
'-Eqmpe estapronta e o orcedorvai comparecer?
Com entrada livre naArena Iaraguá, ADI/FME encara hoje o Rio do Sul, pela estreia da Divisão .

Especial do Estadual, com a expectativa de ter o apoio dos torcedores. Página 19
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.Alto preço do etanol é
repassadopara solina
Custo de produção da gasolina, que possui cerca de 25% de álcool anidro na composição,

sofreu elevação no Estado. Justificativa dos usineiros para o aumento nos dois combustíveis é
a falta do etanol no mercado, por causa da grande procura durante o período de entressafra.

EDUARDO MONTECINO

Em Jaraguá do Sul, preço da gasolina aumentou 8% em dois meses. Hoje, o 'litro do combustível custa, em média, RS 2,87,
contra RS 2,66 em janeiro. Já o valor do álcool é RS 2,64, registrando uma elevação de 200/0 desde o início do ano.

___________________.1hHMmI._'I.'_.'•..•.•.•..•.'.".' .. -- -".

blush!
A revista da mulher inteligentef

Instaurada GI do
sumiço de ônibus
Já os vereadores da base aliada
não formaram a comissão para
apurar compra de um terreno
no bairro Caixa d'Água durante
a gestão de Evaldo Junckes
(PT). Página 4

Reforma da praç�
ainda indefinida
Projeto arquitetônico para
revitalizar a Ângelo Piazera será
revisto no dia 28. Toldo que
cobria o palco foi retirado, mas
não há previsão para que as

obras tenham início. Página 9

Dois livros lancados
�

no Museu Histórico
"Memória ... um museu e a

história" traz reflexões sobre o

patrimônio cultural de Jaraguá
do Sul. Já "Emíllo da Silva e seu

século" é a biografia de um dos
personagens mais importantes
da história do município.
Página 8
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Portugal. devolve
ilha de Macau à China

Em 13 de abril de 1987, os primeiros ministros
Aníbal Cavaco Silva, da República de Portugal, e Zhao
Ziyang; da república Popular da China, assinam ane-

. claração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão
de Macau, determinando que Portugal deveria trans- .

ferir o controle da Ilha para aChina até 1999, e estabe-:
lecendo a ilha 'como "um território chinês sob admi

nistração portuguesa".
Ao mesmo tempo, o tratado estabelecia que Macau

passariaa seruma'RegiãoAdministrativaEspecial", com
elevado grau de autonomia, e que seriamantido o sistema
político-econômico estabelecido pelos portugueses, com
economia capitalista, e suaprópriamoeda, aPataca.

O embate entre a China e Portugal devido à ilha de
Macau começou em 1557, quando mercadores portu
gueses estabeleceram um acampamento permanente
na ilha, para fins de comércio. Em 1583, a colônia deMa
cau encontrava-se com um elevado grau de soberania

para uma colônia. portuguesa, mas ainda estava sobre

supervisão tanto dametrópole, quanto da China..
Em 1887, a China transferiu o controle da ilha para

Portugal "em caráter perpétuo", como parte de uni trata
do de amizade e comércio, descartado pelo Kuomitang
em 1928, que impôs um novo tratado. Em 1949, com o

governo comunista, os tratados foram considerados "in

justos e ilegais", mas o status quo foi mantido até 1966,
. quando revoltas populares foram duramente reprimidas
por Portugal. Em 1999, a ilha passou a ser formalmente
daChina, e prospera com turismo e cassinos.

/
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O'CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 13 de abril de 2011

A árvore 'do mundo
e o folclo're europeu.

Elemento comumno folclo
re e namitologia devários povos
ao redor do mundo, especial
mente. na Europa, a "Árvore do
Mundd' é o centro damitologia
germânica, e uma planta com
simbologia similar é parte im
portante do gênese. Na mito
logia nórdica, Yggdrasil era a

planta de onde cresciam todos
.:

osmundos -. do mundo dos
homens ao mundo dos mor-'
tos e o mundo dos deuses. Em

.

.

sua raiz vivia Niddhoggr, um
dragão, ou verme, que tentava
derrubar a arvore. No alto vivia
umaáguia, e entreos doisviviao

esquilo ratatoskMito similar faz
partedamitologiaalemãNo fol
clore eslavo e húngaro, aÁrvore
doMundo não temnome, e car
regaemseus galhos o sol ealua
Nos seus galhosmais altos estão
asnuvens easestrelas, eemsuas

raízes, o inferno. O pássaro divi
no Turul vive em sua copa No
Gênese bíblico, a arvore que
carrega o fruto· do conheci
mento do bem e domal, e que
resulta em Adão e Eva sendo

expulsos do Éden, tem o mes

mo conceito queoutras "árvo-
.

res do mundd' - uma árvore

que em si representa o todo.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Yggdrasil é a mais famosa "Árvore do Mundo",
. centro da mitologia nórdica e germânica. Embora
o gênese tenha uma planta com um conceito.
similar, não recebe este título

PELO MUNDO

Oscar para um negro
o atar bahamo-amerícano Sidney Poitier torna-se o

primeiro negro a receber um Oscar pormelhor ator em
um papel principal, pelo drama "UmaVoz nas Sombras".
Um dos cinco atores negros a ter recebido o prêmio da
academia por um papel principal, Poitier recebeu um
premio especial pelo "conjunto de sua obra" em2002.

DE FERROSEACO lIDACNPJ:72.381.213/0003-83Número doTítulo: 14737
1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 01/04/2011
Valor: 779,92 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

·f' --------------------------------------,---------------------------------------------------
.

Protocolo: 14704 Sacado: ClAUDINElA GONÇALVES DE JESUS CPF:
046.836.639-37 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ:
01.l81.521/ooo1-55 Número doTítulo: NF0295-04 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SADataVen
cimento: 17/03/2011 V'!lor: 228,35 Liquídação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 14205 Sacado: CLEVERSON DE JESUS MARQUES CPF:
081.691.979-88 Cedente: ClAUDIOMiROVlWTO Número do Título: 04/37
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANKBRASILSA - BANCOMUI11PWDataVencimento: 15/03/2011 Valor:

.

255,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital:R$15,00

..

Protocolo: 14646 Sacado: COMEROAL TEIXElRA lIDA CNPJ:
10.883.060/0001-53 Cedente: DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS
lIDA CNPJ: 81.493.363/0001-08 Número do Título: 6075/1.1 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 30/03/2011 Valor: 663,42
Liquídação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 14438 Sacado: DANIEL ALVES DAS CHAGAS CPF: 004.372.509-
03 Cedente: RM COMEROO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS lIDA CNPJ:
06.153.403/0001-57 Número do Título: 0712003 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data
Vencimento: 17/03/2011 Valor: 266,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 14024Sacado: EUMARCOSBAlIACPF: 814.508:180-72Cedente:DE
JAILOFICINAMECANIQ\lIDACNPJ:OO.107.3&V0001-46NúmerodoTítulo:
280/1831 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
ITAUUNlBANCOSADataVencimento: 26/02/2011 Valor: 661,50 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edita];
R$15,00

Protocolo: 14468 Sacado: ESTEFANIA MOEMAÜPKE CPF: 043.178.989-42
Cedente:VALDOCIR HAASME CNPJ: 03.986.145/0001-00Número doTítulo:
26694-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por 'Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 18/03/2011 Valor: 294,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14380 Sacado: FERNANDA SCHWlRKOWSKI ME CNPJ:
10.175.128/0001-40 Cedente: KlFERRO COMERCIO DE FERRO EAÇO lIDA
CNPJ: 73.989.956/0001-31 Número do Título: 16886-1 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGEN
CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 21/03/2011 Valor: 2251,85 Líquidação
após a intimação: R$ 10,85; Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 14586 Cedente: KIFERRO COMERCIODE FERRO EAÇO
lIDA CNPJ: 73.989.956/0001-31 Número do Título: 17010-1 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 25/03/2011 Valor: 602,04
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13789 Sacado: GISELE E. BL'\NCK BORGES DE LIMA CPF:
021.736.069-64 Cedente: RM COMEROO E SERVIÇOS AUTO ELETlUCOS
lIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 1058002 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
FEDERAL Data Vencimento: 28/02/2011 Valor: 112,00 Liquidação após a

intimação: R$1O,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 14301 Cedente: SECURl1YTELECOM COMEROO DE EQUIPA
MENTOS ELETRONlCOS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98 Número do Títu-

1

"Exllio" real
Após assinar sua carta de renuncia em sete de abril, o

imperador do Brasil Dom Pedro I parte em exílio para a

Europa, deixando seu filho de sete anos no trono. De vol
ta a Portugal, lidera uma revolta armàda contra o irmão,
DomMiguel, e assume o poder como Duque de Bragança,
colocando a filha, Maria II de Portugal, de volta no trono.

lo: 00381/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARÂMIRlM DataVencimento:
18/03/2011 Valor: 196,80 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14098 Sacado: INGOMARlOTIllEM CPF: 486.038219-68 Ceden
te: IMOBII1ARIABEMVlVER lIDACNPJ: 04.573.125/0001-61 Número doTí
tulo:CC362/01 Espécie: DuplicatadeVendaMercantílpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GU.ARAMIRIM Data Vencimento:
10/03/2011 Valor: 570,35 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13472 Sacado: IRIO LEITZKECPF: 608.740.409-06Cedente:ClAU
DIOMIRO VlWTO Número do Título: 03/36 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO
MUI11PW Data Vencimento: 20/02/2011 Valor: 255,00 liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 14435 Cedente: ClAUDIOMlROVlWID Número do TItulo: 04-36
Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:HSBCBANK
BRASILSA - BANCOMUITIPW Datavencimento: 20/03/2011 Valor: 255,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14564 Sacado: IVO HEINZ CPF: 222.503.959-34 Cedente: RM
COMEROO E SERVIÇOSAUTO ELETRICOS lIDACNPJ: 06.153.403/0001-57
Número doTítulo: 0794003Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação'
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 22/03/2011
Valor:243,00Liquidaçãoapósa intimação: R$ 10,85,Condução:R$24,14,Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13279 Sacado: JAIR FRANCAGOMES ME CNPJ: 01.380.584ioool-
30 Cedente: INDUSfRlA E COMEROO DEMAQUINAS PERFECIl\ CURITI
BA lIDA CNPJ: 75.118.992/0001-55 Número do Título: 0004484 01 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA DataVencimento: 12/02/2011 Valor: 346,46 Liquidação após a
intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13933 Sacado: JOAQUIMDOS SANTOSCPF: 219.571.269-49 Ce
dente: VALDQCIR HMS ME CNPJ: 03.986.I45/ooo1-00 Número do Título:
26446 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 02/03/20n Valor: 167,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14525 Sacado: JORGE RIBEIRO ROSA CPF: 988.597.499-72Ceden
te:JAMtU'EXCOM. EQUIP.TEXTEISlIDACNPJ:04.317.708/ooo1-21Número do
Título: 8838.1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 21/03/2011 Valor: 355,49u
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 14591 Sacado: JUIlANAAPARECIDAMOREIRACPI'; 053.414.559-
08 Cedente: OECHSLER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO lIDA CNPJ:
07.775.101/0001-83 Número do Título: 1468 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM Data Vencimento: 25/03/2011 Valor: 345,60 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 44,10,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00
____________________________________________1. _

Protocolo: 14173 Saàtdo: JULIO CESAR ROCHA UJI1TO CPF: 837.952.190-
00 Cedente: BORRACHARIA E COM. DE PNEUS PORIALlIDAME CNPJ:
03.012.810/0001-56 Número do Título: 3779-1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/03/2011

.
Valor: 380,00 liquidação após a intímaçâo: R$

10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
14319 Cedente:VENTUSPNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORACNPJ:
07.573.244/0001-02 Número doTítulo: 3391.112 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Ven
cimento: 14/03/2011 Valor: 363,19 Iíquídação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
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REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL
- ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do MWlicípiQ eComarca deGuaramirim -

Christa IngeHilleWagner, Interventora
Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento:8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto àpossibilidadede oferecimento de resposta es
critanomesmo prazo, sobpena de, emnão o fazendo, ser lavrado e registrado
o protesto correspondente.
A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) pala
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da
Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs
a receber a intimaçãono endereço fornecido pelo apresante, tudo em coníor
midade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 14165 Sacado: ADILSONTONOWCPF: 720.062.429-20 Ceden
te: MECANlCA LERFEllIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título:
1270/01 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: BANCO
DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 15/03/2011 Va
lor: 260,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14lll Sacado:AUCEGARCIAKUHNENCPF: 646.697.189-91 Ce
dente: CARWALESSANDROMOREIRACPF: 036.030219-08 Número doTí
tulo: 000454-5 Espécie: ChequeApresentante: CARIOALESSANDROMOREIM
DataVencimento: 12/07/2006 Valor: 6.000,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Porte Postal:R$ 1,00, Edital: R$15,00

Protocolo: 14661 Sacado: ANDERSON ENIO BRANDT CPF: 045.166.709-33
Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 37606*001
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 30/03/2011 Valor:
1.466,85 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14370 Sacado: ANDERSON JOSE BUENO CPF: 003.455.869-13
Cedente: BANCOVOLKSWAGEN SA CNPJ: 59.109.165/0001-49 Número do
Título: 15718112 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre
sentante: BANCOVOLKSWAGEN SA DataVencimento: 28/1lI2010 Valor:
17.511,60 Liquidaçâo após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14225 Sacado: BAR E lANCHONETE OTAVIO lIDA ME CNPJ:
85.164.747/0001-38 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SULSA CNPJ: 92.702.067/0001-96Número doTítulo: 02180234 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 03/03/2011 Valor: 143,29 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 60,53, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14404 Sacado: CATIA EUSABEIH DOLSAN MOCZUlSKI CPF:
521.372289-04 Cedente: ADV COMEROO E DISTRlBUICAO lIDA CNPJ:
81.370.306/0001-31 Número do Título: 850035-5 Espécie: ChequeApresentante:
ADV COMERCIO E DISTRlBUICAO LIDADataVencimento: 01/04/2010 Valor:
521,15 Liquidação após a intimação: R$lO,85,Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12556 Sacado: CESAR ROBERTO VENTURl CPF: 032.085.569-42
Cedente: SUPERFRUT SORVETES LIDA CNPJ: 09.243.752/0001-58 Núme
ro do Título: UNlCA Espécie: Nota Promissória Apresentante: SUPERFRUT
SORVETES lIDA Data Vencimento: 10110/2010 Valor: 572,52 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 14760 sacado: ClAMAR SOLUÇOES EM AÇO E PRE-FABRlCA
DOS lIDAME CNPJ: 1O.451.669/ooo1�53 Cedente: PERFIACO COMERCIAL

Protocolo: 14446Sacado:MARLENEDUTRACPF: 551.450.949-49 Cedente:
DULCE MAR DU1RA NASÁRlO CPF: 963.067.009-78 Número do Título:
000193 7 Espécie: Cheque Apresentante: DULCE MAR DUTRA NASÁRlo
DataVencimento: 2i/11/2010 Valor: 2.180,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$ 15,00

Protocolo; 14185 Sacado: MARlEfE DA SILVA SASSE CPF: 020.322.429-90
Cedente; ELETRONICA JARAGUAENSE lIDA ME CNPJ: 06.182.671/0001-
05 Número do Título: 145442001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
DataVencimento: 17/0112011 Valor: 160,00 Iíquídação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 44,10,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13998 Sacado: P G KOUER DA ROCHA - ME CNPJ:
03.359.757/0001-64 Cedente: EQUlMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E

REPRESENTAÇOES lIDACNPJ: 05.935.312/0001-00 Número QOTítulo: 1535
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCOSADataVencimento: 10/03/2011 Valor: 450,00 liquidação após
a intimação:R$10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 14489 Sacado: PASQUAU TERRAPLENAGEM E SERVICOS lIDA
ME CNPJ: 03.072.441/0001-97 Cedente: MACROMAQ EQUIPAMENTOS
lIDA CNPJ: 83.675.413/0001-01 Número do Título: 23915/1 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 28/03/2011 Valor: 207,45
liquidação após a intimação: Rs; 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edita]; R$ 15,00

Protocolo: 14170 Sacado: PATRICIA KELEN CIRQUElRA DE BARBOSA CPF:
652.359243-04 Cedente: JAMATEX COM. EQUlP. TEXTEIS lIDA CNPJ:
04.317,708/0001-21 Número do Título: 8944.1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/03/20n Valor: 1.396,51 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14405 Sacado: P.AULO SERGIO DE PAUlA CPF: 039.036.969-19
Cedente: ADV COMEROO E DISTRlBUICAO IlDA CNPJ: 81.370.306/0001-
31 Número do Título: M-OOOOO9 4 Espécie: Cheque Apresentante: ADV
COMERCIO E DISTRlBUICAO lIDA Data Vencimento: 02/10/2008 Valor:
477,17 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 44,10, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14506 Sacado: RG COMEROO DE ENGRENAGENS lIDA ME
CNPJ: 12.240.638/0001-89 Cedente: IND.EK COMERCIO DE FERRO E AÇO
lIDA CNPJ: 78.262.169/0001-07 Número dq Título: 70919/A Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA Data Vencimento: 07/03/2011 Valor: 314,62 Liquidação após a intima
ção: R$lO,sS, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Pro
tocolo: 14508 Cedente: INDEK COMEROO DE FERRO E AÇO lIDA CNPJ:
78262.169/0001-07 Número doTítulo: 70202/A Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 01/03/2011 Valor: 1.067,91 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14187 Sacado: USINAGEM MDS ITDA CNPJ: 12.133.094/0001-56
Cedente:w.rCOMEROODE FERRAMENTAS ITDA CNPJ: 08.418.834/0001-
23 Número do Título: 2095003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
DataVencimento: 14/03/2011 Valor: 311,40 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência; R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14391 Sacado: VAIDETE SOARES BARIH ME CNPJ:
01.365.446/0001-82 Cedente: MAGUI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
AUMENTOS CNPJ: 12.065.385/0001-54 Número do Título: NFE671 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA DataVencimento: .20/03/2011 Valor: 472,00 liquidação após a
intinÍação: R$lO,85, Condução:R$10,88,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Guararnirim, 13 de abril de 2011.
Christa IngeHilleWagner, Interventora

.,
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EOrTORIÁL

Desarmamento.

Aministra
da Secretaria de Direi- A ministra afirmou que háatualmen

tos Humanos, Maria .do Rosário" te no País cerca de 16 milhões de armas,
manifestou apoio à proposta do sendo que 50% delas são clandestinas ou

presidente do Senado,' José Sar- não estão legalizadas. Além de evitar a

ney {pMDB-AP), de que seja realizado um
, ilegalidade, a campanhatambém busca- ,

novo referendo sobre a venda de armas 'no "rá a conscientização de quem tem armas

'. país. A proposta surgiu depois do massacre legais que elas podem parai nas mãos do
na escola Tasso da Silveirano Rio de Ianeí- crime organizado.
ro, que,deixou 12 crianças mortas. Maria do Reduzir o acesso facilitado às armas e

Rosário afirmou que a consultapopular fei- munições, que são adquiridos no mercado,

ta em 2005, que optou pela continuação do negro por valores absurdamente baixos, aju
comércio de armamentos, não pode ser to- ,daria a evitar que a vida de outros inocentes
mada como "palavra final" sobre o assunto. seja ceifada. Em um país em que os cres

Segundo ela, o foco do governo deve ser na centes níveis de violência deixam as pesso

apreensão de armas ilegais e na conscien- as cada vez mais inseguras, toda a iniciativa

tização de quem tem armas legais que elas para promover e criar a consciêricia contra o

pod�mparar nasmãos docrime organizado. desarmamento é bem-vinda

CHARGE

�AO
A\'TO�'!!

OOLErTOR

O cuidado com a postura de gestantes
rência o esquerdo, este lado émais indicado, pois,
diminui a compressão de veias importantes e faci
lita a circulação do sangue. Utilize um travesseiro

na cabeça, um para apoiar a barriga e outro entre

osjoell1os.
•

• Levantandoda cama: antes de levantar-se,
mexer as mãos e os pés commovimentos circu

lares para lubrificar as articulações, preparando- ,

as para o movimento: Virar-se de lado e apoiar
o tronco sobre o cotovelo, levando as pernas
para fora da cama. Evitar levantar flexionando
á tronco para frente, pois esta posição promove
um afastamento dosmúsculos reto abdominais,
prejudicando assim a função de sustentação dos
órgãos abdominais.

• Tarefas domésticas em pé: Para lavar louça,
cozinhar ou lavar roupa apóie urn dos pés sobre
urn banquinho, e alterne-os.

As orientações da Fisioterapia irão ajudar as
gestantes a prevenir e tratar os diversos descon
fortos desta fase: dor nas costas, inchaços, câim-
bras, dentre outros.

Mais
40 que em qualquer outra fase da

vida feminina, durante a gravidez é

imprescindível que a mulher adote
maiores cuidados com relação a sua

postura. A postura da gestante está influenciada

pela modificação do centro de gravidade, que
apresenta urna tendência em deslocar-se para
frente, devido ao crescimento da região abdo
minal e o aumento ponderal das mamas, 'Para

compensar o corpo projeta-se pra trás, amplia
se o polígono de sustentação - os pés se distan
ciam -, as escápulas se dirigem para trás e a por
ção cervicai da coluna condensa-se e alinha-se

para frente. Com estes problemas podem surgir
posturas incorretas que sobrecarregam a coluna
vertebral e as articulações causando as dores.

Dicaspara comomanter uma postura corre
ta em suas atividades diárias:

• Postura de pé: evitar permanecer nesta
postura por muito tempo. Ao ficar em pé a ges
tante deve deslocar o peso do corpo para a parte
anterior dos pés, evitando sobrecarregar os cal
canhares; ou simplesmente, caminhar para ati
var a circulação.

• Sentar: a cadeira deverá ter encosto e braço
de apoio. Apoie nos braços da cadeira e sente-se

com a coluna toda apoiada no encosto, relaxan
do assim toda amusculatura envolvida.

� Dirigir: evitar extensão de braços e pernas
mantendo-os serniflexionados, aproximai o

banco da direção, sem comprimir o abdômen.
Utilizar o cinto de segurança com a tira inferior
abaixo do abdômen e a tira superior entre as

mamas, desviando do abdômen.
• Dormir: deite-se sempre de lado, de prefe-

Referências:

SOUZA, Elza Lucia Baracho, Fisioterapia aplicada à obstetrícia:

aspectos de ginecologia e neonatalogia. Sed. Rio de Janeiro: Editora Mé
dica e Científica, 2002, ,

'SOUZA, Elza Lucia Baracho Lotti de, Fisioterapia em obstetrícia e

aspectos de neonatologia: uma visão multidisciplinar. 2ed, Belo Hori

zonte: Editora Health, 1999.
MERlGHl, Cláudia Regina; AVILES, Matilde E Caetano. Alterações

posturais ocorridas na gravidez, Disponível em: http://www.mamaete
ama.com!bloglgravidez!alteracoes-posturaís-ooorrídas-na-gravídez,
Acesso em: 15 de março de 2011.

AnaOlívia 8ortolini, CarolineXaviere TacilaHasckel,
estudantesdo 30período do cursode Fisioterapia
da Univali (Universidadedo Vale do Itajal), com

orientação daprofessoraAna LígiaOliveira.
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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

PONTO DE VISTA-

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO, TERÇA-FEIRA
CristianoMahfudWatzlco, DÚrvalMarcatto, Romeo Piazera

�ntedeDireito presidentedaAdjs Junior, advogado'

,

V'lCtorDanich,
sociólogo.

, .

Pequenas reílexões

NãÓ
gosteimuito do título que escolhi

pára o artigo de hoje. Reflexões não
devem, de fato, ser pequenas. Deve-

,

,

riam demandar um tempo' razoável
para se considerar, ponderar, amadurecer o

, próprio'pensamento. De todo modo, lendo
algumas notícias e notas aqui mesmo em o .

Correio do Povo e emoutros jornais, peguei
me pensando sobre o presente e o futuro.

A escolha, do 'secretário da SDR.
O governador do nosso Estado errou. Le-

.

var 100 dias para 'escolher um nome para um

, cargo político desta importância, ainda mais
de uma região próspera e ansiosa por inves
timentos e definições como a nossa, serviu

apenas para transformar pequenas luxações
em fraturas expostas.

Esse banho-maria ferveu demais e acabou

'queimando.A fumaça e o cheiro ruim acaba
ram se espalhando pelas páginas dos jornais e
pelas ondas dos rádios. .

,

E tudo.isso paramanter o secretário que já
ocupava a cadeira da discórdia, Sr. tio Tironi.

Em certos momentos, Sr. Governador; a
, decisão, rápida é melhor do que decisão ne

nhuma, mesmo com os riscos. Se lá naquela.
primeira leva de tuitadas de nomes de secre
tários o senhor já, tivesse apontado o daqui,
muitos problemas é saias-justas poderiam ter

sido evitados.

Agora o que nem todos sabiam é notícia
corrente: a senhoraprefeita de Jaraguádo Sul e
seu marido, secretário municipal, respectiva
mente Sra. Cecília Konell e Sr. Ivo Konell, não
toleram o nome escolhido.

Muitas ameaças do casal administrador'
de Iaraguã do Sul saíram (e não sei se são ver
dadeiras porque apenas as li), inclusive com

'

repercussão estadual.
. Não sei exatamente o que o casal vai fazer.

Até ahora que escrevi este texto, ainda não ti
nha notícia das consequências na residência
dos Konell. Renunciar ao governo, eu sincera-

'

mente não acredito. Mudar de partido, talvez.
Outras represálias, não sei. O fato é que o cli
ma ficou ruim.

Por outro lado, espero que o Sr. tio Tiro

ni, tendo em vista a nada discreta oposição do
casalKonell, não leve o assunto para o lado pes
soal (pormais que tenha sido). Espero que seja

grande suficiente para não negar o empenho
que Jaraguá do Sulmerece nessa sua contínui-,
dade na passagem pela SecretariaRegional.

"

Na realidade, espero que as arestas sejam
podadas e que todos se sentem àmesa" como
homens'públicos que são e como. homens

que pensam a coisa pública com responsabi- .

Iidade (o que se espera), e iniciem uma etapa
de' trabalho conjunto para o bem não só de

Jaraguádo Sul,mas de todas as cidades abran
gidas pelaSecretaria

. O interesse que deve prevalecer é o da so
ciedade, o bem comum!

Amulher de César deGuaramirim.
'Outra notícia que me espantou tinha a

seguinte manchete: "Prefeito contrata sus

peitos de fraude', com o subtítulo "Ação civil
pública investiga profissionais, que foram
convidados a trabalhar em Guaramirim"

, (OCP, .9.4.2011, p.B).
,

Pior {oi ler a assertiva do prefeito de Gua

rarnirim, Sr.Nilson Byllardt: "É lógico que eu

sei. A responsabilidade é todaminha. Eu con

fio, neles". Estava se referindo à contratação
de, duas pessoas investigadas por desvio de
verbapública, superfaturamento de materiais
médicos e hospitalares e contratação ilícita de
funcionários emBarraVelha.

'

Refrescando a memória dos mais incau

tos, coincidentemente foi em BarraVelha que
Q prefeito de Guaramirim parou, corno se

cretário municipal, enquanto não se resolvia

quem deveria ficar na cadeira principal da
prefeitura de Guaramirim.

,

Acabo, por isso, tendo que voltar àquela '

velha 'máxima: "Àmulher de César não basta
ser honesta. Tem que parecer honesta". E aí
eu me pergunto: como fazer uma adminis

tração pública parecer. honesta se em seus

quadros aparecem suspeitos de desvios de
verba pública, ou de pessoas .respondendo
a ações civis públicas?

Sei que todos devem ser considerados ino
centes até o término da demanda, e só serão

realmente culpados se forem efetivamente
condenados. Mas o administrador público
não pode se dar a esse privilégio de argumen
tação.Trabalha com o erário, ou seja, o dinhei
ro do povo, e nenhum risco pode ser corrido
neste aspecto. Beira à irresporisabilidade!

,

,, Esse banho-maria ferveu demais e acabou queimando.
A fumaça e o cheiro ruim acabaram se espalhando pelas

páginas dos jor_nais e pelas ondas dos rá�����,, �
.
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o gargalo do abastecilllento
Chega com certo alívio a notícia
de que o Samae começou a testar
o funcionamento daETA Sul esta
semana e depoisfará os ajustes
necessários. Os vazamentos

verificadosjáforam consertados.
Além disso, serãofeitos testes em

laboratórios para comprovar a

qualidade da água e a eficiência
do tratamento.Afase de testes

deve durar pelos próximos dez
dias e depois a estação, amaior
do município, deve começar a
funcionar oficialmente.A água
distribuída pela nova estação deve
diminuir consideravelmente as

falhas no abastecimento, hoje um
problema sério enfrentado pelo
município, principalmente em
regiões mais altas, as primeiras
a sofrer com a falta de água. A
ETA Sul recebeu um investimento
de R$ 9 milhões � começou a ser
construída em 2007. Localizada
no Garioaldi, terá uma produção
de 160 litros de água por
segundo, o que é suficiente para
'atender o consumo de cerca de 70
mil habitantes, aumentando em
35% a capacidade de distribuição
doSamae.

. Em março, um estudo divulgado
pelaAgênciaNacional de

, Águas (ANA) deixou evidente a
fragilidade do setor no município.
Iaraguâ do Sulfoi incluída na
lista das cidades que podem ficar
com abastecimento seriamente
comprometido depois de 2015,
caso não sejamfeitos pesados
investimentos e também sejam
criadas novas alternativas para
atender a demanda, como a
opção pormananciais.A crise
no abastecimento, comprovada
também pelas enxurradas deste
início de 2011, é resultado direto
dafalta de planejamento do
Samae para acompanhar o
crescimento populacional do
município. Iaraguá do Sul, hoje
com 143mil habitantes, dobrou
de tamanho em apenas20
anos. E os serviços públicos não
acompanharam o ritmo.
A ETA Sul não resolve o problema
de uma vez por todas, mas

certame'!te contribui para
minimizar os riscos de um colapso
no abastecimento. Nesse sentido,
aPrefeitura estuda, mesmo que
ainda sem prazo de execução, a
instalação de uma nova estação de
tratamento e captação no bairro
João peSsoa.A proposta é captar
água do rioManso.

Prevenção
A vereadora Natália Petry (PSB) propôs que a Câmara realize
uma audiência pública para debater estratégias com objetivo
de minimizar os impactos causados pelas enxurradas no
município. Quer que o evento envolva todos os partidos e

a comunidade em geral. "Precisamosmontar um estudo

completo e colocar em prática ações para darmais segurança
à sociedade", defende a vereadora que completa.afirmando
que não quer perder tempo com picuinhas políticas quando a

cidade precisa de trabalho sério e dedicação.

"Gonomla?
NaCâmara, a leitura
que se tàz do relatdrío
que aponta as despesas
dos vereadores é que
tem pnrla,nlel:lblt que
l},l,t) ga,f;�ta (}uu�e uuda
porquemantém o

ga'bbu�tt� fc(;,hado na
maior P,�l"h� do tempo,
()u seju# recebe (:�
.�. �llt·'IJ;,'� .Fl, �

..

� ·ii iii'l !'!'II '••1 í:;es �l 0;;' IH" ·�'·Ii;;.II'''\1J4,,.rJl.�.i. "",I,f1tl JL.\"W I/Vn.�3bii:?!It':,IOl,"�'1JJJL !I(,.If;;':!k,

nu,", tI/i(j, ge aprl�Sflnta
.,'4 .. '". tte '.

-

�." H"I ,I ":li ""1Iii:uuran {." a� ".:I(,>JSO(;,J.

j/lli .I/ijJi'Ij· '�"!('I fie ;,:11 r,;;�",rl....

líJ ,.� .� .'c1Jl . .. '4", �,I/l, fi!. u.1!",.d,

econumlzar, rl110 fii

Tucanos sem ninho
Aprefeita Cecília Konell recebeu uma
ligação do governador Raimundo
Colombo ontem pelamanhã e

deve se encontrar com ele hoje em

Florianópolis. O anúncio oficial do
DEM sobre as consequências da
indicação de Lio Tironi para SDR
só deve acontecer depois disso. A
intenção do governador é apaziguar
a situação e sinalizar com alguma
recompensa pela derrota política
do grupo. Mas Cecília já teria
pedido que o PSDB entregue os

cargos comissionados que mantém
na Prefeitura. Com a lista emmãos, a
prefeita vaimanter alguns nomes no
governo, entre eles Silvio Celeste, Célio
Bayer e Ivo-Schmidt,

EDUARDO MONTECINO
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DIVULGAÇÃO

Visita de apre.sentação ..

A reitora do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina, Pedra
SantanaAlves (centro), e o vice-reitor Robert Burnett, foram recebidos
ontem pela prefeita CecíliaKonell. No encontro, a prefeita ressaltou
a importância daUnerj para o ensino superior do município e

�

parabenizou a instituição pelamudança anunciada na segunda-feira.

Na Capital
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), vai para
Florianópolis hoje para saber como anda o encaminhamento do

repasse deR$l,l milhão - já aprovado pelo Badesc - Agência de
Fomento do Estado de Santa Catarina. O recurso será destinado

para pavimentar trechos das ruas Francisco Mees, João Tosiní,
José Pasqualini eAdele HernÍann, entre outras. Tamanini irá
acompanhado dos responsáveis técnicos da Prefeitura, pois na
Capital serão tratadas as questões finais dos projetos.

etr ora
o ex-prefeíteEvaldo
Iunckes (PT) conta que
o vereador Jaime de
Ávila foi. assediado pelos
governistas que queriam
evitar a abertura da CI
(Comissão de Inquérito)
para investigar o suposto
sumiço de um ônibus da
Prefeitura. E diz que a,

prova disso é que das seis

investigações alardeadas
pelos parlamentares da
base aliada nenhuma
foi'aberta até agora. "Eu
queria qué eles tivessem
aberto uma investigação
contramim. Podem vir

que eu não tenho medo da
verdade". Iunckes alega que
o prefeito Nj)sonBylaardt
(PMDB) teme aCI doÔnibus
porque através dela será
possível comprovar que
outros objetos domunicípio
foram vendidos ílegalmente,
USe chamarem aPolícia
Federal, vai faltar lugar na
cadeia.", acusa o petísta,

Asvaga's
A votação do projeto que

,

aumenta o número de cadeiras
no Legislativo deve acontecer na

primeira semana de maio, com
grande chance demanutenção
das 11 cadeiras atuais. Graças
a pressão das entidades de
classe, nemmesmo um número
alternativo deve entrar na pauta,
pelo menos por enquanto.

INFORMAIICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de.impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo@terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila lalau

Jaraguá do Sul-SC.
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TE ·N lOGIA

Weg lança concurso em inovação
No total, serão distribuídos R$ 50 mil em prêmios aos selecionados de cada categoria

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL ção em Produtos, Novas Aplica
ções e Processos de Produção.

Serão classificados para a fi
nal os três melhores projetos de .

cada categoria, que devem ser

apresentados para a comissão

julgadora na sede do GrupoWeg
em Jaraguá do Sul. Os autores

dos trabalhos finalistas ainda po
derão conhecer a empresa e os

processos produtivos e a área de

pesquisa e desenvolvimento.

Criar, inovar e investir
em tecnologia. Essas são
palavras-chave para as

empresas que desejam
crescer e se destacar em
um mercado cada vez
mais competitivo.

Gt.Iarani'in (47) 3373-fJZ17
.líI3;J.rá 00 su (47) 3370-6173
b

;_.----
----

__
--�w

postando neste con

ceita, a Weg acaba de

lançar o primeiro Prê
mio Weg de Inovação

Tecnológica. A iniciativa tem o

objetivo de incentivar o desen
volvimento de soluções inova
doras para as áreas de atuação
da gigante jaraguaense: Motores
Elétricos-Automação de proces-

.

sns Industriais; Geração, Trans
missão e Distribuição de energia
e Tintas Industriais.

. O concurso, direcionado a

alunos de cursos superior e téc

nico, vai distribuir mais de R$ 50

mil em prêmios para osmelhores
trabalhos nas categorias Inova-

Inscrições podem ser feitas

pelo site: www.weg.net/
inovacao até dia
16de maio.

As inscrições podem ser fei
tas através do site: www.weg.netl
inovacao até o dia 16 de maio .

O regulamento e os arquivos es

senciais para a participação do
concurso também' podem ser

encontrados online, no portal da
premiação.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Iniciativa pretende incentivar criação de soluções inovadoras na área de energia e tintas industriais

sco ESTÁ LADO A LADO
:5 'GCIENTES TAMBÉM NA

DE ANTECIPAR A RESTITUiÇÃO
'DE IMPOSTO DE RENDA.

. Você podeantecipar até 100% da sua restituição de Imposto de Renda.

é só indicar o Bradesco (Banco 237) como domicílio bancário

'o� �Ua: (Jedaração. Com a Presença do Bradesco •. é você Quem decide

a hora de realizar seus projetos.
Fal� com seu Gerente ou ligue 0800 273 3486 paramais informações.

Crédito Bradesco, Presença
fado a fado para você realizar.

/
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INVESTIGACÕES
.

� \

Câmara instauraCI para
apurar sumiçodo ônibus
Já a investigação sobre compradeum terrenonoCaixad'Águanão foiconfirmada
GUARAMIRIM

OS vereadores propositores
da investigação do suposto
desaparecimento do ônibus da
Prefeitura mantiveram o que
prometeram e abriram uma

CI (Comissão de Inquérito) na
sessão de segunda-feira.

-á os parlamentares da base aliada
do Executivo não instauraram aCI

para apurar a suspeita de superfa
turamento na compra de um ter

reno no bairro Caixa d'Água durante a

administração de Evaldo Iunckes (PT)
- mesmo depois de aprovar o requeri
mento de abertura da comissão na se

mana passada. Isso porque, a promo-
.

tora Maria Cristina Pereira Cavalcanti

Ribeiro, da Comarca de Guaramirim,
e o delegado Daniel Dias devem escla
recero caso que está no Ministério Pú
blico desde 2009. A reunião acontece

amanhã, às 17 horas, na Câmara.
De acordo com o vereadorMateus

Safanelli (PMDB), a comissão será
aberta somente se houver necessida
de de mais apurações além do que já
foi levantado pelo MP. Se os vereado
res optarem por levar adiante as in

vestigações, um novo requerimento
deve ser protocolado na Câmara na

sessão de quinta-feira.
O presidente da Casa, Osni Fortuna

to, alega que a reunião servirá também

para esclarecer as outras investigações
sugeridas pelos vereadores na semana

passada. "É importante esclarecer o an
damento dos casos para não desgastar
a Câmara que não tem condições de
comandar todas as comissões ao mes
mo tempo", afirma. I'A Câmara não está
omitindo os fatos e os vereadores têm
todo o direito de investigar, mas antes

precisamos saber o que foi apurado
pela Delegacia e peloMP até agora".

ÔNIBUS
.

Quantoà CI do ônibus, o presiden
te da comissão, Jaime de Ávila, afirma
que o próximo passo será definir, entre
os vereadores Diogo Junckes e Char-

.

les Longhi, quem ficará como relator e
membro do grupo. Em seguida, inicia a

tomada de depoimentos das partes en
volvidas no caso. O prazo para conclu
são dos trabalhos é de 60 dias.

• Daiana Constantino
daiIIac@�VO.COOI.'"

=

Jaime de Ávila (E) leva adiante investigação do sumiço do ônibus, e o presidente da Câmara,Osni Fortunato, se reúne com promotora e delegado

"
Antes precisamos
saber o que foi
apurado pela

.

delegacia e pelo
MP até agora.
OSNI FORTUNATO,

PRESIDENTE DA CÂMARA

"
EDUARDO MONTECINO .

EDUARDO MONTECINO

VEREADOR ENCAMINHARÁABAIXO ASSINADO PARAMINISTÉRIO POBLlCO

Moradores querem· remoção de represas
MASSARANDUBA - dades vizinhas. Mas para não pre-

Um abaixo assinado que rei- judicar os agricultores, a sugestão é

vindica a retirada de três represas substituir as represas por bombas

do Rio Massaranduba será entre- -de sucção. 110s moradores procu

gue para a Prefeitura, promoto- raram a Câmara e estão temerosos

ria da Comarca de Guàramirim e porque as enchentes ocorridas no

para a Fatroa (Fundação do Meio mês de março provocaram muitos

Ambiente) de Ioínville, O vereador estragos, trazendo prejuízos para a
Mauro Bramoski (DEM) anuncia comunidade" diz o vereador.

que vaiprotocolar e encaminhar o
documento na segunda-feira (18).
A coleta de assinaturas encerra

nesta semana.:

Segundo o vereador, a comu
nídade quer amenizar os proble
mas de alagamentos nos bairros
Patrimônio e Centro .

- locais
mais atingidos nas enxurradas
de março. Ele explica que as re-

.

Além de pedir a retirada das re
presas obstruem o percurso do presas, será questionado se esses

rio, provocando mais facilmente canais possuem licença ambiental.
enchentes, pois as águas trans- O vereador afirma que é necessária
bordam quando chove forte. umavistoria técnicadaFatnia, eum

Os três canais de captação. de parecer dapromotoriapúblicapara
água são usados por rizicultores -

o poder Executivo tomar as provi
para irrigar as plantações de locali- denciascabíveis nesse caso.

..... _ _ .. __ - -'" ,. r r , I.' oo _. • _ ".'_"" .. _ ..

Represas do Rio Massaranduba devem ser

retiradas para evitar novos alagamentos
I 111" t \ 114 ,_, • I'" t.
� • l • • I. •

,. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO • Quarta-feira, 13 de abril de 2011 Segurança

Hermelína sofreu ferimentos por todo o corpo. Sobrinho (detalhe) é suspeito de ser omandante do crime

EMGASA

Idosaagredida
recebealta

após12dias
Hermelina Pinter, 76 anos, estava
internada desde o dia 31 de março
JARAGUÁ DO SUL

Depois de 12 dias
internada no Hospital São
José, Hermelina Pinter, 76
anos, recebeu alta. A idosa
voltou para a sua casa na
última segunda-feira.

No
dia 31 demarço, ela foi

vítima de agressão pra
ticada por um assaltan
te que invadiu sua resi

dência na rua João Picolli, Centro
de Jaraguá do Sul. O bandido
estava atrás de R$ 80 mil que a

idosa teria recebido do INSS

(Instituto Nacional de Segurida
de Social), porém o que havia na
casa eram R$ 4 mil que a vítima
estava guardando para fazeruma
cirurgia de catarata.

O mandante do crime foi
identificado como sendo o

próprio' sobrinho de Hermeli

na, Márcio Rodrigues dos San
tos, 28 anos, que está foragido
mas teve a prisão preventiva
decretada pela justiça. Os ad-

vogados dele haviam informa
do ao delegado Marco Aurélio

Marcucci, responsável pelo
caso, que o suspeito se apre
sentaria à polícia na última

semana, o que não aconte

ceu. O homem que praticou a

agressão ainda não foi identi
ficado pela polícia. A ação do

marginal chocou a comunida
de. Durante o período em que
esteve internada, Hermelina,
que é diabética precisou rece

ber duas bolsas de sangue.
Já a namorada deMárcio, que

está grávida de três meses, não

deve ter a prisão temporária pe
dida pela Polícia Civil. A possi
bilidade havia sido cogitada por
Marcucci na segunda-feira, mas
ontem ele decidiu não fazer a so

licitação à Justiça porque, mes
mo se negando a falar durante o

depoimento, ela se apresentou
na delegacia. Segundo o delega
do, o carro dela teria sido visto
nas proximidades da casa da ido
sa no dia do assalto.

• Bisângela Pemdti
eIis@�VO.C8III""

d n-o det�do
. por en .�

fique na re9\Oo
aconteceque
.t

@ocorre\odopoVO
,,§..

$ ar...
.

Tentativa
.

de homicídio
Um senhor de 71

anos foi preso por ten
tativa de homicídio. O

idoso, -que agrediu um

rapaz de 22 anos usando
um facão, foi levado ao

presídio de Jaraguá do
Sul ontem demanhã.

A briga entre os dois
aconteceu no início da
noite de segunda-feira,
na rua Germano Stricker,
no bairro Tifa dos Monos.
De acordo com relato da
Polícia Militar, o desen
tendimento teria aconte

cido em função de dívidas
de uma empresa da qual
os dois seriam sócios. Ao
tentar se' defender dos

golpes, a vítima sofreu
cortes profundos nos bra
ços e nas mãos. O jovem
foi encaminhado ao Hos

pital São José pelos Bom
beirosVoluntários e preci
sou receber 28 pontos.

A Empresa M2 Mat de Const e Serv de Const Civ Ltda ME, inscrita no

CNPJ 07.436.440/0001-35, com sede na cidade de Jaraguá do Sul/SC,
comunica o extravio, perda dos documentos: Blocos de Notas Fiscais de

Serviço - Série ISS de numeração 000026 á 000125; Livros Fiscais, Livros
Contábeis, Livros Caixa e Livros de Serviço-ISS dos anos de 2005 e 2006.

Sociedade Cultura Artística - SCAR

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

o PRESIDENTE DA SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA - SCAR, no uso de suas

atribuições, com fundamento no art. 24, alínea III do seu Estatuto, resolve convocar

Assembléia Geral Ordinária de que trata o Art. 13 do mesmo Estatuto, a ser realizada
nas dependências da SCAR, à rua Jorge Czemiewicz, 160, bairro Czerniewicz, nesta
cidade de Jaraguá do Sul/SC na sala 215, segundo piso, no dia 23 de maio de 2011

(Segunda-feira), às 19:00 em primeira chamada e às 19:30 em segunda chamada, os
membros do conselho Deliberativo, para deliberarem sobre a seguinte Pauta:

1) Prestação de Contas do Exercício de 2010,

2) Balanço Social das Atividades do Exercício de 2010,

3) Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2011

, Udo Wagner - Presidente da SCAR

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 64/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: EQUIPAMENTOS DE PROCI;SSO PARA MONITORAMENTO DA QUALI
DADE DAÁGUA DA ETA SUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 13/04/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00

às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 02105/201114:00 horas

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

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDfIi\LDE INTIMAÇÃo .

.

REPÚBUCAFEDElOOlVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA
Tabelionatodo Município eComarca deJaraguá doSul

- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião
AvmidaMarechalDeodorodaFonsecanol589

TeIefooe: (47) 3273-2390·HoráriodeFuncionamento: 09:00b às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITALDEINIIMAÇÃODEPROTESTO
Nos tennos do artigo 15 dalci9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas daCGJlse, para a devida ciênciaao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contardesta publicação, sendo facultadoo direito àsustação judicial deprotesto e ou oferecer porescrito osmotivos dasua
recusa, dentro do prazo legal FICAM lNI1MAOOS00PROTFSfO:

Apontamento: 174670/2011 Sacado: CASSIANO JA'iPER Endereço: RUA GUILHERMEWATI<ERHAGEM 624 APT SOl -

JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89251-201 Credor: PIRAMIDEAlITOPECAS ITOA - EPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
006728 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$195,93 - Vencimento: 01/04/2011

------------------------------------------------------------------------_-------------

Apontamento: 174909/2011 Sacado: DENllSONM. FAGUNDESROLAMENID ME Endereço: RUA BERTHAWEEGE 315
SI\lA05 - BARRAOORIOCERRO - JarnguádoSul-se - CEP: 89260-500Credor: JOAO FERRARI Portador:CAPSULCAPAO
IDRf.')Espécie:DMI - N°Trtulo: 155-1/3 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 418,34 - Vencimento: 01/04/2011

Apontamento: 174867/2011 Sacado: FARMASCHOPPlNG ITOA Endereço: AY.GEIUUOVARGAS 268 - CENTRO - IA
RAGUÁDO SUL-se - CEP: 89254-000 Credor: DrsrRIBUIDORA F PANA.REllO IT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:

956834001. - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 851,75 - Vencimento: 29/03/2011

Apontamento: 174871/2011 Sacado: FARMASCHOPPlNG ITDA Endereço: AY.GETUI10 VARGAS 268 - CENTRO - JARA
GUÁ00 SUL-se - CEP: 89254-000Credor: RIOMEDDISIRIBUICAO ITOA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 294193A
- Motivo: faltadepagamentov,oor:RS248,37 -Vencimento:03/03/2011
-------------

Apontamento: 174875/2011 Sacado: FARMASCHOPPING ITDA Endereço: AY.GEIUUOVARGAS 268 - CENTRO - JARA
GUÁ00SUL-se - CEP: 89254-000Credor: RIOMEDDISfRIBUICAO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 28656lB
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 84,72 - Vencimento: 1l/03/2011

Apontamento: 174876/2011 Sacado: FARMASCHOPPlNG ITOA Endereço: AY.GETIJUOVARGAS 268 - CENTRO - JARA
GUÁDOSUL-se - CEP: 89254-000Credor:RIOMEDDISIRIBUICAO ITOA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 289280B
- Motivo: faltade pagamentoValor: RS 60,09 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 174834/2011 Sacado: LEONARDOPIOVESAN Endereço:RUAFELlXRICHElIT 140 - ESTRADANOVA - Iam
guá do Sul-se - CEP: - Credor: BVFINANCElRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI- N°TItulo: 131012209 - Motivo: falta de

pagamentoValor:R$l.353,67 - Vencimento: 14/02/2008

Apontamento: 174657/2011 Sacado: MARCOSWCIANOGUGEL Endereço: RUA 25 DE JUIRO - CENTRO - CORUPA
se - CEP: - Credor: SltMAQS/A Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 28390*005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
252,00 - Vencimento: 29/03/2011

Apontamento: 174836/2011 Sacado:MARlSIEIADEOIlVEIRA Endereço: RUAARTURAIDROVANDI1030 - BARRA 00
RIOMOlliA - Jamguá doSul-se - CEP: 89259-656 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
131016425 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3233,34 - Vencimento: 05/06/2008

---------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174656/2011 Sacado: PANIFICADORABUEI'\IOS ITOA Endereço: RUA DUQUE DE CAXJAS214 - CORUPA
se - CEP: - Credor: PEDRO MUFFATQ EOA ITOA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 109306986 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 235,23 - Vencimento: 29/03/2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174859/2011 Sacado: SCHROEDERCOM REP ITDA Endereço: RUAJOAOPI.ANlNCHECK 463ex POSTAL
121- JARAGUÁ00 SUL-se - CEP: 89252-220 Credor: CALCADOS FERRAClNI ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
()()()()14280E- Motivo: faltadepagamentoValor:R$852,28 - Vencimento:26/03/2011
-'----_._----------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174771/2011 Sacado:VAlDEMAR LENNEIIT Endereço:RUAClARAHANEMANN, 587 - laraguãdo Sul-se
- CEP: 8926C-560 Credor:MECDIESELFIGUEIRAITOAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1/4437 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 600,00 - Vencimento: 25/03/2011

Apontamento: 174852/2011 Sacado:WILMABAillT Endereço: RUAADOlFOBum 982 - JARAGUA 99 - Jamguá do Sul-se
- CEP: 8926O-&J5 Credor:ASSOCIACAOXlTAOTF.AM DEVAlETUDO Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 2011180/01-
Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 20/02/2011
----------------_._------------------------------------------------------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 13/04/2011.
JamguádoSul (sq, Bdeabrilde201l.

ManoelGustavoGriesbach
TabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados; 13

7
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Comitiva veio aomunicípio ontem para debater sobre a obra, que deve ser construída no bairroAvaí

"�r

Guaramirim terá tOITC japonesa
A segunda torre do
Templo luz do Oriente,
construída fora do Japão,
virá para Guaramirim.
-

reverendo, Nakahashi Mi
noru, fundador do Tem

plo, acompanhado pelo
_ arquiteto José Gugliotta, o

especialista em madeira, Hiroki

Nakahashi, e o empresário Guido
Gaboardi, estiveram com o prefei
to, Nilson Bylaardt, na manhã de
ontem para apresentar o projeto.

Uma torre como a que será
construída aqui, está em pro
cesso de finalização na cidade
de Ribeirão Pires, em São Paulo.
A obra conta com o andar tér
reo mais quatro pavimentos e

ficará no bairro Avaí. Trata-se de
uma verdadeira obra de arte com

grande significado espiritual.
"Fiquei'encantado com o pro

jeto e vamos trabalhar para que a

obra tenha êxito. Esse monumen
to será importante para o turismo

da cidade, para atrair as pessoas
que passam pelas rodovias, sem
falar é claro do significado espiri
tual", afirmou Bylaardt.

O grupo também apresen
tou ao prefeito outro importante
projeto, que prevê a construção
de quatro prédios residenciais.
Os prédios serão rodeados por
jardins, tudo próximo da torre.

Todo o empreendimento terá ca
racterísticas japonesas.

SOBRE O TEMPLO

Templo Luz do Oriente tem

como objetivo principal divulgar
o maior número possível dos En
sinamentos revelados por Deus a

Meishu Sama, o Senhor da Luz. O

Templo Luz do Oriente tem sede
em Perdizes, São Paulo e procura
transmitir à humanidade inteira
conhecimentos verdadeiros sobre
a origem das doenças e o meio
correto de curá-las e, como resul

tado, construir um mundo pleno
de saúde, prosperidade e paz. Torre em Ribeirão Pires (SP) está em fase final. Construção terá andar térreo mais quatro pavimentos

PREVISÃO DO TEMPO

rNUUJ lErt/�PO

Chuva se conceotra
I

no interior de SC
Com pouca previsão dechuva

para hoje e quinta feira, a região
do Vale do Itapocu não deve so

frer com as chuvas novamente.

Porém, para o interior do Estado,
a previsão é de chuva forte e fre- .

quente neste fim de semana.

TE�/�PO l

Frente fria traz risco
de tempestade
Embora a previsão para oVale

do Itapocu seja de pouca chuva,
a passagem de uma frente fria

pelo Estado oferece risco de tem
porais isolados por todo o Esta

do, com chances de alagamentos
e trovoadas.

"' "'lO"

! ! I \ \ \' \ I I I I I

m� lo �U)' 1::1 � W f& �I, [r� III,
n�nl;u I'U"J# i,.'�"W� JH1
f'�1 d#"'" r� $�' $t�h �,� �J '�', ���,,,$',,J� 'j'�� \,,]# W � II, 1 � Jffi,ll

Tempo estável com
presença de sol e algumas
nuvens do Oeste ao Litoral
Sul. Nas demais regiões,
chuva na madrugada com
sol no;decorrer do dia.

I'

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17De
MÁX: 29De

QUINTA
MíN: 18De
MÁX: 30De

SEXTA

MíN: 19De
MÁX: 31De

SÁBADO
MíN: 19De
MÁX: 30De
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3370-7500
"

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

STRADA ADVENT LDKER
CD 2010 COMPLETA

47,990,00

FIAT DOSLO ADVENTURE
1.8 2008 COMPLETA

R$44.900,OO

VW\ FOX 1.0 2008
KIT\VISIBILlOAOE\AQ\PP\TR
\ALARME R$2S.S00,OO

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência
. � .

Transparência no negociação

FIAT\UND MILLI FIRE 2008
. KI\VISJBU.fOAOE\TRI COMB

R$18.800,OO

PALIO ELX 1.4 2007
COMPLETO
RS25.900,DO

GM ASTRA ADVANTEIGE
2.0 2P 2005 COMPLETO

RS27.800.00

Nós garantimos o preço

C'

CrossFox 1.6

41.500,00
2009 - Prata - Ftex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, CdPlayer, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Discovery3 S 4.0
V64x4

110.000,00
2008 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios ABS, Tração 4x4, Air Bag' s,
Bancos em Couro, Sensor de Estacionamento Dianteiro e Traseiro,
Cd PlayerMp3/Dvd, Controle de Tração.

Go11.0 8v

18-000,00
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. 17.200,00

2003 - Vermelho - Gasolina - 4 Portas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas.

CARROS 69 MESES
CARTA DECRtOITO (RWlTO PARCELA

Buggy BRM MS - 60% R$14.996,OO R$269,12
Goll.04P - 50% RS15.440,OO R$277,09
Ford KA 1.0 - 60% RS 15.744,00 R$282,55
Celta 1.0 2P . 60% RS 16.204,00 RS 290,80
Ford KA 1.6· 50% R$17.050,OO RS 305,99
Buggy BRM MS - 80% R$19.995,OO RS358,84
Pidt-Up Couner - 60% RS 19.476,00 R$349,52
Saveiro 1.6 - 60% RS 20.034,00 RS 359,54

Suggy SRM Ma . 90% RS 22.495,00 RS403,70

IMÓVEIS 115-MESES 145ME55

úidito rarelalOO'Jl P,,,,Ial1l% I'aIcNl00!(; Pal!l!lalOló

R$ 10Q.OOMO RS 760,00 R$588,57 RS 855,17 R$648,28
1·.100parcf" �96O,00 R$1BB,57 RSUlSS,17 �84&2S

RS 80.000,00 R$608,OO RS470,86 RS684,14 R$518,62
l·.lO'par<tla RS 768.00 RS6JO.a6 Rl8«,14 Rl678,6l

R$ 70.000,00 RS532,OO R$412,OO R$598,62 R$453,79
l,.100par<tla Rlm,oo RSSSlOO RS 738,62 RS593,19

R$ 60.000,00 R$456,OO R$353,14 R$513,10 RS388,97
l.&al&parata RI 576,00 RI 473,14 Rl611,1D RS508.97

RS 50.000,00 RS 380,00 R$294,29 R$427,59 R$324,14
I' .1D' parcel. Rlo18O,OO RS 394.29 RSSll,59 Rl4l4,H

E·mail:

elsiorussi@netuno.com.br
uniaosilver®netuno.com.br

REPRESENTAIlTE AUTORIZADO EM JARAGUÁ 00 SUL E REGIÃ.O
.

Sliver Serviços UrJa
Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- SC

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Hsio F. Russi e ou Roselene

MOTOS 60 MESES
CARTA DE CREDITO CRÉDIID PARCELA

Honda NXR 150 Bros - ES RS 9.830,00 RS 199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS 9.400,00 RS 190,96
Honda NXR 150 Bros - KS RS 9,270,00 RS 188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 RS 182,63
Honda CG 150 litan EX· Mix RS8.540,00 RS 173,49
Honda CG 150 TItan ES - Mix RS 7.970,00 RS161,91
Yamaha 125 YBR - ED RS 7.960,00 . RS 161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,00 RS 159,06
Honda CG 150litan KS- Mix RS 7.440,00 R$151,14
Honda Biz 125 ES RS 7.150,00 R$145,26

I)ÜNiAO
Aqui seu sonho é real

Palio Fire Elx Flex

26.500,00
2007 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador' e Desembaçador Traseiro,
Freios ABS,Air Bag II.

Fil Lxi MI 1.4

33.000,00
2007 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Air Bag II, Cd Player.

New Civic Lxs AT 1.8
,,\

52.900,00
Megane Sedan 1.6

2000 - Bege - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulíca,
Vidros e Travas Elétricas, Desembaçador Traseiro, Rodas de líga
leve, Cd Player
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B BRE ITHAUPT BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está selecionando Pessoas com Deficiência (PNE).

AÇOUGUEIRO - Preferencialmente com vivencia na

função.
ASSISTENTE DE VENDAS - Desejável experiência
em atendimento á clientes ou vendas e curso superior
completo ou cursando.

-

ATENDENTE - Desejável vivência em vendas ..
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Disponibilidade para
atuar meio período, para as cidades de Mafra e São
Bento do Sul.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS - Desejável
vivência na função e conhecimento em informática
(Word e Excel).
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL - Preferencialmente
cursando Ciências Contábeis.
CARPINTEIRO - Desejável ampla experiência em

: carpintaria nas obras de construção de pontes de
concreto.
CORRETOR DE IMÓVEIS - Desejável experiência na

o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 13 de abril de 2011

função e cadastro no CRECI.
IMPRESSOR OFFSET - Desejável vivência na função
MARÇENEIRO - Desejável eX'periê�cia na função.
MECANICO DE MANUTENÇAO TEXTIL - Desejável
experiência na função.
MECÂNICO MONTADOR - Desejável experiência na

função. (URGENTE).
OPERADOR (A) DE CAIXA - Não é necessário
experiência na função. Disponibilidade para atuar aos
finais de semana.

PADEIRO - Não é necessário experiência na função.
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

I

PROMOTOR DE VENDAS - Para atuar em horário
comercial.
SERRALHEIRO - Desejável experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar com reposição de
mercadorias em supermercado.
SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar

em horário normal e meio período.
SOLDADOR - Desejável experiência na funçãô e com

soldas TIG, MIG e elétrica. (URGENTE).
TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE - Desejável
experiência na função,
TECNICO EM CREDITO E COBRANÇA - Para atuar
com analise de crédito, cadastro. Não é necessário
experiência na função.
VENDEDOR (A) - Desejável experiência em vendas.
VIGILANTE- Curso de vigilante com a reciclagem em dia.

Vagas disponíveis para trabalhar nos final de semana.

VEíCULOS
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CITROENC3
G�X 1.4 FLEX 2011
SERIE ESPECIAL SONORA
A partir de R$

37.9901

NOVO CITROEN
C4PICASSO
2.0 16V 2011
A partir de R$

78.990

..

CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

A partir de R$

56.990
à vista

Entrada de R$ 31.344,50

36 parcelas fixas
de R$ 758,19

1/11_

>
CO
>
-

CO

..

CITROEN C4
GLX 1.6 FLEX 2011 54990Entrada de R$ 30.244,50

36 parcelas fixas
deR$ 732,42

à vista

..

CITROEN
C4PALLAS
GLX 2.0 FLEX 2011

A partir de R$

59.990
CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO 2.0 16V 151CV à vista

Entrada de R$ 32.994,50

36 parcelas fixas
de R$ 796,85

à vista
--
-... à vista

• 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
'CONHEÇA TAMBÉMA \AERSÃO COM CÂMBIO AU'FOMÁTICO DO C3 SONORA

• NOVAS RODAS DE LIGA LEVE 17" • FREIOS ABS+ESP+AFU
• NOVA LANTERNA TRASEIRA CRYSTAL BLACK ·AR-CONDICIONADO

DIGITAL QUADRI-ZONE • CÂMBIO AUTOMÁTICO COM TROCA NO VOLANTE

CRÉATIVE TECHNOLOGIE ·CITROEfl

1-Promoção Citroên C3 Sonora com rádio "Pioneer for Citroên", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Série Especial Citroên C3 Sonora para os pedidos firmes de

compra fechados no período de 01/02/2011 a 30/_04/2011. 2- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 37.990,00 e

COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 45% e saldo em 24 meses cam taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C4 Picasso 2.0 16v 10/11 com valor à vista de R$ 78.990,00. Citroên C4 GLX 1.6.10/11 com

valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira
específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.010/11 com valor de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada
pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên AirCross GLX 1.611/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses

com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. 3- TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a

aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 4- Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do benefício, deverá ser feito no

. site da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro ou outros produtos ou serviços. Os
usuários registrados devem ser maiores de 18 anos e poderão acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada após esse prazo. Para
mais informações sobre os termos de uso do produto no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 5-0fertas válidas até 15/04/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

5
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._- CAMINHÕES
CAMINHÃO WV 790- Ano 91,
Baú, aceita-se carro até 20 mil.

R$40.000,00. TR:88695915 com

João.

CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú ,

ano 95, aceita carro menor valor até
R$20, 000.00. R$45.000,00 TR:
9163-8894. CAMINHÃO T112H- Ano
83, pintura e pneus novos, mecânica
revisada. TR:3370-7144.

CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se
ano 2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú

Argi por R$50.000,00 sem troca.
Estuda-se propostas. TR: 47 9187-
7222 com César.

�I.W� CHEVROLET

CHEVETTE - Vende-se Ano 87 ,

prata, todo reformado, 4 pneus
semi-novos. Aceito propostas.
R$4.500,00. TR: 8817-0595.
ESCORT ZETEC SW Vende-se Ano
98, rebaixado legalizado, GNV, rodas
do Mondeo Aro 15, rodas esportivas.
Carro relíquia R$5.500,00 +30 x

390,00 TR: 8827-6165 OU 9241-
7001.

OMEGA - Vende-se Completo
3.0, teto solar, painel digital, ano

94. R$11.000,00 reais, em ótimo
estado. TR (47) 9212-7253 com

Ricardo.
�

CORSA HATCH- Vende-se ano 2001,
completo,

_

sem direção Hidráulica
R$15.000,00. TR:3376-2776.
CORSA - Vende -se sedan classic ,

ano 2004, R$18.000,00TR: 3371-
6968.

CORSA SEDAN- Vende-se ano 2007 ,

R$21.000,00. TR: 8477-7353 com

Wiliam.

R$18.000,00. R$25.000,00. TR: 3376-2974 ou

8478-7790.

ESCORT PERUA ZETEC-Vende-se Gl
1.8 16 v, Ano 1998 Azul, com direção
hidráulica, alarme, ar quente e

limpador traseiro. Valor $10.000.00.
Contato Moacir 3372 3465.

ESCORT EUROPEU vende-se cor azul

metálico, motor AP 1.8, 8 válvulas
ano 96 R$9, 300,00. TR:3276-1410
BELlNA Vende-se Gl 1.8 ano 90 ,

ZAFIRA Vende-se ano 2001, cor reformada, TR: 3370-5034.
branca em ótimo estado. TR: 9912-
3500.

pneus novos.

TR:3273-0992.

VECTRA - Ano 98 TR: 8820-0052.

MONTANA Vende-se 1.8 MPFI
SPORT 8V FlEX POWER 2007 -

PRETA KM 58.000, Ar Condicionado,
Direção Hidráulica, Alarme, Travas,
Vidros elétricos, Rodas de liga
"15", Único DONO - Manuais. Valor
R$30.990,00. TR: Diógenes - 8855-
3800

UNO ElETRONIC- Vende-se ano 96 ,

cor prata, duas portas, R$7.500,00.
TR: 3370-1161.

PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano

98, Completo. TR: 9918-9996
PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor
prata, com vidros, travas, alarme,
limpador e desembaçador, 4 pneus
novos. R$18.000,00. TR:3275-3538
ou 9931-9410 com Célia.

SfRADA ADVENTURE 1.8 Vende
se ano 2005, cabine estendida.

'R$26.000,00. TR: 3273-0633
9106-2263 com Wesley.

--

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

pago, 4 pneus novos, revisado, em

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

FORDKA Ano 1997,
condicionado, vidro e trava

limpador e desembaçador traseiro,
interior higienizado (Dez 2010).
R$11.500,00 TR:3376-4035 ou

9656-1353 com Paulo.

FORD KA- vende -se modelo 2009

CORSA SEDAN ClASSIC _ Vende-
com ar, direção, trava e alarme,

se ano 2010, semi novo em perfeito
branco R$: 24.500. TR 9135-860L

estado. R$23.500,00.TR:3376-3173 PAMPA - Vende-se 1.8 Gl - Motor

ou 9934-6491. Ap, Cor azul, ano 94, Banco 3

passageiros 96.000 Km Capota de
fibra Único Dono. TR: 8404-8886

VECTRA ElEGANCE -Vende-se Ano
2009/2010, completo 29.000 km,
R$52.000,00 TR:3376-2776

com Jürgen

VECTRA Vende-se ano 99, completo,
FIESTA HATCH - Vende-se 1.0, ano
2007, Completo, Cor preto, Valor:

;- MOTOCICLETAS
.'

.
t

metálica, automática, completa +

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

TUCSON Gl 2.0 - Vende-se ano

2007, Bege, completa, couro +

automática, impecável, Garantia de
fábrica até 2012, manual, chave

reserva, interface, carro sem

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

JIPE Vende-se valor á combinar TR:
3371-8437.

BUG Vende-se valor á combinar TR:
3371-8437.

FIORINO FURGÃO - Vende-se motor

1.5, cor branca, ano 89 valor á
combinar TR: 9997-4003 Dário.

TRATOR NEW ROlAND - Vende-se
ano 95, 2.500 horas trabalhadas,
todo reformado, revisado, 4 pneus
novos. TR: 8452-0178 com Marco.

CG 125 FAN - Vende-se ano 2008
, ,

cor preta, pneus novos, KM 12.800

R$3.500,00 Tratar' 9620-8384 com

Elsio.

CG 125 TITAN - Vende-se Ano 2002,
toda revisada com placa final 9

R$2.700,00, aceito propostas. TR:
8817-0595.

DAFRA lASER tôücc-vende-se
ano 2009, R$5.000,00: TR: 9172-
1527.

HONDA FAN 125 - Vende-se ano

2006, cor preta, R$3.000,00, TR: FURGÃO MASTER lONGO Vende-se

479938-5431 Ueslei. ano 2005. TR: 9653-9936.

m//Wllm/uml/J/ft RENAUT

ou TWISTER - Vende-se ou troco por
Biz, ano 2008, cor preta, impecável.
TR: 3373-6360 com Ivo. �I/J/�,,/m"h VOLKSWAGENTWISTER- Vende-se ano 2003, cor
vermelha, aceita-se carro mil de
menor valor. R$5.500,00.TR: 3370-
1161.

FAlCON Vende-se ano 2004 cor

preta R$4.500,00 + 22 parcelas
de R$298,00. TR: 3273-6708 com

Antõnio.

HORNET Vende-se ano 2008, preta,
com 8.000 km, único dono. TR:
3273-0633 ou' 9106-2263 com

GOlF GLX 2.0 Vende-se ano 97, cor
verde, rebaixado e legalizado. TR:
3376-2782.

SAVEIRO 1.6 Vende-se Ano/modela

Wesley.
c/ar

s: :' Oünlos t
, ,

, ,;

COMPRA-SE Carro, Moto e Utilitários
financiados mesmo com parcelas e

documentos em atraso, pago á vista.
TR: 9660-2989.

HlllUZ - Troca -se Ano 2006 ,

modelo SR 3.0. Por Hilluz SW 4; ano
2008 ou 2009 TR: 3372-0665 ou

3372-0028.

TUCSON 2.0 Vende-se 2007, bege

2004, cor grafite, com Direção
Hidráulica, Roda de liga leve

15", Trava elétrica, Vidro elétrico, -

alarme, capota marítima, farol de

neblina, Rebaixada legalizada pelo
Inmetro, documentação em dia.
R$25.000.000. TR: 47 8431 0316
com Rudi Gartner.

FUSCA Vende-se ano 79, motor

1300, documentos em dia, em

ótima conservação, mecaruca,
estofamento e funilaria em ótimo
estado. Valor á combinar TR: 9997-
4003 Dario.

FUSCA Vende-se ano 74, motor

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

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

FUSCA Vende-se ano 67, cor

vermelha, totalmente original, com

bancos em couro branco, ótimo
estado. TR: 3370-2969 ou 9607-
18076.

GOL Vende-se ano 2002, branco,
plus, 04 portas Quitado.
R$14.500,00.TR:3371-8009
GOL Cl Vende-se ano 93/94 1.6

gasolina, ótimo estado, único

_

dono. IPVA 2011 pago. TR: 3370�
0935/8807-4490 com Renato.

GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor

branco, motor novo na garantia.
R$7.900,00.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia. '

SAVEIRO FlEX Vende-se ano 2004,
completa sem ar cond. Com capota
marítima e protetor de caçamba,
roda de liga leve, aro 15, rebaixada
legalizada. R$25.000,00.TR: 8431-
0316 ou 8852-0400 com Rudi.
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CONTRATA-SE
,

CORRETOR DE
"

IMOVEIS

Com ou sem .experlêncla
- Empresa oferece registro em

carteira + comissão
- Para atual em Jaraguá do

sul e região

Interessados encaminhar CV para
corretcr.de.ímovelsesüve.com
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RECARGA Ex:e

www.sc.senac.br

PROCESSO SELETIVO

FACULDADE SENAC 2011 /2
CURSO:

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA IN�ORMAÇÃO

lnscrlções: até 22/05/2011
Através do site www.sc.senac.br

Prova: 28/05

'Faça seu curso Superior na área de TI na Instituição. de
Ensino com conceito máximo no MEC = 5!

PALIO ELX 1.0 FIRE CLlO CAMPUS HI-FLEX

FLEX 8V 2P 2008 1.0 16V SP 2009

CORSA HATCHBACK 1.8 207 XS 1.6 FLEX 16V
MPFI FLEXPOWER 8V 5P 5P AUT

2004

CLlO SED.RN ALlZÉ
BOTIC.- EXP.l.0 HI-POW

2003

PALIO ELX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V 4P 2008

206 SW ESCAPADE 1.6
16V FLEX 5P 2007

SAVEIRO SUPER SURF
2004 1.6 TOTAL FLEX

,

COMPLETA ARO 17
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ammcioumais uma i.I}l
...�ortante conqmsta para
OS trabalhadores do comércio
de Jaraguá do Sul. Trata-se da.

implantação do ensino funda
rnentaljunto ao Centro de Ati-
vidades do Sénacjãno próximo
ano e a entrega até o final de
20�2 de umamoderna unidade

Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 11

Nosso agradecimento aos Clientes,
Fornecedores e Amigos da Região,

pelos 15 Anos de parceria.

Inadimplência
o indicador Serasa Experian

começa amostrar um cenário pre
ocupante e tomou-seprovável que
a alta na inadimplência se estenda

por todo o primeiro semestre. Ain
da assim, os números indicam que
não será superada amédia histórica
o que significa que a inadimplên
cia crescerámas, dentro de limites
aceitáveis. A mesma perspectiva

vale para as empresas cuja inadim
plência está sígníficativamente
abaixo da média histórica, mas

tem tendência para crescimento
ao longo dos próximos meses em

função de uma desaceleração da
atividade econômica. Existem ain
da diversas dúvidas em relação à

reação do mercado às, medidas

governamentais.

Infraestrutura
Concorrida a plenária da Aci

js/Apevi para receber o secretário
de Estado da Infraestrutura - Val
dir Cobalchini. Entre os diversos

pedidos, a ênfase foi para a dupli
cação do trecho entre a Rodovia
do Arroz e a ponte do Portal de

Jaraguá Trata-se do atual trecho

da BR-280 que será entregue aos

municípios após a duplicação da
referida rodovia por outro traça
do. Cobalchini também prometeu
incluir no programa de revitaliza

ção a rodovia estadual no trecho
da Malwee até Pomerode, que até

hojenão conta com acostamentos.

Fonte de
mão-de-obra

Entre as alternativas para
suprir suas necessidades, algu
mas empresas estão repatriando
brasileiros que estão no exterior
- não são apenas jogadores de
futebol - assim como uma fon
te de mão-de-obra não muito

qualificada são os emigrantes
dos países da fronteira norte. Em
relação à fronteira sul, uruguaios
e argentinos fornecem profis
sionais mais qualificados. Outra
grande fonte está do outro lado
do Atlântico, na combalida Por

tugal: Ao contrário dos coloniza
dores, são profissionais bastante
qualificados que não encontram

mercado no seu país e nem em

outros países europeus. A vanta

gem dos portugueses é que seus.

diplomas são mais facilmente re
conhecidos no Brasil.

Centro
universitário

A parceria entre a Unerj e a

PUC passa para uma nova etapa
e a entidade passará a ser deno
minada Centro Universitário -

Católica de Santa Catarina -.

Hospital São José
o Hospital São José divulgou

uma revista com a prestação de
contas a respeito do projeto de
reformas da instituição. O presi
dente do Conselho Deliberativo,
Paulo Luiz da Silva Mattos, relata
que, "além da reforma e da rees

truturação física que deixaram o

hospital em condições dignas de
atendimento à população", foi

incorporado um 'moderno centro
I de internações de 5,6 mil metros

quadrados, dotado inclusive de

heliponto. Foram investidos no

projeto R$ 34,7 milhões, com

participação dos empresários o

valor de R$ 19,7 milhões, do go
verno estadual de R$ 10 milhões
e do município de Jaraguá do Sul
de R$ 5 milhões.

Rádios para a PM
A Polícia Militar de Jaraguá do

Sul e região contará com 60 mo

dernos rádios digitais para a co

municação da tropa. Quinze des
tes equipamentos - no valor de
R$ 23.400,00 - foram doados pelo
Cejas - Centro Empresarial de Ia
raguá do Sul- dando continuidade
a um longo histórico de coopera
ção. A entrega ocorrerá durante
a Semana da Polícia Militar, que
acontece de 2 a 6 de maio.

/

Senai
Embora a data ainda não es

teja definida, acontece no início
do próximo mês a entrega da am
plíação do espaço físico do Senai.
A entidade passará a contar com

uma área bem maior para os la
boratórios e outras áreas de apoio,
dinamizando o aproveitamento
das atuais instalações.

China autoriza
carne suína

Um dos desdobramentos da
visita da presidente Dilma à Chi
na é a abertura do mercado chi
nês para a carne suína brasileira

mas, inicialmente serão apenas
três os frigoríficos credenciados. A
China é omaior consumidor e pro
dutor de carne suína do mundo e

foram inspecionados 13 frigorífi
cos dos quais três serão os escolhi
dos. Hoje a carne suína brasileira

chega à China via Hong Kong, de
onde é contrabandeada.

8R-470
Ibama torna pública a au

diência pública em Blumenau,
para discussão do ElA-RIMA re-

. lativo a esta obra, para o trecho

Indaial, Gaspar, Blumenau, Ilho
ta e Navegantes. É mais uma eta

pa da burocracia.

Resultados Weg
No próximo dia 27 aWeg esta

rá apresentando os resultados do

primeiro trimestre de 20 II, antes
do horário de abertura do merca
do na BM&F Bovespa.

04 - 1 O - 11 - 21 - 53

01 - 02,- 03 - 06 - 08
10-11-13-14-15 -

16 - 17 - 22 - 23 - 24

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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Um verdadeiro susto. Esta
é a reação dos motoristas
ao se depararem com o

preço dos combustíveis
nas bombas nos postos.

aumento é generalizado e

já pesa no bolso tanto dos
consumidores que abaste-

_ cem com álcool, como dos

adeptos da gasolina. Em Iaraguá
do Sul, os valores praticados pe
los principais estabelecimentos
da cidade, ficavam na casa dos R$
2,64' (álcool) e R$ 2,87 (gasolina),
na manhã de ontem. Em janeiro
deste ano, por exemplo, os valores
praticados eram de R$ 2,18 para o

álcool e R$ 2,66 para o litro da ga
solina. Ou seja, os dois produtos
sofreram aumento de 20% e 8%,
respectivamente. "Eu uso o carro

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 13 de abril de 2011

todo dia para trabalhar. E já perce
bi que estámais caro.AbasteciaR$
20 em gasolina por semana, mas
agora estou gastando de R$ 25 aR$
30 por semana", comenta o opera
dor de máquinas, César Paiva, de
24 anos. Para tentar economizar, o
metalúrgico Edson Luiz Batistão,
29 anos, encontrou uma alterna
tiva. "Eu uso a moto durante a se

mana para trabalhar e o carro fica
.

para lazer, somente para os finais
de semana. Amoto é mais econô

mica, mesmo assim, dá para sentir
este aumento no bolso", conta.

O que ocorre é que ao subir o

preço do álcool, elevam-se tam

bém os custos para a produção da

gasolina, que possui cerca de 25%
de álcool anidro em sua compo
sição. A justificativa dos usineiros

para a elevação dos preços nos

dois combustíveis é a falta de álco
ol no mercado, diante da grande
procura, durante a entressafra.

VENDAS SUSPENSAS

E não são somente os consumi
dores que sentem a alta no bolso.
Para os próprios empresários do

ramo, a venda do álcool fica cada
vez menos lucrativa. O administra
dor de um posto de combustíveis
no Gentro, Lourival José Demarchi,
tomou uma medida drástica: sus

pendeu a venda de etanol no pró
prio estabelecimento. "O preço está

abusivo,não tem como acrescentar

nossa margem de lucro", explicou.
Segundo ele, os clientes não têm
reclamado da medida. "Eu sinto

pelos que possuem carros mais an

tigos que só abastecem a álcool, que
eu estou deixando de atender. Mas

quem tem carro flex, estámigrando
para a gasolina. O álcool não está

compensando", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

fUTURO INCEftTO

Se oferta aumentar, preços podem cair
Agora a expectativa do setor é em relação.

ao futuro dos preços, que só tende a bai

xar, caso ocorra um aumento significativo
na oferta do produto. O governo federal já

. anunciou que pretende facilitar emprésti-

mos para que as refinariasproduzam etanol,
emvez de açúcar. Dessamaneira, as compa
nhias serão estimuladas a fabricar álcool, o
que aumentará a oferta do combustível no
mercado e diminuirá seu preço.

Apesar de ecologicamente correto, o eta
nol não émais vantajoso. Isso porque o mo
tor a etanol gera só 70% da energia dosmovi
dos a gasolina. Se a diferença no preço entre
os dois combustíveis ficar menor do que

isso, o etanol é mais vantajoso. Para saber,
divida o preço do álcool pelo da gasolina. Se
o número for abaixo de 0,70, prefira o etanol.
Em Jaraguá, esta conta chega a 0,90, .ou seja,
émais vantajoso abastecer com gasolina.

-

N li

Preço do álcool sobe e já
ltClZ reflexos nagasolina
Proprietários de carros 'flex' migram para combustível derivado do petróleo

I I

FOTOS EDUARDO MOTECINO

,l

Operador de máquinas César Paiva já sentiu a diferença no bolso. Ele
está gastando cerca de R$ 10 a mais por semana para abastecer

"
Não estou vendendo mais,
desde março. O preço está
abusivo, e o custo para a

gente, está cada vez mais alto,
não tem como acrescentar
nossa margem de lucro.

LOURIVAL. JOSÉ DEMARCHI,
PROPRIETÁRIO DE POSTO

"

Valor do etanol sQ deve baixar caso a oferta do produto aumente

PR UrZO
Etanol passa a ser vilão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 13 de abril de 2011

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Happy hour da Ama
oje, a partir das 17 horas, acontece no ClubeAtlético Baependi,

....
o tradicional Happy Hour da AMA. Evento filantrópico que re

úne a sociedade jaraguaense deA a Z para um encontro mara

vilhoso em torno de uma boa gastronomia, desfile de modas e

muita solidariedade. Prestigie! Toda amovimentação da festa será regis
trada na revista Nossa e no sitewww.moagoncalves.com.br. Haja clics!

Novo amor Campenonato
de pênaltis

No próximo dia 6 de junho,
no Complexo Esportivo Iaraguá,
acontece o 2° Campeonato de
Pênaltis Feminino e Masculino.
Prêmio de mil reais para o pri
meiro lugar. Mais informações
no (47) 3370-2900.

Em pleno outono, Márcio
Luiz Melo foi arrumar uma na

morada em Porto Seguro (BA).
A bela Raquel já confirmou que
vem passar a Semana Santa com
ele aqui, na terrinha.

Na Itália
Amanhã, o empresário Lia Ti

roni, ao lado da família, embarca
para a Itália, onde vai comemo
rar a sua confirmação como se

cretário, na Secretaria de Desen

volvimento Regional (SDR).

Nesta quarta-feira, na Zum

Schlauch, rola um jantar com o

melhor da culinária internacio
nal. E a partir das 23 horas, mui
to 'sertanejo universitário com a

bandaMoam Country.

Zum

NAS RODAS
•Dizem que foium lord

alemão, aqui da terrinha, que
teria levando um cano de uma
"namorada" jaraguaense, no fim
de semana, numa tradicional festa

intermunicipal. O babado ainda
ecoa nos quatro cantos de Jaraguá.

Mariazinha

Gonçalves no
Previewda
5° Festa do

.

Champanhe,
na loja Fine

Fiore• Hoje vou reunirminha trupe
no Restaurante e Choperia
Bier Haus, e saborear uma
das especialidades da casa, o

hackepeter, considerado por
muitos o melhor da.região.

Dica
de hoje

Curtir as delícias
da Confraria do
Churrasco.

• Alaor eVanessa Garcia Palácio,
do Vale das Pedras, curtiram
intensamente, no domingo, em
São Paulo, o show dabanda-�=------

irlandesa, U2.

"Eu não contei para
ninguém da minha família

sobre isso. Vou dizer o

porquê. Até eles verem as

fotos, não vão entender.
Tudo o que uma mãe e

um pai ouvirá é a palavra
'pelada'. Quando eu falei
sobre o ensaio, deixei de

lado a parte que eu estaria
sem roupas".

KaleyCuoco, estrela do seriado
lhe Big Bang lheory, que posou

nua para a revista "!\II,..�e"
, '

, • A highsocíetyjaraguaense • Meu PC deu pane. Perdi

já riscou na agenda o baile todo o meu arquivo da coluna.
mais esperado do ano, movido

.' Caso não tenha reglsfrado'
amúsica de primeira emuito alguma notinha ou foto de

I luxo. No caso, o Baile de,Çala, alguém, minhas.desculpas,
dia 31 de julho, no Baependi.
A Rromoção serã da A�a�. '

•Quem será o amor secreto

dafotõgrafu do site www.
moagoncalves.com.br e

da revista Nossa, Mauricio
,

Héfmann? Todos os dias são
floresmais flores?

I"

• Muito legal a churrasqueira
que os amigos Maurí Cani e
Djáíma Boga ínstálàram no

Complexo Esportivo Iaraguá.
Cqísa de outro mundo.

•Dia 30 de abril, no
sal�oAmizade, to1'ã a 3a

.

Macarronada Beneficente do

�M�a, ��, 'pfol do GY1tl� G�ntro N

deValorização daVida.

Social 13

Camila de
Paula, na
lheWay

"
Com talento ganhamos
partidas; com trabalho
em equipe e inteligência
ganhamos campeonatos.

'/�l�l' ílfI!i;'Lri' l'

"

EmOio da Silva
A FundaçãoCultural de Jaraguá
do Sul promoveu ontem os

lançamentos simultâneos dos livros
"Memória••• Um museu e a história"
e "Emflio da Silva e seu século".A
solenidade teve a participação de
pesquisadores, como Amadeus
Mahfud, idealizador e colaborador
da obra "Memória •••", organizadores,
escritores da microrregião,
descendentes e admiradores
do saudoso EmOio da Silva.Vale
lembrar que a edição de abril da
Nossa Santa Catarina trazAmadeus
Mahfud como "Personagem" do
mês, em reportagem exclusiva de
três páginas. O evento aconteceu às
19h30, noMuseu HistóricoMunicipal
EmOio da Silva, que passou
recentemente por reformas.

':, .Q1J.em esgijeceu" ainda, '.'

há tempo de cumprimentá
lo. Roberto Dalle Court foi

. o granâe aniversariâD:te tia" ii

cidade na segunda-feira.l l,
e vai adol'aIJ. saber que foi
lembrado. Cheers!

.• Use Bento; da Esquadrias
Bento, está preparando
os quitutes para comemorar
no próximo dia 22 a
idade nova.

• "Viva na Palavra de Deus

para que asl/Suas palavras
vivam em você"

Homem.com
Débora Laube está no maior corre-corre para a inauguração da

sua Homem.com, loja especializada em moda masculina. Fui confe
rir e o espaço está ficando um arraso! Bola branca.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

LuizCarlosAmorirp,
Escritor e editor

'

KellyErdmann, ChàrlesZimmennann, CarlosHenrique
jomalista escritor Schroeder, esçritor

Sobre coisas que emprestamos
m amigo lhe pede algo emprestado,
do qual você cuida bem e, por isso,
gosta muito, assim, de forma ines

perada. O que você faz? Bem, tem' al
gumas opções: diz que empresta sem proble
mas, enrola com uma desculpa esfarrapada
pará evitar ter de dizer não naquela hora ou

simplesmente nega de forma corajosamesmo
que se crie uma situação constrangedora. O
fato é que quando, numa amizade, uma par
te pede e a outra parte diz
não, principalmente se for
dinheiro, sentimentos po
dem azedar. Fui procurar na
estante um livro que trata de
um tema intrigante a todos,
que é a morte, para preparar
um -artigo e, para minha sur

presa, ele não estava lá. An

gustiada (é assim queme sin
to quando dou falta de algum livro), lembrei
que o emprestei há cerca de quase um ano, e

ainda não voltou. Livros que não voltam! Po
deria ser o nome de outro livro, ou-quem sabe
de um conto, ou de uina crônica, como esta.

Raras vezes na vida fiz empréstimos de coisas
de outras pessoas e, mesmo assim, a contra

gosto, com culpa, como se estivesse come

tendo um erro. Educação de casa, bom senso,
cuidado. "Se você empresta tem de devolver
do mesmo jeito. Se estragar tem que pagar",
dizia minha mãe. Como uma profecia que se

cumpre, uma vez, aceitei uma peça de roupa
que uma amiga ofereceu para determinada
ocasião. Por azar, estraguei sem querer. Tive

de pagar, claro. O ato de pedir aos outros obje
tos emprestados, pessoais ou não, certamente

, vem de longa data e é curioso pensar em tudo
o que as pessoas pedem umas às outras. Cer
to dia, no meio da tarde, em um condomínio
ondemorava, uma vizinha recém chegada ba
teu emminha porta e pediu dinheiro empres
tado. Nunca a tinha visto na vida e respondi,
assustada, que só tinha cartão. Tempos depois
a ouvi pedir pão e presunto "emprestados" a

outro vizinho: Também já '

bateram na minha porta pe
dindo o aparelho de telefone

por algumas horas, concha
de sopa, açúcar, modem e

por aí segue a lista. Por sor
te nunca me pediram carro,

namorado, escova de den
te. Por trás da cortina da

insignificância de pedir e'
de emprestar existe a ideia do cuidado, do
ir e vir na data certa, do respeito e da con

sideração por aquilo que não é meu. Será

que ainda emprestarei algum livro para al

guém? Talvez, mas antes meu lado neuróti
co dirá (aliás, ótima tática para ninguém pe
dir mais): devolva-me daqui a um mês! Não
dobre as páginas! Não o pegue com as mãos
molhadas! As orelhas fazem parte do livro e

não devem ser usadas para marcar páginas!
Cuidado com a capa e pontas das páginas!
Jamais risque, desenhe, sublinhe trechos ou
escreva em cima! E, por último, nunca o leve

para o banheiro como companhia nas ne

cessidades fisiológicas!

A Amira tirou esses gatinhos da rua, e não tem como ficar
com eles. Eles precisam de carinho e atenção. Interessados em .

adotá-los, contato pelos t�lefones 3376-2333 ou 9973-0805.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sexta, segunda,
terça e quinta)

_

• Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- sábado, domingo, quarta)

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os

dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac)

, (14h45, 19h30 - todos os dias)
• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rango (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(17h10, 19h20, 21h30 - todos os dias) • Cine Garten 3

• Rango (Dub)
(14h15, 16h45 - todos os dias)
• Mistério da rua sete (Leg)
(19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3 •

• 9 Discurso do Rei (Leg)
(14h20, 19h - todos os dias)

• O Ritual (Leg) (16h40, 21h20
- todos os dias)

I

i
I

1
I

• Cine Garten 4
• Sem Limites (Leg)
(14h30, 17h, 19h10, 21h30 - todos os dias)JOINVILLE

• Cine Mueller 1
• Rio (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg)
(13h45 - todos os dias)
• Sexo sem Compromisso (Leg)
(16h15, 18h45, 21h10 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(13h20 - todos os dias)

• Vovó ...Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub)
(15h40, 20h - todos os dias)

• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17h45, 22h10 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h - todos

os dias)
• Rio 1[eg) (22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Fúria sobre rodas (Leg - 3d) (14h20, 16h50,
19h20, 21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkf
• Fechado para reformas

LANÇAMENTOS
, NOVELAS

RIBEIRÃO DO TEMPO MORDE E ASSOPRA
Marisa liga para Arminda e avisa que con- Abner sugere que o amor de Celeste é uma

seguiu um lugar para Joca. Tito e Filomena ilusão. ícaro leva Leandro para ouvir a música de
discutem. Ajuricaba fica sabendo que André foi Naomi em sua casa. Salomé sugere que Celeste
embora. Patrícia discute com Lincon por ter con- atrapalhe a escavação de Júlia e diz que Tiago é
vencido seu filho a sair da casa de seus sogros e o ponto fraco do grupo de paleontólogos. Everton
ter deixado Sônia. Querêncio bebe demais devi- diz a Guilherme que já sabe que ele é filho de
do à ausência de Marisa. Bruno conta para Kari- Dulce. Isaías descobre que o galpão que Minerva
na e Célia o segredo de Teixeira. Nicolau assina ofereceu a Júlia pertence a Salomé e a primeira-
um cheque para Lincon e pede que Lílian leve dama arma um plano para negociar o imóvel.
junto com a rescisão de contrato para o jorna- Hoshi aconselha Keiko a se casar com Akira
lista. O Senador recebe um telefonema do presl- ,

- mesmo sem gostar dele. Abner vai ao barranco
dente de seu partido e toma conhecimento que o falar com Julia e Tiago e Cristiano se incomodam.
vice Presidente renunciou. Abner beija Júlia.

I

Desde pequeno, Jake Taylor foi sempre muito amado. Para ele, a vida é
completamente bela. Repleto de amigos, com uma bolsa de estudos, uma
namorada perfeita e com um futuro promissor, nunca teve nElda a reclamar,
certo? Entra em cena Roger Dawson. Velho amigo de infância de Jake antes
deste entrar para o rol da popularidade na escola. Cansado de não ter voz,
nem vez,Roger saca uma arma e comete uma grande tragédia. abalado,
Jake sevê profundamente comprometido em ajudar os rejeitados.

\

INSENSATO CORAÇÃO-
Léo é convincente ao falar com Marisa, que

o contrata. Irene se arrepende de ter dito a Pedro

que não quer namorá-lo. Amélia flagra Teodoro
fumando e o repreende. Natalie convence Cortez
a tirar uma foto com ela. Olívia conversa com Ce
cília sobre o problema de seu pai. Natalie coloca
a foto com Cortez no porta-retrato. Gilda comen

ta com Clarice que não convidou Eunice para o

chá beneficente. Eunice reclama de ter que fazer
faxina em casa. Natalie começa a entrevista e

posa para as fotos ao lado do porta-retrato com

a foto de Cortez. Léo flerta com uma hóspede e

Nicolas percebe.

CORDEL ENCANTADO
Jesuíno enfrenta Timóteo, que tenta se

aproximar de Açucena. Juca leva Florinda para
ver o prefeito. Florinda mente sobre o motivo

'. da vinda do rei à cidade. Patácio e Ternurinha

pedem que o coronel seja o patrono da, festa
para o rei. Dora aparece na casa de Januário
e inocenta Jesuíno. Açucena fica enciumada
ao perceber o interesse de Dora por seu noivo.
Timóteo reclama da proteção que Januárto dá
ao afilhado. Juca vê capitão Herculano nos ar

redores da cidade. A comitiva do rei inicia sua

partida-de Seráfia. Úrsula promete a Carlota

que irá acabar com a princesa Aurora.

.

Flor do Deserto
Durante os anos 90, uma dasmodelos mais requisitadas do planeta, a

somali Waris Dirie, chocou o mundo ao narrar numa entrevista sua história
pessoal, que ganhou os cinemas nesta produção sensível e emocionante.
Assim, o roteiro acompanha sua vida desde a infância, quando sofreu mu

tilação genital e foi entregue em casamento'aos 13 anos,até seu reinado
sobre o mundo da moda, após chegar aos Estados Unidos sem falar prati
camente uma palavra de inglês e tendo que lutar para sobreviver.

, .

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Sua força de expressão estará
mais alegre, atraindo a atenção

de seus colegas de trabalho: A

dois, Q astral está vibrante, uma sensa

ção de bem-estar vai prevalecer. Dica:
Tente surpreender a pessoa amada.

Excelente dia para planejar e

executar projetos que exijam
uma maior concentração de sua

parte. A dois, é melhor você tentar agitar
o relacionamento. Momentos de reflexão

vão ser benéficos neste dia.

GÊMEOS
,1�1t- Seu poder de comunicação es
I,.! tará ainda mais .exaltado neste

dia. Aproveite essa habilidade no

trabalho e poderá conquistar alguns obje
tivos. Tudo de bom no romance. Aproveite
os momentos a dois.

Hoje, as oportunidades de cres

cimento profissional vão surgir,
fique atento(a). No amor, o astral

está tudo de bom. Seu lado generoso es

tará aflorado. Sua percepção estará agu
çada, aproveite as ocasiões.

É tempo de expandir seus hori

zontes no trabalho e, com fé e

confiança, vai conseguir. A sin-

tonia entre você e sua alma gêmea
será invejável neste dia. Aproveite melhor
os momentos perto de seu par.

VIRGEM

As vibrações são boas para tra

balhos que exijam concentra

ção. Questões ligadas a seguro,
pensão ou herança podem se re

solver. No amor, privacidade é a palavra
dê ordem. Uma autoanálise pode ser

muito proveitosa.

LIBRA .

o dia pede a troca de ideias

com pessoas que têm objeti
vos parecidos com os seus. No

relacionamento a dois, o clima é

de união. Sua cara-metade merece um

pouco mais de atenção.

ESCORPIÃO
Astral poderoso no campo pro

fissional, fique atento(a) e não

desperdice oportunidades de

ser valorizado(a) neste setor. Con

quista amorosa conta com boas ener

gias. Use sua motivação em projetos
grandiosos. Cinza.

·SAGITÁRIO
Os astros enviam ótimas vibra

ções para viagem, estudos, di-

vulgação e contato com pessoas'
distantes. No relacionamento amoroso,

astral em alta. Aproveite que estará com

sorte para fazer uma aposta.

CAPRICÓRNIO
É tempo de resolver problemas
e de dar mais atenção para as

suntos que são de seu interesse. Na vida

amorosa, o período é de renovação. Evite
momentos de nostalgia, se desligue de

questões do passado.

• AQUÁRIO
No trabalho, o dia é ideal para
quem pretende apresentar no-

vos projetos. Sua espontaneidade
vai agitar sua vida social e o relaciona

mento a dois. Aproveite o clima de sinto
nia com sua cara-metade.

PEIXES

Suas conquistas profissionais
serão apenas uma consequên-

cia de sua dedicação ao trabalho.

A dois, o apoio de sua cara-metade vai

ser valioso nesta fase. lntensiflque os

momentos que passa com seu par.

I , ."
•

�l :' 1 ( '/
•
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Atriz usa de ironia ao
,

conhecer ministro
Em um dos camarotes do estádio do Morumbi,

em São Paulo, para assistir ao show da banda ir

landesa U2, a atriz Luana Piovani foi irônica ao ser

apresentada ao ministro da Justiça, José Eduardo

Cardoso. "O que eu posso falar para o ministro da

Justiça deste país, que é uma b ...? Falei 'prazer, mui
to prazer''', disse à colunista Mônica Bergamo, do
jornal Folha de São Paulo.

Caetano deve dirigir·
mostra de cinema
De acordo com a coluna de Ancelmo Gois,

do jornal "O Globo", Caetano Veloso será o

diretor convidado do próximo Festival de Ci
nema de Telluride, no Colorado, EUA, cujo
patrono é Francis Coppola. Caberá ao mú
sico baiano escolher e apresentar os filmes
exibidos na mostra. Peter Sellers, Laurie An

derson, Wim Wenders e Werner Herzog, entre
outros, já cumpriram esse papel.

Luciano Huck nega que
queira ser presidente
Após dar o que falar nas redes sociais, Luciano

Huck usou seu Twitter para negar que pense em ser

presidente do Brasil. "Esclarecendo. Nunca disse q
quero ser Presidente. Pelo contrário. Quem disse foi
um reporter da revista Alfa. Sou um profissional de
TV. Qualquer um pode perguntar o que quiser. Res
pondo. ( ... ) Espero ter sido claro para acabar com
este assunto. Sou MUITO feliz com o que faço. Vou
criar meus filhos assim", escreveu o apresentador.

DIVIRTA-SE

Pulgamorta
Victor havia acabado de chegar do serviço, to

mou um rápido banho e foi direto para cama. Ao se

deitar, ele notou que havia uma pequena pulga mor

ta na cama. No dia seguinte, ele encontra um amigo
no serviço:

- Silveira, essa noite não 'consegui dormir...
E o amigo:
- Por que, Victor?
- Ah, tinha uma pulga morta na minha cama ...

- Ué, mas se ela estava morta, qual foi o problema?
- Ela tava morta, mas vieram umas mil pro velório ...

� , '" .. • .. • ''I \
... �. - \ - ,. �
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Durou pouco a separação de
Sabrina Sato e Fábio Faria. Se

gundo a coluna "Olá!", do jornal
"Agora", a apresentadora e o de
putado reataram o namoro. De
acordo com a pubücação, Sabri
na ainda não quer assumir que
já não está mais solteira. O casal
havia se separado em janeiro de

2011, após um ano e cinco me

ses juntos. Na ocasião, Sabrina
afirmava que era "definitiva" a

separação.

Sabrina Sato
vottou com

deputado,
diz jornal

Globo' fará mudancas
�

em "Morde e Assopra"
A novela Morde & Assopra protagonizada por Marcos Pasquim e Adriana Este

ves, ainda não empolgou o público. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a Rede Glo
bo está montando uma operação de guerra para aumentar os níveis de audiência.
A direção pretende diminuir o ritmo da trama de Walcyr Carrasco para explorar me
lhor as cenas de emoção e comédia. Nessa mudança, muitos personagens serão
eliminados enquanto outros ganharão mais destaque na novela.

Fábio Assunção ganhou
sete quilos, diz jornal
Apesar de ter declarado que está "igualzinho" ao

tempo em que gravou a novela "varnp", quando ti
nha 20 anos, Fábio Assunção teria engordado cerca

de sete quilos recentemente. Conforme coluna do

jornal "Diário de São Paulo", o novo peso veio com o

tratamento contra dependência química, que o ator

retomou após desistir do papel que teria na novela
"InsensatoCoração".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
13/4
Ada H.Giovanella
canos E. Hrustka

Celso L. Piazente
Cesar P. Floriani
David G. Fiatkowski
Elizabeth de O. Selvlein
Erica Rossio
Flavio Vitoreüo
Gilnei Gluminski
Hilmar R. Hertel

Ingrid N. Siewerdt
Jéssica A. Paterno
Josiela de Souza
Josimar L. Mattedi
Karine S. Andreatta
Leonardo B. Klabunde
Marcelo L. Leal

Marguit F. Sbors '

Maria V. Garcia
Marlon A. Grassmann
Neuza Forlin

Osmire Tomaz

Rute S. Krueger
Sabrina Gaedtke
Sidnei F. Muller

Simone M. da Silva
Tanise M. Pereira
Zuleiea Schramm
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Energia elétrica pauta debate
Comunidade doVale do Itapocu leva reivindicações à Celesc hoje, durante audiência pública
Representantes da Celesc
vêm hoje à Guaramirim para
participar de audiência pública.

16 Geral

I

r:.

Avevi (Associação de Câmaras
de Vereadores do Vale do Ita

pocu) convocou para hoje uma
audiência pública com repre

sentantes da Celesc para discutir as de
ficiências no fornecimento de energia
elétrica na região. De acordo com o pre
sidente da Avevi, Valmor Pianezzer, fo
ram convidados prefeitos, empresários,
associações comerciais e sindicatos,
além da população.

_

Schroeder enfrenta a pior situação
da região. A principal reivindicação, se
gundo o prefeito Felipe Voigt, é de que
seja trocada a rede elétrica velha, pois
já está comprometida. De acordo com

o v.ereador Ercelino Costa, a deficiência
da rede vem causando quedas constan
tes de energia há pelo menos três anos e

em dia de tempestades a fiação chega a

romper. O outro pedido do município é
de que seja reforçado o abastecimento
de energia para as empresas. "Não vem

mais empresas porque a energia é insu
ficiente e não supre a demanda",lamen
ta o vereador.

Em Corupá, a situação é mais tran

quila, mas há problema na linha de
transmissão de energia entre Jaraguá do
Sul e Corupá, que, segundo o prefeito
Luiz Carlos Tamanini, é muito frágil.

Situação mais complicada
está em Schroeder,
onde serviço não está
acompanhando o

desenvolvimento da cidade.

Nos outros municípios, não há gra
ves problemas que comprometam o

abastecimento. Já está funcionando,
em Massaranduba, uma subestação
que aumentou a capacidade de forneci
mento de energia em 50%. Guaramirim

apresenta o mesmo quadro. O único pe
dido feito pelo prefeito Nilson Bylaardt
é de que o abastecimento para algumas
regiões da cidade seja realizado por Ia
raguá do Sul e não por Blumenau, como
é feito atualmente.

Para Jaraguá do Sul, a solicitação é de

urgência na obra de iluminação. do en

torno da nova ponte da Ilha da Figueira.
De acordo com o secretário de adminis

tração e finanças, Ivo Konel1, o investi
mento será de R$ 1,3 milhão. Além des
te, há outros 50 projetos para Iaraguá do
Sul tramitando na Celesc.

• Alexandre Perger
I'edacao@ocorreiodopovo.com.br
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Promoção Peugeot 10 Anos Fabricando no Brasil. Fazendo um test drive você concorre a 25 pacotes de viagens para os Estúdios da Fox Film, em Los Angeles, e comprando qualque
veículo Peugeot você concorre a 1 Peugeot 307 Hatchback, O Km, Série Especiãl1 O Anos. Participação de 9/3/2011 a 2/5/2011. Sorteio: 25/5/2011. CA. CAIXA N° 6-0096/2011. Consult
o regulamento no site www.peugeot.com.br.lmagens meramente ilustrativas. Toda Linha 207 e 307 com taxa de 0,99% a.rn., com entrada mínima de 40% e saldo em até 48 meses par,
ano/modelo: 10/11 e em até 36 para ano/modelo: 11/11 - Para maiores informações consultar uma das Concessionárias participantes. Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex - Série Especial l]
Anos, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 33.990,00. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex - Ar Condicionadc

direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 38.990,00. Frete incluso. Peugeot 307 HB Preseno

trasbourg
www..strosbourg.com ..br

Blumenau (47) 3331-450C
Rep. Argentina, 2077

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

Terraplenagem está autorizada
Após protesto de moradores, obra em residência aguarda decisão definitiva da Prefeitura

A obra no bairro Vila Nova, que
teria sido embargada na sexta

feira, será motivo de novos

debates na Prefeitura.

O CORREJO DO POVO • Quarta-feira, 13 de abril de 2011

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

1.6L Flex - Ar Condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, 5 portas, Freios ABS, Air-bag, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida,
ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 49.900,00. Frete incluso. Peugeot Hoggar X-Une l.4L Flex - pintura sólida, ano/modelo 11/11 - 03 anos de

garantia - Protetor de caçamba incluso. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.900,00. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: 207 HB XR l.4L
- 10 unidades, 307 HB Presence 1.6L - 04 unidades, 207 Passion XR l.4L - 10 unidades, Hoggar X-Une l.4L Flex - 01 unidade. Prazo de vigência da oferta para pedidos firmes fechados:
entre 12/04/2011 e 03/05/2011 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições es peciais, consulte a Rede
de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br '

lrusque (47) 3355-4500
raça Vicente Só} 7

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis} 3200

Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos} 1595

:-aça revisões em seu veículo regularmente. PEUCEOT
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terraplenagem para construção
de um muro de contenção gerou
confusão entre os moradores.
Todos pensaram que a retirada

do barro pelos caminhões fazia parte da

construção de uma residência, que, se

gundo os vizinhos, poderá acarretar sérios
problemas ambientais. De acordo com o

secretário de administração e finanças,
Ivo Konell, a obra teria sido embargada
pela prefeita Cecília Konell na sexta-feira

passada, que teria atendido ao pedido dos
moradores. Mas o presidente da Associa

ção de moradores doVila Nova, Sérgio Za
pella, afirmou que a construção da casa

não foi embargada, só aguarda o fim da
obra de terraplenagem, pois os caminhões
estão passando pelo terreno da futura re

sidência. "Alguns moradores são contra

a construção da casa. Eles querem que
sejam realizadas melhorias para que resi
dência possa ser concluída", explica Sérgio.

Se defendendo das acusações do secre

tário Ivo Konell, de que a Fujama (Funda
ção Jaraguaense do Meio Ambiente) "não
teve bom senso" ao autorizar a obra, o pre
sidente do órgão, César Humberto Rocha,
explica que o verdadeiro responsável por
fornecer a liberação para construção nesse

caso é a Secretaria de Planejamento e Ur

banismo. "Aconteceu um equívoco. O Ivo

se enganou. Não somos nós os responsá
veis", diz César.

. ,
Aconteceu um equívoco.

O Ivo se enganou. Não somos
nós os responsáveis.

CÉSAR ROCHA, PRESIDENTE
DA FUJAMA

"
O secretário de planejamento, Aristi

des Panstein, afirmou que, por enquanto,
a obra de terraplenagem foi autorizada a

continuar. Embora os laudos técnicos libe
rem a construção da residência, a decisão
de liberar ou embargar a obra seria toma

da ontem em reunião entre Aristides e a

prefeita Cecília Konell, Até o fechamento
da edição, no entanto, a reunião não havia
sido concluída. De acordo com o secretá

rio, o que impede a liberação é o medo dos
moradores de que no futuro, isso possa
acarretar em problemas ambientais. "Será
tomada uma decisão administrativa em

relação à obra", conclui Panstein.

• Alexandre Perger
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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·Naárea.

Henrique·
.

.

Porto
1

I •

Torneio de Verão
.

guémesperavaagoleadade llx1doNoiteaForasobreaKi- .

ferro, na decisão do Torneio deVerão. Quando digo ninguém,
incluo os próprios atletas campeões, qUt; tinham como certo

'urn jogo bemmais parelho.Averdade é que o time fez a par-
tida ficar fácil, 'principalmente pelo ótimo aproveitamento ofensivo, Lá
atrás - quando precisaram - o goleiro Paulinhomostrou que ainda está
em grande forma. Já aKiferro precisa juntares cacos, assimilar aderro-

.: ta e entender 'que faltou.maturidade ao elenco na decisão,
DIVULGAÇÃO

Futsal

, �

i

.
.

. Chegou a hora dos fãs da bola pesada matarem as saudades. A
'. equipe "semi-adulta" de Iaraguá do Sul estreia no Catarinense logo
mais, às 20h. Pelo que vi noAberto de Schroeder, o quinteto coman
dado por RenatoVieira - formado porDeividi, Iurck, Clebinho, Cani
e Charuto - pode ser uma agradável surpresa, Só não cobrem dos.

garotos o mesmo desempenho de Lenísio é companhia. Ah, nenhu
ma rádio local transmitírá o jogo. Ou seja, a única forma de acom

panhar a partida é indo até aArena Iaraguá, que terá entrada livre.

Futebol Americano
.

.

Copa Norte
Os Breakers conquistaram Não dá para negar que a cam-

·urna grande vitória na abertura panha do JJ Bordados/Conservas .

do Campeonato Catarinense de VidaVerde na CopaNorte surpre-
Futebol Americano. Os 'quebra- ende. OVermelhinho soube jogar
dores' só conseguiram abater os com o regulamento na última
'rinocerontes' de Timbó na pror- .' fase. Porém, é preciso aprender
rogação, mas mostram que tam- com os erros da derrota de 6x1

bém chegam fortes. E domingo para a Tupy; já que agora o adver-
tem jogo no JoãoMarcatto, às 14h, sário será o América, maior cam-
contra o São José Istepôs. peão dahistória da competição.

Handebol
Agora é oficial: somos urna das sedes do Mundial de Handebol.

Se por um lado é uma grande honra, por outro é uma imensa res

ponsabilidade. Temos a chance de nos mostrarmos para o planeta e

não podemos nos dar ao luxo de falhar. É hora de deixar os egos de
lado e arregaçar as mangas, em prol de Iaraguá do Sul.

I

1
1

I
r
{
1
I

Site
O jaraguaense Filipe Luis

lançou essa semana seu novo

endereço na internet: www.fi
lipeluis03.com. E parece que
deu sorte ao jogador, ele mar
cou seu primeiro gol com a

camisa do Atlético deMadrid,
em cima do Real Sociedad em

jogo válido pelo Campeonato
Espanhol, no domingo. Essa
foi a sua 29a partida com a ca

misado Atlético.

Varzeano
OVarzeano de Jaraguá do Sul

já começa. a apontar algumas
.equipes classificadas pata a se

gunda. fase. Até o momento, ne
nhuma 'novldade, Interessante
ressaltar o equilíbrio das Chaves
A e B, coincidentemente as duas
com o maior número de equipes,
onde dificilmente . teremos urn

time classificado p�r antecipação,

I •

'H E l

Arena Jaraguáapta
a sediaroMundial
Adequações devem. ficar prontas até 25 de 'novembro
JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul está
apta a receber os'
jogos do çampeonáto

. Mundial Feminino Adulto ..

. .
.

. de. Handebol, prevista.
.. para ocorrer de 3 a 18·
de. dezembro em Santa
Catarina..

�so foi que confirmou aCBHb

(Confederação Brasileira de

Handebol) na tarde �e ontem.
Além de Jaraguá, SãO' Iosé..

Blumenau, Brusque, Itajaí e Bal
neário Camboriú também vão
receber os jogos. O anúncio foi

feito após as vistorias realizadas
em março 110& ginásios das cida
des e de reuniões no último final

. .

de semana na sede da IHF (Fede-
. ração Internacional deHandebol).

O presidente da CBHb, Manoel
LuizOliveira, comemorou a aprova
ção das 'sedes, mas· confessou que
existem problemas para resolver.
"Temos tempo hábil para atender

.

todas as solicitações. Queremos or-.
ganizar oMundialmuito bem e isso
é importante não só para amodali

dade, mas para o Brasil", afirmou o

presidente, ressaltando que todas as
adequações deverão estar prontas
até o dia 25 de novembro. No caso

da Arena Jaraguá, as mudanças se

rão na climatização,. salas de im

prensa e áreaVIP.

Mas .não é. só
.

fora das quatro
linhas que o Brasil. está se pre-

. parando .. O presidente da CBHb'
comentou também sobre as me

tas da seleção brasileira na com
petição. "Jogar bem e melhorar a
nossa colocação no ranking é o.
nosso objetivo, pois, assim,'mar
caremos um novo tempo para
handebol do Brasil e do nosso

continente", destacou Oliveira .

O sorteio das chaves do Mun
dial.Feminino Adulto de Hande
bol será no dia 2 de junho e, com

isso, será conhecida: a definição
de quais cidades receberão cada

grupo. No total, 24 seleções' par
ticiparão do Mundial, que,. na

primeira fase. será dividido em

quatro chaves.

DIVULGAÇÃO

Vistoria feita pela CBHb e IHF aconteceu em março durante um treino dá equipe féminina de Jaraquá do Sul

SEl IVA

Jaraguá
. faz peneira

o Sport Club Iaraguá realiza
'nos dias 21 e 22 de abril uma pe
neira com atletas nascidos de 1990

- a 1995. A seletiva será no Campo
do Botafogo, na Barra do Rio' Cer
ro. Os interessados devem com

parecer com um documento de

identidade, exame médico (ates
tando que está em condições físi
cas) ematerial de treino próprio. A
peneira começa às �4�.

.

\

.' �NTEG CÃ.O.::II

Escolar abre
inscricão

3

Já estão abertas as inscri

ções para o Campeonato Esco

lar Murillo Barreto. As escolas
interessadas deverri acessar

a página da FME na internet:
www.fmejaraguadosul.com.br.
ir à opção "baixar arquivos". O

. período de inscrição vai até o

dia 18 desse mês. Mais informa

ções no 3370-9555 com Cleide
ou Caius.

H UEI

Djenifer invicta
no Brasileiro

Iniciou no fim de semana o

Campeonato Brasileiro
.

de hóquei
sobre a grama no Rio de Janeiro. O

.

feminino venceupor 8xO oMathias,
de São Paulo, e fez um novo 8xO so

bre oMacau, tambémde São Paulo.
A equipe de Djeniffer lidera de for
ma invicta o Brasileiro. Jánomascu
lino, que tem o atleta de Guarami
rim Lucas dos Santos, empatou em
0x0 comDeodoro.
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·ESTADUAl

Chegou a hora de torcer
pelosmenínosdofutsal
ADI /FME estreia na Divisão Especial do Catarinense 'contra Rio do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Em 2002, a Malwee
conquistou seu primeiro

.

título tíe expressão: o
Campeonato Estadual
daquele ano ..

uase dez anos depois a ADJ/
ME começa a trilhar o mes
a caminho, As diferenças

....�Ientre as duas equipes são

evi entes e, por isso, o técnico do
nova time, Renato Vieira, pede pa
ciência aos torcedorese convoca os

apaixonadospor futsalpara compa
recerem aArenahoje, às 20h, para o
jogo de estreia da Divisão Especial
do Estadual contraRio do Sul.

Motivos para apoiar a equipe
não faltam: não será feita a cobran

ça de ingresso e caberá aos jovens
jogadores a responsabilidade de
manter vivo o projeto do futsal em

Jaraguá. Apesar da pouca idade

(média de 18 anos, enquanto que o
elenco campeão da liga Futsal com
a Malwee em 2010 era de 26), eles

querem provar que podem fazer
bonito. "Não tem como comparar
nossaequipe comado ano passado,
mas esperamos o apoio da torcida",
disse o capitão Cleber.

SegundoVieira, oplantel fezdois
meses de treinamentos intensos e é
uma boa base até para equipes de

liga Futsal. "Apenas Corinthians,
Ioinvílle e Minas tem uma base
como a nossa. Claro que não será o

I,futsal que o torcedor estava acostu
mado, mas vamos nos esforçar para
cumprir o nosso objetivo", declarou I
Vieira, emendando que a meta da

equipe é fazer uma boa campanha
naprimeira fase.

"

ADVERSARIO

Sobre a partida de logo mais, o '

treinador disse que já conhece al

guns jogadores, quejá foram treina

dos por ele nas categorias de base e

sabe do estilo de treinar de Xande,
ex-jogador daMalwee, que coman-
da o Rio do Sul. "É uma boa equipe,
organizada taticamente e por isso
dão referência para um sistema de

marcação". A respeito de novos re

forços, o treinador disse que será
analisado mais atentamente com

o início da competição. "Vamos ver
a resposta que o grupo nos dá para
depois analisar as posições que
mais precisam de reforço".

EDUARDO MONTECIt-JO

Equipe formada por 15 atletas com média de idade de 18 anos espera o apoio dos torcedores hoje à noite
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"
Claro que não será o

futsal que o torcedor
estavaacostumado,

mas vamos 'nos

esforçar para cumprir
.

o nosso objetivo.
,

RENATO VIEIRAi
TÉCNICO DA ADJ/FME

"

SERViÇO
• O quê:'ADJ/FME x

Rio do Sul/Unldavi/
Pamplona .

• Quando: hoje, às 20h
• Ondé: Arena Jaraguá
• . Entrada: Livre

DIVISÃO ESPECIAL

.1°FASE

-HOJE

20h - ADJ/FME x Rio do Sulj
UnidavijPamplona

• SÁBADO (16/4)
20h30 - ADJ/FME x Hering

- QUARTA-FEIRA(20/4)
19h30 - Siderópolis/Unesc xADJ/FME

- SÁBADO (30/4)
20h30 - ADJ/FME x Acesc/
Capivari Futsal
- SEXTA-FEIRA (6/5)
20h30 - Pré Fabricar Futsaljlbirama
xADJjFME
- SÁBADO (14/5)
20h30 - ADJ/FME x Chapecoense
Futsal

- SEXTA-FEIRA (20/5)
20h30 - Moitas/AvaíjFexponace x

ADJ/FME

COPA DO BRASIL: PALMEIRAS ENFRENTA O SANTO ANDRÉ NO ABC

Duelo de paulistas abre oitavas
No primeiro confronto entre

paulistas nesta edição da Copa
do Brasil, Santo André e Pal
meiras estreiam nas oitavas de

final, hoje, vivendo momentos

bem diferentes na temporada.
O Palmeiras lidera o Campe
onato Paulista, enquanto que
o Santo André foi rebaixado.
Mais três jogos serão realizados

pelos confrontos de ida. Todos
sonham com o título que vai ga
rantir uma vaga na libertadores
da América. Nesta terceira fase
não há mais a chance de elimi

nação no jogo de ida quando o

visitante faz dois gols oumais de
diferença.

Rebaixado no Campeonato
Paulista, o Santo André recebe
o Palmeiras, no estádio Bruno
José Daniel. Apesar da partida
ser disputada no ABC,·os pal
meirenses deverão estar pre
sentes emmaior número.

No Rio de Janeiro, o Botafogo
. .... - .. � ...... .... ... . . -_ .... "..

.

tentamelhorar seu desempenho
em campó sob o comando do
técnico Caio Júnior. O adversá
rio será o Avaí, no Engenhão. O
time carioca eliminou, na fase

passada, o Paraná, enquanto

que o Leão passou pelo Ipatinga.
Outro carioca, oVasco viaja para
o Recife, onde terá pela frente o

Náutico, no estádio dos Aflitos,
e espera abrir uma boa vanta

gem para o confronto de volta.
DIVULGAÇÃO

Vasco viaja para o Recife e mede forças com o Náutico nas oitavas

Na segunda fase, o Vasco so

freu, más eliminou o ABC, de
Natal. O Náutico superou o

Bangu.
Já o Bahia recebe o Atléti

co-PR no estádio de Pituaçu,
em Salvador, após ter elimi
nado o Paysandu em dois jo
gos, enquanto que o Atlético

passou pelo Paulista, só com
o jogo de ida.

JOGOS PELO BRASil
• COPA DO BRASIL
-HOJE
19h30 - Botafogo x Avaí
21h50 - Bahia x Atlético-PR
21h50 - Santo André x Palmeiras
21h50 - Náutico x Vasco
- AMANHÃ
20h30 - Coritiba x Caxias '

• TAÇA LIBERTADORES
- HOJE
21h50 - Estudiantes x Cruzeiro
- AMANHÃ
20h30 - Cerro Porteõo x Santos
22h45 - Oriente Petrolero x Grêmio

, .
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Novo Gol 1.0 2011 Total Flex 4 Portas

Gol G4 1.0 2011 Total Flex
a partir de R$Preço com

nota fiscal
de fábrica 23.990 I

• Para-choque na cor do veículo
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Porta-malas revestido de carpete

VENHA CONHECER O NOVO JETTA Antes de comprar Compare
Promoções válidas até 13/04/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete induso. Novo Goll.0 Total Flex •.4 portas, ano modelo 10/11, c6d. 5Ul1C4, com preço promocional ã vista a partir de R$27.930,00. Direção hidráulica, Pacote Trend

e Módulo Comfort por R$990,00 (pacote referência W421W43+P09) validos somente para compra de Novo Goll.0 e 1.6. CET para esta operação: 16,60% a.a: IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de
Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201012011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem
em componentes inlernos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais Informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SACo 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com

o Proconve.
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
www.autoelite.com.br 4732746000Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OllVIOA.
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