além das

roupas, fica o destaque para o

cenário escolhido, que é um dois
mais interessantes da região.

Semana da
gastronomia
Inicia no próximo dia 2

de abril e vai até o dia nove a

semana que vai ser um mar

co na gastronomia da região.
São 14 estabelecimentos

que participarão do evento,
oferecendo pratos especiais
dentro de sua especialidade

,

a preços especiais. Pena que
são poucos dias para desfru
tar das vantagens de todos os

estabelecimentos participan
tes e, portanto, será necessá
rio fazer algumas escolhas.

Haja dúvidaslVale a pena co
nhecer as diversas opções.

Gasolina
pode subir

A Petrobras tem sinal verde do

governo para propor um aumento

no preço dos combustíveis, apro
veitando a alta do petróleo no

mercado internacional.
Considerando que somos

autossuficientes e os custos de

extração não aumentaram por
causa dos problemas em outros

lugares do mundo, a decisão é to
talmente política.
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Louriva Karsten

Meu melhor verão
A grife massarandubense co

memora o' sucesso do concur

so que levou uma consumidora

para Porto Belo, em uma balada
no Bali Hai, além de receber uma

coleção de looks da marca.

Déficit gigante
Os chineses sempre produ- sim, as exportações cresceram

zem números gigantescos, até para US$ 96,74 bilhões em fe

quando negativos.' Em fevereiro vereiro. No caso do Brasil, espe
sua balança comercial teve défí- ramos que o Carnaval também
cit de US$ 7,3 bilhões. O motivo: sirva de desculpa para os resul
o Ano Novo Lunar. Ainda as- tados de março.

Recuperação econômica
Na avaliação do Fundo Mo

netário Internacional, esta

mos no início de um novo ciclo
de crescimento,' pois os países
emergentes crescem velozmen

te, a recuperação da economia
americana ganhou força e a crise

dos endividados da zona do euro

está sendo contida. A estimativa
é de que a economia mundial

possa crescer 4,5% em 2011. Cla
ro que existem diversos riscos,
mas o horizonte começa a ficar
menos nublado.

Programajuro zero

05 - 27 - 30 - 50 - 62

01 - 02 :. 03 - 05 - 06
08 - 09 - 1 o - 12 -.1 5
16 - 20 - 22 - 24 - 25

Manoel José
Garcia Gõmez

Este especialista espanhol pro
feriu a palestra de abertura da Ca
bral-IT falando sobre a Experiên
cia Espanhola no Gerenciamento
de Resíduos que foi desenvolvida
ao longo dos últimos 20 anos na

região da Catalunha. Explicitou
os passos seguidos e os acertos e

também os erros cometidos e os

planos futuros baseados nestas ex
periências. o. grande público que
se fez presente com certeza apren
deu diversas coisas novas.

INDICADORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°, 01/2011
A Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Jaraguá do Sul, no uso de suas atri

buições legais e de acordo com o disposto no Artigo nO 22 do Regimento Intemo em vigor,
CONVOCA:
\

TODAS AS ENTIDADES CULTURAIS ORGANIZADAS do município de Jaraguá
. do Sul, para os fóruns que elegerão os representantes, titular e suplentes, de cada seg
mento cultural para comporem o Conselho Municipal de Cultura. Os fóruns acontece
rão sempre as 19h na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, situada à Avenida Ge
túlio Vargas, 245 - Centro e serão realizados por segmento cultural conforme segue:

, 04/04 (2a feira) - Dança e Literatura
, 05/04 (3a feira) - Teatro e Música

, 06/04 (4a feira) - Artes Visuais /Artesanató, e Formação / Promoção Cultural
, 07/04 (5a feira) - Associações Étnicas
OBS: Conforme dispõe o parágrafo 3° - Artigo 2°, da Lei 4.444/2006, o mandato

dos conselheiros será de 2 anos, admitindo-se a recondução.
O representante indicado pelas Entidades deverão apresentar no dia do fórum,

o formulário padrão devidamente preenchido e assinado pelo Presidente e/ou respon
sável, cújo modelo deverá ser solicitado através do fone 3371 1250 /32762206 ou

pelo e-mail:concultura@jaraguadosul.com.br. com a secretária executiva do conselho,
Laci Felippi.

Jaraguá do Sul/SC, 30 de março de 2011.

SILVIA REGINA TOASSI KITA
\

O Governador Raimundo
Colombo anunciou nesta se

gunda-feira, durante a reunião
na Fecomércio, o Programa Juro
Zero, com divulgação prevista
para o mês de maio. A propos
ta visa a expansão dos negócios
das pequenas empresas. Neste

programa, o governo vai arcar'
com os juros de empréstimos a

micro e pequenos empresários.
De acordo com o governador, o
programa "é uma ação desbu-

rocratízada de apoio à pequena
empresa".

Durante o encontro, o presi
dente da Fecomércio, o empre
sário jaraguaense Bruno Brei

thaupt, entregou o documento
"Brasil em Desenvolvimento"

que aponta os principais garga
los para o crescimento do setor.

terciário e sugere ações do Po
der Executivo em todo o Estado,
como a desoneração de impos
tos, taxas e contribuições.
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2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos'
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd
Player, Cambio Automático.

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

Palio Fire Flex 1.0

2007 - 4p - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIR!

Carros com' procedência
.
Transparência na negociação

Corsa Hatch Maxx 1.4

CrossFox 1.6

1_500,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espeíhos Elétricos, Aiarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Sandero St�pway 1.6

41.800,00
2009 - Prata - Flex - Ar-quente, Limpador e DesembaçadorTraseiro,
Travas Elétricas, Alarme.

New Civic Lxs AT 1.8

27.500,00

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

Moto' Suzuki Burgmann
De 4.500,00

Por 3.800,00Sem troca

Fox Plus 1.0

2005 - 4p - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidrós, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player.

2008 - Amarela - Gasolina - Partida Elétrica, Rodas de Liga-leve,
Automática.
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CITROEN C4 GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$ ,

54.99
-

j

., 1 ANO DE MÚSICA GRÁTis PARA 'OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD

�
� RODAS DE LIGA-LEVE 15"GRÁTIS" DIREÇÃO'ElÉTRICA

'

, ;" (ONJt�TAMBEM � WRSÁ(')ICi:QtiIIJCm!Jl(j)�I\JjJiQM'Á\(ICOOO€::3lS�J!;lOM _

., FREIOS ABS" RODAS DE.LlGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
ti> PAINEL TOTALMENTE DIGITAL COM COMPUTADOR DE BORDO, '

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

é-:RÉAi�\iE lECHNOtOG�Ê, '

••

1

'_o.�. ,.

� ; v ',;! ,,! �,,'
�

-

CITROEn
.

�. �

.-�
,

,,� ...

hprombção dtroe� C3,$Ón:�r:aG�itn tádio '':�i:oneer for Citroêh", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para -a série Especial CitroelfC3 Sonora para os pedidos firmes de compra'
fê:Gl1â'd6s�no períodó-dt011Q272Ót1.a 311031291�f.-2-'Preçbs à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e opcionaisCitroén AirCross GLX 1.6 anotürnodelott com valor de R$ 56.990,Qâ; 3 anos de
gàràntia pela Cltroên do B'râsO'8 C[)C realtzadojielo Banco PSA com entrada de 55% e saído em 24 mesescorritaxa.O'á a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituiçâo financeira específica). __

+'IOF: -Citroen C3 GLX'f4Fi�:?<:an011th1odeI011' com valor de R$ 37.990,00 e 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroén do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Citroén
__

•

C4 GLx1.6 anotü/modélo'lt com.valor de"R$ 54:�90,OO, 3 anos.deqarantia pela Citroên do Brasil e COC'realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% e saldo em 241lieses comtaxa 0,99% a.m + .IOF. 3- "FC de "

R$ 888,00. Confira a CET da-operação em urpa de nossas lojas. Crédito sujeito a'aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. 4- Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão dó
benefício, deverá ser feito.nosite dapromocãc até 31/05/2011 (16 horas - horário de 'Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos
ou serviços. Os usuário5'ragi$trado$ devem sermaiores de 18 anos e poderão acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada, após esse
prazo. Para mais informações sobre �� t�rmos de uso doproduto no sita: http://sonora.terra.cortr.br/#/auto/GeneraIConditions. 5- Exceto para linha Jurnper, C3 1.6 Exclusive automático, C3 1.4 Exclusive, C3 '1.4 XTR.
Beneftcio válido para clientes domiõiliados em Santa Catarina. 6-Promoção válida para pedidos firmes de venda de 15/03/2911 a 31/03/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

_
.

,
o'. .

.• • .
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PEU E T 3 7
PEUGEOT SÉRIE ESPECIAL

COM VERSÕES A PARTIR DE

R$ 49. À VISTA OU

ENTRADA +

MENSAIS

PEUGEOT 207
PEUGEOT SÉRIE ESPECIAL
COM VERSÕES A PARTIR DE

.
.,._ _,.

AR
PEUGEOT SÉRIE ESPECIAL
COM VERSÕES A PARTIR DE

ENTRADA+

li, �� I PEUCEOT

.

,�.fÁBRICA�iiliJJ _",,'Wo ASSISTANCE 'lilli!ilii!rmWi''''-N013AASIl PEUGEOTRECOMENDAToTAL

Faça revisões em seu veículo regularmente. ",(lel.!;;(,) DAS
CONCESSIONÁfilAS

Df.! vEiculas
AC!tS,AI"EVI _

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itoj(lí (47) 3344-7000 Blumenou (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEOT
'. MOTION 5· EMOTION

\1\1\1\1\/\/ c:trn c: hf'\1 I rn rf'\m hr Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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informática

cd

Note Sook Acer Time Une Dual Core Intel i2.3 GHZ Memória de 4 GS DDR3 Hd de ,;;;

500 GS Gravador de DVD e Tela de 15 lED i
�Só 10 X de RS 189,90 ou E

a vista com desconte fespecial POl' R$1620,OO +

Maleta Executiva de 8t1inde

Note Sook Acer Time Une
Dual Core Intel 2.3 GHZ .

Memória de 2 GS DDR3 Hd
de 500 GS GravadOl' de DVD
e Tela de 14lED
Só 10 X de R$114,90 ou a

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

Gamera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de RS 49�90 ou a vista com
.

desconte especial por R$ 499,00 +
pendJ'ive de 4'G8 de bl'inde

Computador Dual Core 2.9 GHZ Memória de 2 GS DDR3
Hd de 500 GS Gravador de DVD e Tela de 18,5 lGD Philips
Só 10 X de RS 123,90 ou a vista com desconte especial'
pOl� RS 999,00 + pendrive de 4 OS de brinde

ASTRA ELEGANCE 2.0
,

MPFI FLEXPOWER 8V
5P 2005

CELTA 1.0 SUPER
N.PIQ.1.0 MPFI VHC 8V

3P 2003

CLlO CAMPUS Hl-FLEX
1.0 16V SP 2009

CORSA HATCHBACK
1.8 MPFI FLEXPOWER

BV SP 2004
"

- SIENA HlX 2006
COMPLETO,

- FIORINO FURGÃO
2004.

206 SW ESCAPADE 1.6 RANGER XlT 2.3 t6V
16V FLEX 5P 2007 150CV CD REPOWER

2008
�(�!IIm#"mHm/llllllrllillfflhlmrlllll"llImmJlUllmm#/Iilmlmllfflmll!llRl"I1I"'fllnff"mliJtmllmlllllllllllflllllflllmIIllH!J/lmIIUlHlllllmlll/lfimmlllllllllllll!lIIli1mrmllllmnllll/11l11lt/ltlmmlHllNllllllllllllfflfll1lml/mmmUlllfflfflJlllIIHUIIIUIIIIHllfltmlJ/llflilillmllJIIIHIIIIIIIIIml/llmltlllmmmlllll/ll/I/mIUlI/lilfflffllllll/lllllllmJ1llllllmll!m/llIIllIlIIllIllWlllmmrIlRlfflllffllllHIIhIlJYlIIIIIHlIiIfflIIl/#1I.

www.sc.senac.br

CURSOS NA ÁREA DE GESTÃO:

• WORI(SHOP = PROPAGANDA E MARKETING
Data: 04 a 11/04/2011
Horário: 19h15 às 22h15 - 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª e 2ªfeira

• AUXIUAR DE RECURSOS HUMANOS
Data: 05/04 a 29/11/2011
Horário: 19h15 às 22h15 - 3ª e Sª feira

CURSOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA:

• FOTOGRAFIA DIGITAL
Data: 94/04 a 27/06/2011 \

Horário: 19h às 22h - 2ª e 4ª feira

• AUTOCAD 2D E 3D - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO
.Data: 09/04 a 06/08/2011
Horário: 8h às' 12h - sábados

CONTRATA�SE'
CORRETOR DE

;

IMO·VEIS

Para atuar na região.
Interessados

encaminhar currículos
.

para
corretór.de.imoveis@live.com

CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS

Dispõe das seguintes vagas
Atendente de loja
Vendedora interna

Gerente de loja (comércio)
Gerente administrativo (indispensável Alemão)

Analista de marketing
Assistente de vendas (Têxtil)

Analista de Sistema (Systêxtil)
Recepcionista (ramo odontológico)

Talhador
Enfestador

líder de corte

Aux. de Produção (Têxtil)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUCAÇÃO
Duas novas creches

.

,

até 2012 em [araguá

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 30 de março de 2011

"
Vai ser um reforço para

algo que estamos lutando
há bastante tempo.
SI.LVI'O (EtEsfE,. SE(RETÁ1RfO
MUNfCIPALDE�OfJCAÇ'ÃO)

Unidades noAmizade e noChicodePaulo devem custar cerca deR$ 1,9mi
"

Pela primeira vez na

história do município,
Jaraguá do Sul terá
creches construídas com
recursos do Governo
Federal, através do PAC 2·
(Programa de Aceleração
do Crescimento) .

.

termo de compromisso
para a construção de dois
CEIs (Centros de Educa

...... ção Infantil), no valor de

R$ 1,9 milhão foi assinado pela
prefeita Cecília Konell. As novas

unidades serão construídas no

bairro Amizade e Chico de Pau
lo. De acordo com o secretário da

Educação, Sílvio Celeste, cerca de
.

400 novas vagas devem ser gera
das após a construção dos dois
locais. A expectativa é de que os

centros fiquem prontos até 2012.
A data para o início das obras não
foi definida.

O MEC (Ministério da Educa

ção) tem c-erca de 30 dias para li
berar o recurso, pormeio do Fun
do Nacional de Desenvolvimento
da Educação. A unidade no bair
ro Chico de Paulo, será constru

ída na rua Alberto Maiochí e o

investimento é de R$ 975.734,82.
No Amizade o terreno escolhido
fica na rua Artur Enke e serão

aplicados R$ 975.735,82.
Para Sílvio Celeste esse é um

fato a ser comemorado no muni

cípio, mas ainda há muito o que
fazer. "É claro que estamos felizes, _

pois vai ser um reforçomuito bom
para algo que estamos lutando há
bastante tempo. Mas esperamos
que essa parceria com o governo
federal cresça ainda mais", explica.
No pedido pelos novos centros, a
Prefeitura pediu cinco novas uni
dades. As outras três .ainda não

aprovadas seguem em avaliação
Ministério da Educação.

A cidade foi contemplada pelo
.

recurso porque está com os dados

orçamentários relativos à Educa

ção atualizados no Siope (Sistema
de Informações sobreOrçamentos
Públicos em Educação), doMEC, e
também porque tem terrenos dis

poníveis para as construções .

.• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

. ·1
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CLIG DO LEITOR

Os Demônios Femininos Usam Salto Alto'
amados, prontos para o que der e vier? Da
ne-se a futilidade! É assim que sinto, é assim
que muitas mulheres sentem e isso não é
nenhum pecado, muito pelo ccntrário, o sa

pato perfeito aumenta a nossa autoestima,
torna - nos poderosas. Este fascínio é antigo.
No filme Os Sapatinhos Vermelhos, um mu

sical clássico da década de 40, os diretores
PoweIl e Pressburger mostram quando uma

famosa companhia de dança, que está para
montar a peça cujo nome é
.Os Sapatinhos Vermelhos,
escolhe a protagonista do

espetáculo. O amor da bai
larína selecionada fica divi
dido entre um compositor e
um empresário. O sucesso

do espetáculo é mundial,
mas há um triângulo amo

roso no ar e o dilema da

bailarina, entre o amor- dos
dois homens aparece expli
citamente na coreografia

, do espetáculo, sempre com

a companhia dos sapatinhos. Considerada
uma preciosidade do' ballet clássico filma
do foi indicado para cinco Oscars e ganhou
duas estatuetas. Então, se os .saltos vão e

voltam no universo mágico dos sapatos por
que não sonhar com o pecado da vaidade
extrema de poder ter todos os modelos que
desejar, sem culpa? Porque se O Diabo Veste
Prada com certeza Os Demônios Femininos
Usam Salto Alto.

ajestoso! Pensei, pensei e pão
consegui encontrar outra palavra
.para definir algo que simples
mente nós mulheres não vivemos

sem. Senhores e senhoras: os sapatos! Aber
tos, fechados, com salto, sem salto, salto
alto, salto baixo, couro, tecido, diversos ma
teriais' todas as cores do mundo, todos os

modelos do planeta, velhos, novos, surrados,'
para tantos momentos, tantas aventuras. Eles
fazem parte da nossa histó
ria, revelam nossa persona
lidade, escancaram nossas

paixões, nem bem nascemos

e logo estamos de sapatos,
passamos uma vida inteira
com ele. Em porcentagens
talvez poderíamos afirmar

que passamos 80% da vida
com sapatos e 20% dela sem,
ou seja, descalços. As mulhe
res são as amantes mais per
feitas e fiéis dos sapatos. Elas

.

os amam, guardam, vene-·
. .

ram, usam muito, batem como diriam na ex-

pressão "quero um sapato para bater", sempre
querem mais e fazem loucuras por eles. Uma

sapateira, um closet ou o espaço da casa que
é reservado a eles torna-se um santuário para

.

nós mulheres. Seria exagero oumuita futilida
de afirmar que dias bombásticos em que tudo

. de ruim acontece, ou dias de TPM podem �er
amenizados.quando olhamos os sapatinhos
lá, todos dormindo, lado a lado, protegidos,

o lotinho está desaparecido desde dezembro. Quem o

encontrar ou estiver com ele, favor entrar em contato com
. Zane pelos telefones 3275-1524 ou 9968-3438

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
. JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (L�g)
(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
• Rangõ (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(17h10, 19h20, 21h30 - todos os dias)

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

• Passe Livre (Leg) (16h - todos os dias)• Cine Breithaupt 3 .

• Esposa de Mentirinha (Leg) (14h40 - todos os dias)
• O-Ritual (Leg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

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

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

• Cine Garten 5
• Sexo sem Compromisso (teg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h30 - 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 (Ieg) (21h30 - 25, 26 e 27)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(15h40, 17h30, 21h30 - 28, 29, 30 e 31)

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

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

\

• Cine Garten 1
• VIPS (Nac) (14hl0, 16h40, 19h30, 21h50 -

todos QS dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

LANÇAMENTOS

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Arminda diz a Joca que a notícia repercutiu
no mundo inteiro e gue mostraram sua foto na te

levisão. Ari diz a Iara que não duvida de que Que
rêncio tenha envenenado o presidente. Sereno diz

a Flores que a mensagem do Comando Invisível
está rodando o mundo, Karina conta a Célia, Bru
no e Teixeira que Nicolau é muito respeitado em

Brasília, Ventania diz a Marisa e Querêncio que

logo soltarão Bill, que talvez volte a ditadura mili

tar e que a morte do presidente é positiva para o

turismo de Ribeirão. Beatriz diz para Karina tomar

cuidado, pois logo Nicolau a matará.

MORDE E ASSOPRA

Hortência vai à cidade com Raquel para ten

tar tirar o filho da prisão. Leandro procura Roney e

é convidado pelo tio para trabalhar no hotel. Nao

mi conversa com Zariguim e rejeita a ideia de ser

uma máquina. Júlia pressiona o delegado a soltar

Abner e Pimentel acaba cedendo. Doutor Eliseu

percebe a falta de prática de Guilherme. Isaías co

gita retirar seu apoio a Júlia, mas Minerva é con

tra, Fernando reencontra Lavínia e fica chocado
ao saber que ela está noiva de seu pai. Celeste
cobra de Salomé um plano para conquistar Abner,
Abner espera Júlia ficar sozinha e se aproxima,

i.

l'
I

INSENSATO CORAÇÃO
Carol se fere e André a leva para o hospital.

Zuleica sugere que Léo se hospede na casa de

Fabíola. Júlio se impressiona com a mudança de

atitude de Léo ao ficar a sós com ele no quarto
que ele alugou na casa de Fabíola. Wanda liga
para Pedro para saber notícias de Léo. Pedro dis

farça o desânimo com sua recuperação para Olga,
André fica aliviado ao saber que está tudo bem

com Carol e o bebê, Cecília se despede de Rafa e

pede um tempo para contar sobre o namoro para
a família, André ouve a conversa de Alice e o mé
dico sem ser notado. Raul decide deixar o Brasil.

ARAGUAIA
Max é insultado pelo povo da cidade ao che

gar à delegacia e se declal'a inocente'. A advogada
.

de Max o defende contra a população. Solano se

passa por Max e atende o telefonema do capanga
que colocou fogo no silo. Ricardo inicia a ultrasso

nografia de Estela, que se emociona, Amélia fica
assustada ao saber que o marido está na cidade.

Gabriel incentiva Genão a pedir Aspásia em casa
mento. Solano confirma que o número do capan

ga que colocou fogo no silo está nas últimas três
contas telefônicas 'de Max. Manuela se coloca à

disposição para ajudar Solano contra o pai',

I

I

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o dia pede troca de ideias e ex

periências. Demonstre seu lado
mais convincente. No romance,

seja mais discreto(a) e sutil e não vai se

arrepender. Dia favorável para. adquirir
novos conhecimentos.

Agindo de forma discreta vai

conseguir tudo o que quer em

sua carreira. Com tanta cumplici
dade, é hora de melhor a sintonia com o

par. Aproveite o romantismo que está no

ar. É tempo de investir nos seus sonhos.

GÊMEOS
Sua comunicação estará agu
çada, aproveite para conven-

cer as pessoas ao seu redor.

Grandes estímulos na vida a dois, suas
emoções estarão à flor da pele. Cuidado
para não se esquecer da realidade.

Tudo de bom no campo profissio
nal. Terá a sensação de que o uni-

verso está conspirando a seu favor.

A Lua traz mais harmonia para o relaciona
mento com sua alma gêmea. É momento

de refletir sobre seus interesses.

LEÃO
É momento de se aproximar de
pessoas que tenham objetivos

profissionais parecidos com os

seus. A dois, o desejo de agradar a pes
soa amada vai fazer a diferença. Apro
veite a noite com seu par.

Já é hora de mostrar entusias

'11/1//1'
/1'
mo pelo seu trabalho. Hoje, sua
sensibilidade estará mais aflora

da e conseguirá perceber a necessidade
das pessoas ao seu redor, inclusive o

par. Manifeste sua solidariedade.

LIBRA

Atividades com o público estão
em alta neste dia. Seu bom-nu-

.

mar e sua simpatia estarão em

evidência. À noite, o romantismo vai tomar
conta de seu relacionamento. Aproveite o

convívio com o par para firmar os laços.

ESCORPIÃO .

Aproveite que sua mente estará

a mil para melhorar sua rotina

no trabalho. A dois, não faltarão
sensibilidade, romantismo e diversão.

Bom dia para fazer o lançamento de

campanhas informativas ou educativas.

SAGITÁRIO
Há sinais de sucesso para ex

pressar seu lado criativo no âm
bito profissional. No amor, mani-

feste seu lado mais romântico e não

vai se arrepender. Aproveite a atmosfera
romântica e passe mais tempo com o par.

CAPRICÓRNIO
Aproveite para resolver situa

ções que envolvam herança,
pensão ou seguro. A dois, é mo

mento de expressar suas emoções, pode
estar muito envolvente. Trabalho feito em

casa pode render uma graninha.

Aproveite o astral deste dia

para trocar ideias e informa-

ções no setor profissional. A Lua

pode te deixar vulnerável afetivamente
e sua necessidade de segurança vai au

mentar. Aproveite sua jovialidade.

Há sinais de ganhos inespera
dos, fique alerta! Com relação
ao relacionamento a dois, a ne

cessidade de ficar só pode mostrar um

caminho a ser seguido. Confie em sua

intuição para agir na hora certa.
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Gretchen anuncia
fim de casamento

Gretchen está solteira novamente. Ontem a can

tora - que trocou alianças com o empresário Silvio
Alves em 15 de dezembro de 2010 - anunciou o

fim de seu 14° casamento. Segundo comunicado, a
rainha do bumbum prefere manter a discrição e não

comentar a decisão. "Eles se separaram em comum

acordo, sem brigas e continuam se dando bem", in
formou a assessoria de imprensa.

DIVIRTA-SE

O voo do ladrão
O ladrão resolve assaltar o ônibus lotado:
- Muito bem. É um assalto! Todo mundo passa o

dinheiro ...

Nisso, ele toma uma cacetada e cai no chão.
O povo começa a linchá-lo, quando um homem
interfere:

- Meus amigos ... Não façam isso. Vocês devem

sempre perdoar.
E, virando-se para o rapaz, disse:
- Venha filho. Acompanha-me.
Todos comovidos permitem que ele conduza o

ladrão até a porta do ônibus.
O misericordioso pede ao motorista (que estava

a 130 km/h):
- Por favor, o senhor poderia abrir esta porta?
- O senhor me desculpe, mas não posso parar

nesta perigosa estrada.

Então, o homem responde:
- Seu motorista, este moço precisa descer. Eu

disse para abrir a porta, não para parar.

Faro: "decisão
foi conjunta"
Jonatas Faro falou novamente

com a coluna Retratos da Vida,
do jornal Extra, sobre a separa
ção com Danielle Winits. Sua úl
tima declaração à coluna, "tomei
a decisão certa", incomodou a

atriz. Jonatas tentou explicar que o

rompimento foi uma decisão con

junta do casal, não apenas sua.

"Não fui eu quem tomou a decisão
de separar. Como tudo na minha
história com a Daní, a decisão foi
tomada em conjunto". Procurada,
a assessoria da atriz não retornou.

Globo apresenta
nova novela das 18h

Uma mistura da cultura nordestina com ade reis e rainhas é a nova promessa
de sucesso na trama das 18h da Globo. Cordel Encantado, novela de Thelma

Guedes e Duca Rachid, foi apresentada essa semana no Projac. O folhetim es

treia dia 11 de abril. Bianca Bin e Cauã Reymond viverão um casal, ela será a

brejeira Açucena, uma cabocla criada por lavradores, e ele será Jesuíno.

Pato confirma
novo namoro

,O atacante Alexandre Pato, do Milan,
confirmou a revista italiana "Vanity Fair"

que está namorando Barbara Berlusconi,
filha do primeiro-ministro e dono do clu

be rubro-negro Silvio Berlusconi. "Eu só

posso dizer que gosto muito da minha fe
licidade e agora estou feliz. É difícil falar
sobre isso agora ... ainda está no início",
disse o ex-marido da atriz Sthefany Brito.

SUDOKU
Arid�é Kosloski

, Arthur Dietentnalêr
Bruna T.da Silva

/.
Edson'Murara
Fabricio Trentini

I

Jorge Valcanaia

I
Julia Becker

Leoídia Borchardt

SOBRE-OJOGO
Romeo Píazera
Sandra M. R. Machado

Silvano Schroeder
Sueli M. da Silva

" Taria ç. da Silva
Tereti):)ha S. S. P. Coéltto

I,
Valdemiro Pereira.

Valdir Belarmino

Valquiria L. Hack

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

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

quadrado de 3x3.

o
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moagOn�alves@netu-no.com.br

Moa Gonçalves
Txai

.

Ganchos
oje à noite, com a presença de grupo .mínímízado de pesso
as, aMegaEinpreendímentosmovimentaumconcorrido co
quetel de lançamennrdoTxaiGanchos.Umempreendimen
to numa das paradisíacas ilhas de Ponta dos Ganchos, em

Governador Celso Ramos, que traz em sua essência a sofisticação e a

exclusividade da sua casa de praia, aliada aos serviços de um Resort
seis estrelas. 'Á ImobiliáriaMega de Jaraguá do Sul terá a exclusividade
nas vendas na região, em parceria com a Capital Imóveis! ,

Exposição
Nesta quarta e quinta-feira,

das 14 às 20 horas, estará aconte

cendo no studio da artista plásti-
,
ca jaraguaense Tânia.Cotrim, a lo
MostraArte naModa &Moda com
Arte. A exposição vai apresentar o
trabalho de customização de blu
sas da estilista Daniele BargTecilla
e obras de Tâníaâotrim.

NAS RODAS
• Célia e Thiago Gama, com
a prole, estão com passagens
carimbadas para o Chile.

• A escola de IdiomasYãzigí
é uma das mais elogiadas de
Iaraguá. Não é por nada que o

estacionamento vive recheado
de carros.

• Bebê a bordo: Rita e Renan
Schmidt Filho estão grávidos e o

baby é menino.Welcome!
• A maior "em vários sentidos"
festa do fim de semana
foi a dos aníversáríos das

inseparáveis Luciana, Marlise
e Zeni "todas Medeiros" na
casa da família, sexta-feira,
com o tema: Alegria, alegria ...

Charmosos, bem sucedidos
e sorridentes, dois profissionais
liberais da cidade estão vibrando
com a nova conquista. O sinto
nizado casal acaba de comprar
um apartamento em Balneário
·Camboriú. Fruto do trabalho de
muito sucesso de ambos. Vão

aproveitarmuito com' a família!
. ..)

Na área
Uma galerinha carioca, de

passagem pela urbe sorriso, des
tacava-se pelo jeito descontraído
de ser. Dançava um sertanejo
com cara de pagode, mas muito
animado na London Pub, no úl
timo final de semana. Meu olhei
rome contou que as meninas da
terra não tiravam os olhos fios

guapos. 'Certas elas ... Beleza não

põe mesa, mas abre o apetite!

Arco íris
O empresário gente do bem

e uma cachoeira de espiritualí
dade, Silvino Leier, desfila sem

medo de ser feliz com um novo

look. O tom de cor de suas ma

deixas parece uma "saírinha", ave
conhecida pela bela plumagem
colorida. Demaiiiisssssss!

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante Madalena.
Tem o melhor e maior "beíruth"
do sul do mundo.

Brilho ClWscente
A gata Paulinha Shiochet está

expandindo horizontes e deixan
do muitos bobos com sua beleza
e inteligência.

J

,
Cultive a seriedade
em plena juventude; .

.

isso lhe permitirá, mais
tarde, desfrutar essa

.

sã alegria que se sente

quando se conseguiu
vencer, a tempo,
os pensamentos
que distorcem o

caminho da vida.
-

CARLOS8ERNARDO

CiONlAll:l PEC01'(HE

'"

Leitora tiel
A leitora fiel de hoje é Daniela
Fátima de Melo, esposa do
médico Antonio Beleza. Ela é
outra amiga que acompanha a

coluna todos os dias.

Casal dfrstaque
O casal mais apaixonado do

momento é o deputado Carlos
Chiodini - e sua amada Mal.
Como sempre, de bem com a

vida, grudadinhos e felizes nos

encontros sociais.

Dica de
quarta-feira

Conferir a Zum Schlauch. Hoje
a casa superlota. Vale conferir.

-.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Naálre,a

Henrique .

.

Porto

Sport Glub Jaraguá
..- imples e bem organizado, o lançamento do Sport Club
..� Iaraguá aconteceu na última sexta-feira, no Parque

Malwee. A primeira impressão sobre a nova equipe foi
_." boa: uma diretoria unida e um planejamento visualmui
to bem feito. Mas futebol se decide dentro das quatro linhas e é lá

que o Leão do Vale terá que mostrar seu valor. Guarani de Palho

ça e' Inter de Lages são os adversários diretos ao acesso. Ontem
anunciaram a presença do Glória, de Rodeio, que chega com a

parceria de empresários italianos.

Copa Norte
Os primeiros vinte minutos da partida entre Vitória e Améri

ca, pela Copa Norte, foram eletrizantes. Neste período o auriver
de já tinha um gol anulado (de Mico), uma jogada salva em cima
da linha (uma linda bicicleta deMico) e dois golsmarcados (Mico
e Pedreiro). Sabem como poucos jogar um mata-mata.

Uga Norte
A equipe Menegotti/Delta

Equipamentos iniciou no domin
go a defesa do título do Citadino
de Basquete de Joinville. Os jara
guaenses bateram aAbavi, de Bal
neário Camboriú, por 82x56. Este
ano a equipe se reforçou com a

volta dos laterais Raul e Fernando,
e a chegada dos armadores Ga
briel e Léo Fuhrmann.

Juventus
O Iuventus que saiba tirar

proveito da concorrência, já que
neste ano todas as atenções es

tarão voltadas para a nova equi
pe de futebol da cidade. Esta é a
melhor hora de trabalhar quie
tinho na recuperação do clube,
pois a cobrança não será tão

grande quanto em outros anos.

Só não percam a chance!

Jogo da Solidariedade
No dia 10 de abril acontece o Jogo da Solidariedade, urna ini

ciativa dos amigos Adilson Dutra e Donizeti Gonçalves. A ideia é

simples: qualquer um pode jogar, mas para isso deve doar uma
cesta básica, que será repassada à entidades assistenciais. E quem
for prestigiar, pode doar um quilo de alimento não perecível.

Massaranduba
Massaranduba inauguraneste

fim de semana - com a Copa Di
pil- o remodelado ginásioAlfredo
Jacobowski, que passa a contar

com quadra com piso flutuan
te, manta asfáltica no telhado,

.
quinhentas cadeiras nas arqui
bancadas, espaço especial para
cadeirantes emarcações atualiza
das de todas asmodalidades.

Futsal
-

A estreia da equipeADJ /FME
na Divisão Especial deve ser

adiada para 13 de abril, 20h30,
na Arena Jaraguá. O motivo? Os .

garotos estão classificados à se

mifinal do Torneio de Verão de
Schroeder e irão jogar a final ou
a decisão do terceiro lugar no dia
8 de abril, véspera da primeira
partida no estadual.

MU DI l DE A Ol

úncio das sedes
seránodia9 deabril
Arena precisarámudar setor de imprensa e áreaVIP
JARAGUÁ DO SUL estão pendentes. Até a data de

vem ocorrer novas discussões
entre a IHF e a CBHb (Confede
ração Brasileira de Handebol) e

garantias do municípios quanto
ao atendimento das melhorias.

Durante workshop os organi
zadores do evento disseram que a

Arena Jaraguá, além da climatiza

ção (item obrigatório em todas as

arenas vistoriadas no Estado), terá
de adequar o setor de imprensa e

na área VIP. "Também vamos ter
. de fazer ajustes nas instalações
elétricas e internet", adiantou o

presidente daFME,Márcio Feltrin.
Sobre a climatização, Peltrín

disse que a melhor saída será alu-

. .

gar o material necessário. Por isso
o orçamento para cumprir todas
as exigências da IHF já está em

fase de elaboração. Feltrin lembra,
porém, que os custos serão capta
dos pela Fesporte, pormeio doMi
nistério do Esporte e do Turismo,
Confederações e Fundesporte.

Mesmo sem ter a garantia da

sede, o presidente da FME está
otimista quanto ao resultado.
"Conversando com a comissão
e com o pessoal de Santa Cata

rina, Iaraguã do Sul vai sediar de
certeza a semifinal e a final. Eles

exigem um público de no míni
mo oito mil pessoas e isso pode
remos oferecer".

Jaraguá do Sul terá
de esperar mais uns

dias para saber se
será ou não sede do
Campeonato Mundial
de Handebol Feminino.

anúncio, que era· para
ter sido feito na tarde de

segunda - feira, foi adiado
........ para o dia 9 de abril, na
sede IH.F (Federação Interna
cional de Handebol), na Suécia,
porque algumas questões ainda

Reformas até
25 de novembro

Todas as mudanças terão de
ficar prontas até 25 de novembro,
uma vez que a disputa será de 3 a

18 de dezembro. No dia 29 de no-

.

vembro começarão a chegar ospri
meiros participantes do evento e o

jogo de abertura será dia 2 de de

zembro, com o Brasil em quadra.
Esta será a primeira vez na história
do Mundial que o evento será re
alizado rias Américas e no verão.
Por isso, uma das principais exi
gências da IHF é a climatização
das arenas. "Este evento não é
de um município nem de um Es

tado, é do Brasil e será o grande
cartão de visitas para os grandes
eventos que o país receberá nos

próximos anos, como a Copa do
Mundo e as Olimpíadas", obser
vou o presidente do comitê orga-

.

nizador, Ivair de Lucca. O evento

será transmitido para mais de 130

países. Somente para a Dinamar

ca, Noruega e Suécia, países com
grande tradição na modalidade,
serão exibidos mais de 60 jogos. Workshop serviu para as cidades conhecerem quais serão as adequações

PEtA q« VEZ.
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Interaposta em
LeandroDamião

,

I

Cruzeiro precisa de um empate para se classificar
DA IEDAÇÃO
Dois times em situação .

semelhante, líderes de
suas chaves, entram em

campo hoje pela Taça
libertadores da América.

temacional recebe o Jorge
ilstermann, às 2Ih50, no

stádio Beira-Rio, em Porto
....,.�egre, pela quarta rodada do
Grupo 6 da libertadores. O Inter li
dera com osmesmos setepontos do
Emelec, mas tem um jogo a menos.

Para ajudar, a equipe gaúcha terá a

volta do centroavante Leandro Da

mião, que foi titular da seleção bra
sileira no amistoso diante da Escó

cía, no último domingo.
Depois da primeira experiên

cia Leandro Damião demonstrou

motivação para defender o time

gaúcho. IINão adianta fazer um

jogo bom pela seleção sem con

seguir repetir o trabalho no Inter",
afirmou. Em compensação, o vo

lante Bolatti está fora da partida,
por estar defendendo a seleção ar
gentina. Com a ausência, o técnico
Celso Roth voltou a recuar Guina

zu, que vinha atuando como meia,
para volante e mãnteve Oscar na

equipe. A dúvida na escalação fica
por conta se Bolívar, recuperado
do joelho esquerdo, entrará na

vaga de Índio ou Rodrigo.
O Cruzeiro enfrenta o Guarani

às 2Ih50, no Estádio Defensores del
Chaco, em Assunção, no Paraguai,
precisando apenas de um empate
para garantir a classificação para
as oitavas de final da libertadores.
Com grande campanha até o mo

mento, a equipe possui dez pontos
em quatro jogos e lidera o Grupo 7.

Caso marque mais um ponto
no Paraguai, chegaria aos 11, sen
do que o Tolima, que enfrenta o

Estudiantes também nesta quarta,
às I9h30, pode chegar ao máximo
a dei. Em caso de empate entre os

colombianos e argentinos, a classifi
cação cruzeirense estaria garantida
antesmesmo de entrar em campo.

E a equipe mineira ainda con

tará com as voltas do zagueiroVic
torino e do volante Henrique, que
não enfrentaram o América-MG,
no último domingo, pelo Campe
onato Mineiro, por estarem defen
dendo as seleções uruguaia e bra

sileira' respectivamente.
.
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DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

, Damião, que possui 13 gols na temporada, volta da seleção onde foi titular

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRAsIL
_2a FASE

JOGÇlS DE IDA

HOJE

19h30 - Paraná Clube x Botafogo
21h50 - Paysandu-PA x Bahia
21h50 - ABC xVasco

21h50 - Santa Cruz-PE x sao Paulo

AMANHÃ
19h30 - Ponte Preta xGoiás

20h - Grêmio Prudente x AtléticxrMG

JOGOS DE VOLTA

HOJE

21h - Guarani x HorizonteCE

21h50 - Ceará x Brasiliense-DF

21h50 - Coritiba x AtléticxrGO

21h50 - Avaíx lpatinga-MG

\

• TAÇA UBERTADORES
- la FASE

HOJE

21h50 -Intemacional x Jorge
Wiistermann
21h50 - Guaraníx Cruzeiro

Copa do Brasil
tem oito jogos

A segunda fase da Copa do
Brasil tem oito jogos programa
dos para noite de hoje, sendo que
quatro são de ida e outros quatro
de volta. Destaque para grandes
forças do futebol brasileiro:

_

São

Paulo, Vasco e Botafogo, que esta

rão em campo buscando a classifi

cação para as oitavas de final.
O São Paulo visita o Santa Cruz

no Estádio do Arruda, em Recife,
tentando repetir o que fez na pri
meira fase da competição, quando
ganhou do Treze por 3xO, na Paraí
ba, e eliminou o jogo de volta.

O Vasco vai a Natal para en

frentar o ABC e espera já garantir a

classificação antecipada. Situação
idêntica vive o Botafogo, agora sob
o comando do técnico Caio Júnior,
que encara o Paraná em Curitiba
e sonha eliminar o' jogo de volta
com uma boa vitória.

Já oAvaí recebe o Ipatínga-Mô,
às 2Ih50, em Florianópolis, pelo
jogo de volta. O Leão da Ilha em

patou a primeira partida em IxI e

poderá empatar, sem gols, ou ven
cer por qualquer placar, para ga-

, rantir a vaga nas oitavas:'de-final.
Por enquanto, quatro times' já

estão garantidos nas oitavas de fi
nal da Copa do Brasil: Palmeiras,
Flamengo, Náutico e Atlético
PR. Enquanto isso, o Caxias se

classificou ap.ós a eliminação do
seu rival, Botafogo-PB, por esca
lação irregular.

WEG S.A. - GRUPO WEG - COMPANHIAABERTA
CNPJ SOB NR. 84 429695/0001-11

AVENIDA PREFEITOWALDEMAR 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 Extema, 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 exercicio 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.cvrn.qov.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 nO 481/2009.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARlNA

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

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDEINTIMAÇÃODEPROTFSTO ,

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

-

Apontamento: 172985/2011 Sacado: ANTONIO. CARLOSVARGAS Endereço: RUA 15 DE.NO.VEMBRO. 393 . CORUPA-SC
- CEP: - Credor: CENIRO. FO.RM COND JAR lIDA EPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 06 DE 06 - Motivo: falta de �

pagamentoValor: R$139,00 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 173353/2011 Sacado: CAMIlA GRAZIEllE BARfEL Endereço: RUA ANGELO TO.RINEW 78 APTo. 102
C - VIIA NO.VA - JARAGUA DO. SUL-SC - CEp: 89259-200 Credor: CONDO.MINIO. RESIDENCIALAMARYIlJS Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 9200043633 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$105,97 - Vencimento: 12/03/2011

Apontamento: 171451/2011 Sacado: DAIANE NEUMANN Endereço: RUA RICARDO. MARQUARDT 203 . CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: CATONI BAZAR Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 01/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
165,00 - Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 173352/2011 Sacado: FABIO. AYRES DE FREITAS Endereço: RUA ANGELO TORINEill APTO 202-B 78 -

VIIA NO.VA - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: COND_OMINIO. RESIDENCIALAMARYIlJS Portador:- Es
pécie: DMI - N'Titulo: 9200043552 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$105,62 - Vencimento: 12/03/2011

Apontamento: 173471/2011 Sacado: FlAVIO. RO.DRIGO DE O.UVEIRA ClA Endereço: R. BERNARDO. DO.RNBUSCH 690-

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor: CHAMA DIS1RIBUIDO.RAM LIDAME Portador;- Espécie: DMI - N" TItulo:
19903 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.990,00 - Vencimento: 07/03/2011

Apontamento: 173508/2011 Sacado: HEliO. TOREVANI Endereço: AVWALDEMAR GRUBBA 3747 - Jaraguá do SuI-SC -

CEP: - Credor: CREDISAFO.MENTOMERCANTIL IlDA Portador: SAN1HINNER IND E COM Espécie: DMI - N'Titulo:
034674/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173750/2011 Sacado: IDEAL PISO.S E ACABAMENTOS IlDA Endereço: RUA MARECHAL DEO.DO.RO. DA
FO.NSECA 1605 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: Credor: CERAMICANO.VAGRES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
01984002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 543,08 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 171568/2011 Sacado: JAIME DE MO.RAES Endereço: RUA BERNARDINO. BRESSANI 175 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89265-730 Credor: .MAT. CONS1R HO.RIZONTE lIDAME Portador: - Espécie:DMI - N"TItulo: 01 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$150,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173267/2011 Sacado: JO.EL CARDO.SO. CONSlR. E TERRAPLENAGEM Endereço: AV PREF WALDEMAR
GRUBBA 1387 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:ACAClA-COMERCIO. DEMATERIAIS PARA CONSlRUCAO. L Porta
dor: - Espécie:DMI - N'Titulo: 39049/05 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$1.058,00·Vencimento: 17/03/2011

Apontamento: 171359/2011 Sacado: JO.RGE LUIZ RO.lA PERES Endereço: RUA GERMANO. MANKE 532 - CORUPA-SC .

CEP: - Credor: EVAN PRCOBRANCAS Portador: EVAN PRCOBRANCAS Espécie: CH - N'Título: 0003131-Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.250,00 - Vencimento: 25/10/2010

Apontamento: 173594/2011 Sacado: JULIo. CESARTRINDADE Endereço: RUAEMIL BURO.W223 SL 04 - CENIRO. - JARA
GUÁ DO. SUL-SC - CEP: 89251-530 Credor: CONDO.MlNIO. RESIDENCIALTUliPA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
9200014765 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 66,39 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 173688/20II Sacado: MAQMAIS COMERCIO. & SERVICOS IlDA - ME Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA, 3379 SL - JARAGUADO. SUL-SC - CEP: 89256·500Credor: SUNSPECIALCOMERCIO. EREPRESENfACOES lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000051105 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I84,OO - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 173690/2011 Sacado: MAQMAIS COMERCIO. & SERVICOS LIDA - ME Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA, 3379 SL - JARAGUADO. SUL-SC . CEP: 89256-500 Credor: S1,JN SPECIAL COMERCIO. E REPRESENTACAO. IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0000992105 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 336,00 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 173689/20_l 1 Sacado: MAQMAIS COMERCIO. & SERVICOS lIDA -ME Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA 3379 - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SUN SPECIAL COMERCIO. E REPRESENTACOES IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000050905, Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 253,00 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 173354/2011 Sacado: MARCElD SCHMIDT Endereço: RUAANGELOTO.RINElll78 APf() 100-E - VIIA
NO.VA - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDO.MlNIO.RESIDENCIALAMARYIlJS Portador; - Espécie:
DMI - N'Titulo: 9200043854 - Motivo: falta depagamentoValor: R$104,47 - Vencimento: 12/03/2011

Apontamento: 173213/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEO.POLDO. MAHNKE 35 APTO. 503 - CENTRO.
- Jaraguá do SuI-SC -l=EP: 89251-510 Credor: CONDO.MINIO. RESIDENCIAL PlATANUS Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 9200007734 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$103,14 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173695/2011 Sacado: MO.NIKE COM. DE CALCADO.S LIDA ME Endereço: JO.AQUIM FRANCISCO DE
PAUIA 317 S 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: VASANDRA INDUSTRIA E COMERCIO. DE CONFECCOES IlDA
Portador: - Espécie: DSI - N" TItulo: 381/10/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 245,85 . Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 173370/2011 Sacado: RO.SEliAPARECIDAVIEIRA Endereço: MAJO.RJUliO. FERREIRA650AP 101- Jaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: CENIRO. FO.RM COND LES lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 27982 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 254,00 - Vencimento: 11102/2011
-----------------------------------.---------------------------------------------1"-------------------------------------------------------------

Apontamento: 173709/2011 Sacado: SCHRO.EDER CO.MERCIO. E REPRESENfACOES L Endereço: RUA JO.AO. PLANIN
CHECK 463 - JARAGUÁ DO. SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: GESSNER CONFECCOES IlDA Portador: - Espécie: DMI
. N'Titulo: p30180-05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 596,83 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 173604/2011 Sacado: STOCK & CRISTOFO.UNI CONFEIT, FESTAS LID Endereço: RUA LEO.PO.LDo'
MAHNKE 96 - CENTRO. - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor:ADIRHINGHAUS EClA IlDAME Portador: - Espé
cie:DMI - N°TItulo:X003465A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 248,43 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 173540/2011 Sacado:VIVIANE FASZANK Endereço: RUA FRITZ BARfEL 400 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-
. SC - CEP: - Credor: SEBASTIAO.WIlSO.N STOEBERL Portador:' - Espécie: CH - N° TItulo: 850152 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 800,00 - Vencimento: 28/05/20HY

Apontamento: 173541/2011 Sacado:VIVIANE FASZANK Endereço: RUAFRITZBARlEL 400 - BAEPENDI - Iaraguá do Sul
SC - CEP: - Credor: SEBASTIAO.WIlSO.N STO.EBERL Portador: - Espécie: CH - N° TItulo: 850155 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 800,00·Vencimento: 28/05/2010

Apontamento: 173542/2011 Sacado:VIVIANE FASZANK Endereço: RUAFRITZBARlEL400 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI
SC - CEP: - Credor: SEBASTIAO.WIlSO.N STOEBERL Portador: - Espécie: CH - N" TItulo: 850153 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 800,00·Vencimento: 28/05/2010

Apontamento: 173543/2011 Sacado: VIVIANE FASZANK Endereço: RUAFRITZ BARlEL 400 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-
- SC - CEP: - Credor: SEBASTIAO.WIlSO.N,STOEBERL Portador: - Espécie: CH - N° TItulo: 850151 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 800,00 - Vencimento: 28/05/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 30/03/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 30 de março de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 2.4
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Prefeitura de Guaramirim está apurando se houve ato ilícito ou apenas uma irregularidade

rE r�11

Instaurado processo aWl1inistrativo
o controlador geral de
Guaramirim, Onofre Araújo
Silva, está finalizando a

elaboração de um Termo
Circunstanciado.

"'-eito com base em infor

mações colhidas entre

os envolvidos no caso do

desaparecimento de' um

ônibus pertencente à Prefeitura,
o documento e o parecer final do
controlador geral irão influenciar
na decisão final do processo admi
nistrativo instaurado para apurar
responsabilidades.

O veículo, que havia sido doado,
ao município pela Receita Federal,
em 2006, estava no setor dePatrimô
nio da Prefeitura, no pátio do Parque
de Eventos, e foi retirado do local no
último dia 18. Devido ao desapare
cimento do ônibus foi registrado urn
boletim de ocorrência por suposto
furto e o delegadoDanielDias abriu
inquérito para investigar o caso.

De acordo com o procurador
geral de Guaramirim, Fagner Fer-

.

ARQUIVO OCP

reira Azambuja, a lataria do ônibus
estava em péssimo estado, mas o

motor, ainda em condições de uso,
seria doado aos BombeirosVolun
tários de Guaramirim.

'O secretário do Desenvolvi
mento Econômico, Ademir Tank,
admitiu ter retirado o ônibus do es
tacionamento. A lataria foi vendida
a urn ferro-velho e o motor enca

minhado a urna oficina mecânica,
para ser reformado e depois doado
aos bombeiros. "O problema é que
o secretário agiu por conta própria.
Como se trata de patrimônio públi
co é necessária urna investigação
para comprovar se o que houve foi

apenas urn ato irregular ou urn ato

ilícito", declarouAzambuja.
"Se ficarprovadoque o secretá

rio agiu de má fé, além da repara
ção dos danos, ele será exonerado,
já que esta é a penalidade cabível ,

para funcionários com cargos po
líticos", explicou o procurador. On
tem, Tank não foi localizado para
falar sobre o caso..

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Procurador geral explica que caso precisa ser investigado
porque 'e�nvoh,e patrimônio público

�/nJrJl�INÇiA
Gonseg elege
nova diretoria
Deve tomar posse nos próxi

mos dias a nova diretoria do Con

seg (Conselho de Segurança) de

Guaramirim, eleita na última se

mana. O presidente da entidade,
Alencar Manoel Vasquez, deixa
o cargo para o presidente eleito
Antônio Paulo de Souza. A esco

lha da nova diretoria foi realizada
no auditório da Aciag (Associa
ção Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim). A única

.

chapa. a concorrer foi aclamada

por unanimidade.
Na ocasião, o prefeito Nilson

Bylaardt enalteceu o trabalho
realizado pela entidade em prol
da segurança da comunidade de
Guaramirim. A nova diretoria do

Conseg ficará no cargo pelos pró
ximos dois anos.

PREVISÃO DO TEMPO

NEBUl.08�DADE
PEfUVU\NECE
A nebulosidade ainda
deve predominar em boa
parte do Estado, com
períodos de sol e continua
a condiçã� de chuva
isolada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 22°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: HOC
MÁX: 30°C

\1 '

Ells!l!i1l'ado Pl'!n:ialljJ�'a!ltf1 j'�l.lb!ado
N1Jb!adl)

(�im�UVJ�,(

Volume continua
,

elevado em se
A condição de chuva no fim

da tarde e início das noites per
manece no estado, com volumes

significativos, emboramuito me

nores do que os dos meses ante

riores. Ainda há chance de alaga
mentos temporários.

Instabilidade. segue
após frente fria

A frente fria se afastou de SC, mas
o tempo permanece instável com

predomínio de nebulosidade e con

dições de chuva devido a influência
de um Jato Subtropical e de um ca

vado. Entre a tarde e noite ainda há
risco de chuvamoderada a forte.
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Vem pra cá, 'vem ganhar!
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Spacefox 1.6
ANO 2010

R$39.800
OPCIONAIS

I

Crossfox 1.6
ANO 2010

R$43·2QQ,
C;ompleto .

. KA
2009

Rs25.900,Siena ELX 1.4
ANO 2009

R$30.900
OPGIONAIS

'

Completo + som

OPCIONAIS
AC VTE urr

..

Voyage 1.0
ANO 2009

R$29.400OPCIONAIS'
AQOT

- .

... DE 100 OPÇOES Â PRONTA ENTREGA'

Ames .. comprar COMPARE /1R.OCO na Troca I Valo'ii�ão do seu USADO I Aceitamos Moto

Cin!,? de- segura_nça pode salvar vidas.
"'/ . :.Promoções válidas até 30/03/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem áviso prévio. Financiamento sujeito
.. :�-. á aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VElcULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita�--;:'.:,:
. �Qutoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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