
www.ocorreiodopovo.com.br

NAS TELONAS
Alice no País das Maravilhas estreia hoje no Cine do Shopping Breithaupt.

Página 12

Edição 2010 do Rally
de Regularidade

deve reunir cerca de
200 pilotos. Prova

acontece amanhã ao

meio-dia com largada
no Parque de Eventos.

Qualquer carro pode
participar da prova.

ProjetoMemória e Identidade, daFundação Cultural de Jaraguá do Sul, é resultado de um trabalho de
20 anos de pesquisa e tem o objetivo de preservar o patrimônio histórico da cidade. No total, são 85
edificações em processo de tombamento. Os proprietários estão sendo notificados e podem recorrer.

Hoje, são apenas sete imóveis tombados pelaPrefeitura e cinco pelo Estado nomunicípio.
CÉSAR JUNKES

Residência que abrigou três gerações da família Schiocket fói tombada em 2002 e reformada em 2009 seguindo o mesmo padrão.

E

Campanha de
vacinação tem
novo público
A partirde amanhã, idosos
e. gestantes recebem a

vacina contra a gripe A.
Postos de saúde ficam
abertos no sábado.

Página 7

Cuttura pode
perder Fundo
de incentivo
Projeto enviado para
Câmara pelo Executivo
altera a lei que instituiu o

Fundo de Cultura, retirando
a obrigatoriedade do
repasse anual de 9,8% da
receita liquida da Prefeitura.

Página 4

(47) 3373-9800
www.f.neg.edu.br
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2 História

Morre o

escritor William
Shakespeare

No dia 23 de abril de 1616, morre aos

62 anos o escritor inglês que ficaria co

nhecido como o mais importante dra

maturgo de todos os tempos, William

Shakespeare. Sua morte aconteceu no

mesmo dia de seu nascimento, em 1554.
De suas obras, restam até hoje 38 peças,
154 sonetos, dois longos poemas narra
tivos, e diversos outros poemas.

A mais conhecida de suas peças,
Romeu e Julieta, se tornou a história de
amor por excelência, e outra das mais

famosas, Hamlet, possui uma das frases
mais conhecidas da língua inglesa: "To
be ar not to be: that's the question" (Ser
ou não ser, eis a questão). Sua carreira

começou entre 1585 e 1592, em Lon

dres, onde se tornou ator, escritor e um
dos proprietários da companhia de tea
tro "Lord Chamberlain's Men", mais tar
de conhecida como "Kíng's Men".

Até hoje, poucos registros da sua vida
privada foram encontrados, e permane
cem várias dúvidas sobre sua aparência
física, sexualidade, crenças religiosas e a

autenticidade de algumas de suas obras,
que seriam atribuídas a outros escrito
res. Amaior parte de suas criações acon
teceu entre 1590 e 1613.

No primeiro período, ele criou prin
cipalmente comédias e histórias, gêne
ro que levou ao ápice da sofisticação
no fim do século XVI. A partir de então
'escreveu somente tragédias, como Ha

mlet, Rei Lear e Macbethr consideradas
umas das mais importantes obras na

língua inglesa. Apesar de ter sido res

peitado em sua época, a valorização de
seu trabalho só chegaria ao nível atual a

partir do século XIX.

Carnaval de rua em Jaraguá do Sul, em
1988. O samba, de raízes africanas foi
difundido no Brasil pelos escravos'.
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o gingado do samba brasileiro
Dentre suas características ongi

nais, está uma forma onde a dança é

acompanhada por frases melódicas e

refrões de criação anônima, alicerces

do samba de roda. Na segunda meta
de do século XIX, foi levado ao Rio de

Janeiro por escravos que vieram da

Bahia - o samba de roda baiano, que
se tornou um Patrimônio da Humani

dade da Unesco em 2005, foi uma das

bases para o samba carioca.

Tido como o ritmo nacional por
excelência, o samba é um gênero
musical derivado de melodias afri-
canas, como o lundu e o batuque.
No Brasil, a primeira menção ao

nome "samba" aparece na revista
O Carapuceiro, de Pernambuco, em
três de fevereiro de 1838, quando
Frei Miguel do Sacramento Lopes
Gama, escreve contra o que cha
mou de "samba d'almocreve".

PELO MUNDO

Voto na França
Os franceses votam pela primeira vez, através do su

frágio universal estabelecido no país, no dia 23 de abril de
1848. O sufrágio, que concedia o direito de voto aos habi
tantes considerados maduros (em geral, os adultos), até
o século XIX era concedido somente aos homens. Isso só
mudaria com omovimento feminista, no século :xx.

1858
Max Planck

Em 1958, o dia 23 de abril foi marcado pelo nas

cimento de Max Planck, o físico alemão que seria o

criador da Teoria Quântica. Juntamente com a Teoria
Geral da Relatividade, de Albert Einstein, o estudo de
Planck forma os fundamentos da Física do Século XX.
Planck receberia o Prêmio Nobel de Física em 1918.

q67

Explosão da Soyuz
No dia 23 de abril de 1967, a nave espacial Soyuz

1 explode no espaço, matando seu piloto, Vladimir
Komarov - ele foi o primeiro piloto a morrer em uma

missão espacial. O voo foi tranquilo até a reentrada na
atmosfera, quando o paraquedas de freio da nave não
abriu e a cápsula acabou se espatifando no solo.

Foi na capital do império que o rit
mo incorporou outros gêneros, como
a pol�a, o maxixe e o xote, adquirindo
um caráter singular e criando o samba
carioca urbano e carnavalesco - uma
das expressõesmais conhecidas popu
larmente nos dias de hoje.

A.M.C. EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO S/A.
CNPJ 07.013.856/0001-40 - Jaraguá do Sul- SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos
à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações de
Resultados relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2009, comparativamente ao encerrado em 31 de
dezembro de 2008.
Colocamo-nos 'à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais.

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 2010.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

AT!VO 2009 2008
Circulante 10.533 16.536
Não Circulante 75.346 94.970
Total do 'ativo 85.879 111.506

PA��!VO 2009 2008
Circulante 4.072 4.524

Não Circulante 40.912 44.300
Patrimônio Líquido 40.895 62.682
Total do passivo 85.879 111.506

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de Produtos, Receitas Financeiras,
Equivalência Patrimonial" e Reversão Juros
sobre Capital Próprio.
DESPESAS

Dedução de Vendas, Custos, Despesas
Administrativas, Despesas Financeiras,
Juros sobre Capital Próprio, Despesas
Tributárias e Resultado do Exercício.

76.142 4.275

76.142 4.275

ADEMAR MENEGOTTI ADEMAR PRIEBE
Diretor Presidente Téc. Contábil CRC/SC-025030/0-7

A.M.C. EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO S/A.
CNPJ 07.013.856/0001-40 - Jaraguá do Sul- SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÁO
Senhores Acionistas
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos
à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações de

Resultados relativas ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2008, comparativamente ao encerrado em 31 de
dezembro de 2007.

C�l�ca�o-nos à disposição para' quaisquer esclarecimentoS
acficicmaís.

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 2010.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais}

ATIVO 2008
. 16.536
94.970
111.506

2007
7.õõ2

152.565
159.567

Circulante
Não Circulante
Total do ativo

P AS S 08 2007
- - - - ! V O .w._ 1==--.874Circulante 4.524

Não Circulante 44.300 4.875
Patrimônio Líquido 62.682 152.818
Total do passivo 111.506 159.567

DEMONSTRAÇÁO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIO�
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reai�

RECEITAS
Vendas de Produtos, Receitas Financeira;'
E

.

l�
. ,

qUlva encra Patrimonial e Reversão Juros
sobre Capital Próprio.
DESPESAS

4.275 56.287

Dedução' de Vendas, Custos DespesasAd
"

.
'

mInIstratlvas, Despesas Financeiras,Juros sobre Capital Próprio DespesasTributárias e Resultado do Exer�ício.
ADEMAR MENEGOTTI

Diretor Presidente

4.275 56.287

ADEMAR pRJEBE
0/0-7Téc. Contábil CRC/SC-02503
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

._

Observatório Social: projeto da comunidade
--- ema sempre oportuno, o controle

dos gastos públicos e a correta apli
cação dos recursos provenientes de

impostos pagos pela sociedade, me
receu destaque na plenária semanal da Acijs
e Apevi na semana que passou.

A presença da diretora executiva do Ob
servatório Social do Brasil, Roni Enara Ro

drigues, a convite do Projaraguá, permitiu
compartilhar no meio empresarial e entre os

associados das duas entidades
o processo de funcionamento
deste órgão independente e de

função elementar ao desenvol
vimento sustentado de qual
quermunicípio e Estado.

Engana -se, portanto, quem
imagina que o Observatório
Social tenha como princípio
atuar como fiscalizador dos
atos do poder executivo. Ao

contrário, é um agente de co

operação, considerando-se

que também o gestor público
deve atuar de maneira moder-

"
.Os agentes
públicos não
têm apenas
a obrigação,
masodever
de informar
para aonde
vai tanto
dinheiro

na, ética e transparente no trato da coisa

pública. O acompanhamento de processos
licitatórios e a prestação de contas quan
to à aplicação do dinheiro arrecadado com
base nas políticas tributárias é um direito
de todos os cidadãos, evitando-se desvios
de finalidade como várias situações já de
nunciadas pela imprensa.

Afinal, num período em que a arrecada

ção para os cofres públicos vem aumentan

do consideravelmente, os agentes públicos
não têm apenas a obrigação, mas o dever de
informar para aonde vai tanto dinheiro. Re-

liFICAÇÃO
Inscrições abertas nos

mestrados da Unerj
A Unerj mantém abertas até 29 de abril

as inscrições a dois mestrados em parceria
com aPUC/PR. Direcionados a professores
e profissionais que já atuam no mercado
em toda a região e buscam maior qualifica
ção, os cursos nas áreas de Administração
e de Informática estão detalhados nos edi
tais disponíveis no www.unerj.br. As aulas
acontecerão no campus da Unerj, mas os

alunos contarão com o suporte da PUC. In
formações pelo telefone (47) 3275-8219.

"
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IMAGEM DO DIA

Momento
de tranquilidade no calçadão

da Marechal, no Centro de Jaraguá do
Sul, flagrado apenas em feriados e

raros domingos.
Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.

t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados) .

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos
Venda de acess6rlos

GASTRONO IA

Noite do pastel
no Centenário

cursos esses vitais para áreas como saúde,
educação, transporte e tantos outros setores

que apresentam carências em nosso país.
Um dos principais focos de atuação do

Observatório Social é acompanhar as lici
tações públicas municipais, porque nestes

processos se verifica amaior parte dos gas
tos públicos e de irregularidades. Confor
me a convidada, está comprovado que as

maiores fraudes estão relacionadas à má

formulação dos editais a partir
de especificações inadequa -

-

das. O objetivo primordial é
melhorar a gestão pública, per
mitindo importantes conquis
tas com a economia gerada nas
licitações em cidades que con

tam com esse suporte.
Desta maneira, a comuni

dade precisa perceber o Ob
servatório Social como um

instrumento de cidadania e

participar ativamente não ape
nas na sua fase de instalação,
mas especialmente, na sua

operacionalização. É um instrumento que
.

não pertence ao poder público ou a enti
dades da sociedade organizada. O Obser
vatório Social é da comunidade e para a

comunidade.
Na fase atual de consolidação do Ob

servatório Social no município, o apoio de
todos os segmentos ao trabalho proposto
pelo Projaraguá assume uma importância
fundamental que vai se refletir em um fu
turo mais promissor no trato do dinheiro

público e no planejamento que precisa
mos para a cidade e região.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva �

SERViÇO

EM R ENDEDOR
_

Amizade recebe
programa da Apevi

o programa Apevi no Bairro promo
ve encontro dia 27 no bairro Amizade e

regiões próximas. O evento, que inicia
às 19h30 na sede da Arsepum (Associa
ção dos Servidores Públicos Municipais),
pretende levar informações sobre gestão
empresarial e contribuir com a melhoria
dos negócios na região. A participação é

gratuita e aberta a proprietários, diretores
e funcionários de todos os segmentos. In
formações pelo telefone (47) 3275-7024.

A comunidade Evangélica Luterana dos

Apóstolos, no bairro Centenário, realiza dia
24 de abril uma Noite do pastel. Serão servi
dos quatro sabores de pastéis, dois salgados
(frango com palmito e carne com palmito),
e dois doces (banana e chocolate). Venda de
bebidas e cucas no local. O evento acontece

na rua Bernardo Werner Grubba Junior, co
nhecida como rua dos Coqueiros, e o valor do
pastel será de R$ 1,50. Cartões antecipados e

nahora, pelo telefone (47) 3370-9575.

CENTRO AUDITIVO JARAGUÂ

(47)3372-2364

LIDERANÇA
Encontro na

Clínica Setes
O 3° Encontro Multiprofissional, com

o tema Liderança estratégica e resolução
de conflitos, acontece amanhã na Clínica
Setes (ruaAnitaGaribaldi, 75, Centro), em
Jaraguá do Sul. O curso será comandado

pelo psicólogo e pós-graduado em gestão
empresarial Flávio Melo Ribeiro e aconte

ce das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30.
O investimento é de R$ 165. Informações
pelo telefone (47) 3376-0975 ou pelo e

mail divulgacaúsetes@yahoo.com.br.

Edward de Sá, VictorDanich, OAB deJaraguá Jorge Brognoli,
financista sociólogo doSul economista
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ameaçado
. ".

Prefeitura reapresenta proposta acabando com repasse obrlgatorlo
JARAGUÁ DO SUL

Projeto altera a lei que
instituiu o Fundo de Cultura,
retirando a obrigatoriedade
do repasse anual de 9,8%
da receita líquida da
Prefeitura

APropostahavia
sido apre

sentada em setembro do
ano passado e foi retira
da três dias depois" por

intermédio do líder do governo,
Ademar Possamai (DEM), atenden
do a pedido da vereadora Natália
Petry (PSB). Na época, a Prefeitura
alegou que pretendia retirar o per
centual mínimo do repasse porque
o valor obrigatório comprometia
obras de maior prioridade, como a

reconstrução da cidade. No projeto
atual, 9 argumento é "viabilizar a

transferência dos recursos consig
nados no Orçamento anual para
atender aos programas desenvol
vidos com recursos do Fundo".

Alei que instituiu o FundoMu
nicipal de Cultura foi sancionada
em 2007 e alterada em 2008, quan
do foi estabelecido que o Execu
tivo deveria repassar um mínimo
9,8% da receita líquida corrente
anual da Prefeitura. A pro�osta in
cluiu ainda que 50% dos recursos
fossem repassados até março e os

demais até setembro de cada ano.

Em 2009, a Fundação Cultural
abriu dois editais para o fundo,
um em cada semestre, repassando
R$ 300 e R$ 400 mil para projetos
culturais. O edital deste ano, aber
to em janeiro, contempla artistas e

entidades com R$ 750 mil.
Contrária à proposta da Pre

feitura ano passado, Natália afir
ma que voltará a trabalhar contra
o projeto. Ela pretende conversar

novamente com Possarnai, para
que o texto seja retirado da Casa
antes da votação.

"
Tenho certeza que uma

ideia dessas não irá
prosperar, muito menos

ser aprovada em plenário.
NATALIA PETRY (PSB), VEREADORA

"
"Só aprovo a alteração da lei se

for para aumentar o valor do re

passe. Já fomos contra ano passa
do, mas eles insistem emmexer no

Fundo de Cultura. Tenho certeza

que uma ideia dessas não irá pros
perar, muito menos ser aprovada
em plenário", comenta.

lider do governo, Possamai
conta que ainda não analisou a

proposta, e que deve se manifes
tar na próxima semana. O projeto
chegou na Casa dia 22 de março.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Leone cita PEC que obrigará repasse de 1 % do total do orçamento

Conselho de
Cultu.ra volta
a atacar

A proposta de retirar o
valor mínimo do repasse
para o fundo não foi bem
recebida no Conselho Mu
nicipal de Cultura. Para o

,

vice-presidente da entida
de, Leone Silva, a Prefeitu
ra anda na contramão das
políticas públicas pratica
dano país.

"Cada vez mais a socie
dade percebe a importân
cia do investimento na cul
tura, que já representa de
5% a 7% do PIB brasileiro,
segundo um levantamento
do governo federal. Tirar o
repasse mínimo é querer
acabar com o fundo, uma .

conquista da sociedade ja
raguaense", critica.

Segundo Silva, o in
vestimento no fundo não

chegou a 0,'5% do orça
mento total do município
ano passado. Ele também
lembra que tramita no

Congresso a PEC (Projeto
de Emenda Constitucio
nal) ISO, que obrigará as

cidades a repassarem 1%
do orçamento para o setor.

"Se a Câmara nos con

sultar, o conselho com

certeza terá um parecer
contrário. Nossa cidade
não pode retroceder, não

podemos deixar que isso

aconteça", comenta.
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Carolina Tomaselli

Pedidos da comunidade

Abrigos
de ônibus, im

plantação de terceiro
turno em creche, de
sassoreamento do rio,

ciclofaixa, construção de área
de lazer, pavimentação de lote

amento, patrolamento de ruas.

Estes foram alguns dos pedidos
levantados pelo presidente da

Associação de Moradores do Rio
da Luz, Hélio Teixeira da Rosa, na
sessão da Câmara realizada na

noite de terça-feira, no Salão Rio
da LuzVitória.

A presidente da Casa, Natália
Lúcia Petry (PSB), destacou que os

pedidos serão transformados em

indicações dos vereadores e rece

berão o devido acompanhamento
da Câmara junto a Prefeitura.

FALA Aí!

Como legisladores,
temos o dever
de proteger
esses jovens.

VERE R PIER SERR MOS),
fAVORÁVEL AO PROJETO QUE

I STITUI O TOQUE DE PROTEGER
EM MASSARANOUSA

Propositor da itinerante, Jai
me Negherbon cobrou atenção
da administração municipal. "O
Rio da Luz Vitória não está nem
no mapa do município", comen
tou, citando que a localidade
"tem escola, agricultura abun
dante e pode ser um bairro".

Negherbon também disse

que os moradores reivindicam
a criação de uma associação de
moradores para aquela localida
de, uma necessidade que'precisa
ser atendida. "Um presidente de

associação de bairro tem muita

força perante a Prefeitura. O lí
der comunitário, através de um

ofício, pode ajudar a solucionar
um problema da comunidade",
comentou.

CÉSAR JUNKES

Impacto financeiro dos projetos de reajuste do auxílio refeição de

R$ 9 para R$ 11, e de 7% no salário dos servidores públicos, chegou
ontem à tarde na Câmara. Conforme o documento, as propostas vão
acarretar majoração de despesas com pessoal, totalizando, segun
do previsão, R$ 103.335.785,45 contados a partir de abril, e mais R$
5.829.980,75, referente ao auxílio-alimentação. Ainda segundo o Exe

cutivo, aplicando o reajuste, o comprometimento da receita com des

pesas de pessoal deve atingir 46,03%, dentro dos limites legalmente
exigidos. O projeto não foi votado na sessão de ontem, e deve entrar

na pauta semana que vem.

JUVENTUDE
AAssembleia Legislativa lançou a campanha "Se Liga 16-
2010 é a NossaVez", repetindo a iniciativa na Constituinte

de 88 para conscientizar os jovens sobre a importância do
voto e da participação política. O evento foi realizado através
de uma parceria entre as entidades estudantis responsáveis
pela campanha (UNE, UBES e UCE) e a Escola do Legislativo,
após proposta apresentada pela deputada Odete de Jesus
(PRB). A campanha será divulgada em ruas e escolas de vários

municípios para estimular o alistamento de jovens de 16 e 17

anos - o primeiro título eleitoral poderá ser solicitado até 5 de
maio. A partir da data, o foco será a busca do voto consciente.

Em relação ao toque de re

colher, ou de proteger, como foi
denominado em Massaranduba,
onde o projeto tramita na Câmara,
vale acrescentar que, em fevereiro,
os promotores de Justiça foram
orientados peloMinistério Público
de Santa Catarina a ingressar com
ações diretas de inconstituciona

lidade contra leis neste sentido. O
entendimento é de que a lei fere o

direito Constitucional de ir e vir.

O profissional Ilário Bruch será
o homenageado na sessão solene
da Câmara de Vereadores em co

memoração aos 30 anos do Sindi
cont (Sindicato dos Contabilistas
de Jaraguá do Sul e região). A pre
sidente da entidade, Maria Terezi
nha de Ávila Bispo, foi a homena
geada no ano passado pela Ujam
(União Jaraguaense das Associa

ções de Moradores). A sessão será
dia no próximo dia 29, às 19 horas.

,

CÉSAR JUNKES

Em resposta a pedido de infor

mação dos vereadores, a Prefei
tura informou que a vida útil dos
veículos utilizados no transporte
coletivo municipal é de 5,78 anos,
em média. A durabilidade média

pode até ser essa, mas os ônibus

que circulam em algumas linhas
da Canarinho, principalmente em

bairros do interior, já devem é ter
feito aniversário de bodas. Tem até
de uma porta só.

APrefeitura também foi questio
nada por que não transformou em
deliberativo o conselho consultivo
do sistema de transporte coletivo,
como prometido em audiência pú
blica que a Câmara promoveu em

agosto do ano passado. Como é

prerrogativa do Executivo, vai con
tinuar como está. Imagina ter de
submeter o reajuste da tarifa à apro
vação do conselho?

Por essas e outras que os verea

dores não se deram por satisfeitos
com as respostas do Executivo. A
bancada do PT, que assina o pedi
do de informação junto com outros

seis, vai levar a discussão para a As

sociação dos Usuários do Transpor
te Coletivo, e também para aUjam
(União Jaraguaense dasAssociações
de Moradores). Na segunda-feira,
Justino da Luz (foto) e Francisco Al
ves se reúnem com suas assessorias

para discutir cada item.
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EDITORIALCHARGE

Producão
�.

chegando a4�% ..
Nos�stados Unidos, essa taxa é

de 22%; e n�a India, beira os 26%. Também Cont
o fato de a India e a China serem mais fechados

a

exportando m�nos de 15% do PIB. Ou seja, co�
pacote de estímulos, peso grande do setor no
PIB e foco na demanda doméstica, a indústria
caminhou forte. Por isso, os dois países ganha
ram posições no ranking. A economia chinesa
cresceu 8,7% em 2009, enquanto a economiam-

diana avançou 6,8%. Núme
ros expressivos para um ano
de crise.

A notícia não chega a

causar alarde entre os líderes
empresariais brasileiros, mas
mostra que apesar do Brasil
ter se saído bem no perío
do de crise, o resultado não

foi tão positivo em relação
aos outros países do Bric. Com os números em

mãos, o governo brasileiro deve repensar algu
mas políticas para que a economia carninhe.nn

. ritmo certo, garantindo a previsão de crescimen
to do PIB para este ano superior a 5% .

A
China e a Índia progrediram no

ranking de produção .industríal in
ternacional' assumindo, respectiva
mente, as posições do Japão e do

Brasil, que ocupavam o segundo e o nono

lugares. A movimentação na lista dos produ
tores mundiais de bens manufaturados, di

vulgado pela ONU (Organização das Nações
Unidas), fez com que o Brasil caísse para a dé-

cima colocação.
.

Os economistas ainda tentam
entender o que aconteceu para
que o Brasil, tão alardeado como

o país que melhor se comportou
na crise, descesse no ranking. A
resposta inicial é que o impacto
que os pacotes dos diferentes go
vernos tiveram reflexos em esca

las ainda desconhecidas em pro-
fundidade, sendo que a produção industrial é o

índice mais importante para medir a eficiência
dos estímulos.

Na China, por exemplo, a participação dain
dústria no PIB (Produto Interno Bruto) é grande,

OR6ULl-{OSO DE TER
NOSSA CAst�KA
,0v1�?

. DOLEITOR

Dia Mundial do livro DO LEITOR

Os dois lados da redução da jornadaCaro
leitor, eu não soumuito

atento às datas comemo

rativas, mas casualmente
tomei contato com a data

de 23 de abril na qual se come
mora o dia Mundial do Livro,
e foi então, que

c

refleti sobre a im

portância da con

tribuição do livro O papel foi inventado
para a educação da na China e o livro
humanidade.

grande impulso com a invenção
da imprensa, por Johann Gu

tenberg, tecnologia que permi
tiu fazer vários exemplares de
um mesmo livro.

Neste momento, surge-me
um pensamento de

gratidão a todos os

esforços destes povos
antigos pela iniciativa
de fazer os registros
dos conhecimen
tos de seu tempo
através de livros e,

principalmente,
sinto-me feliz por
ter tomado contato,
através deles, com

os conhecimentos da ciência 10-

gosófica, que me possibilitam a

superação como ser humano e a

responsabilidade de preservá-los
para que as gerações futuras pos
sam usufruir dos mesmos.

Encerro fazendo umamenção
de gratidão ao pensador e huma
nista Carlos Bernardo Gonzáles
Pecotche - criador da Logosofia
- quando afirma que o livro: (Ié o

veículo que, conservando o pen
samento nele exposto, permite
que as gerações futuras possam
nutrir-se, servindo assim aos fins
da civilização e ao progresso cul
tural do mundo".

Dano
era 1930. A jornada de trabalho ganha

va novos contextos numa sociedade em que
a modernização dos parques industriais

possibilitou a fixação da mesma em 48 ho
ras semanais. Mesmo avaliadas com desconfiança
por grande parcela do empresariado e relativiza
das pela esquerda, as conquistas sociais estabele
cidas pela Consolidação das Leis
Trabalhistas tais como o salário
mínimo, férias remuneradas, só
foram conseguidas após a revolu
ção de 1930.

Em 1988, a promulgação da
Constituição Federal reduzira a

jornada de trabalho para 44 ho
ras semanais. Um avanço para
a história do Brasil e fruto de
grandes lutas sindicais e mani
festações populares no decorrer
destes 58 anos, quando a de
mocracia brasileira se fixava em

pilares sólidos de proteção as re

lações de trabalho, em especial à
dignidade humana.

No ano de 1995 novamente foi acirradoo de
bate na discussão acerca da redução da jornada
de trabalho com o Projeto de Emenda a Consti
tuição n° 231, que prevê a fixação da jornada em
40 horas semanais.

...,

Passados 15 an.os de�ota-se que o debate per
manece aberto. TaIS qUaIS os motivos que levaram
a redução da jornada do trabalho em 1930 e depois
em 1988, agora em 2010 o tema se revelamais atu-

al do que em qualquer outra época. Não será de

magogia afirmar que o patronato avalia a redução
da jornada como forma de redução de emprego.
Em contrário senso, os empregados aliam a redu

ção da jornada ao aumento de emprego e princi
palmente em melhoria na qualidade de vida, pois
a redução estaria diretamente atrelada ao ganho

de tempo de livre e maior conví
vio familiar.

A leitura que se pode fazer

deste embate é a verdadeira exis

tência da democracia conquista
da pelos trabalhadores, que não

se intimidam com a vontade dos

mais fortes na obtenção de lu

cros. São duas visões antagôni
cas que fitam um único resulta
do: o consumismo.

Se por um lado os parques fa-
bris se modernizaram, de outro

a cobrança por maiores produti
vidades aumentaram e com elas

surgiram novas doenças ocupa
cionais a exemplo da depressão.

Percebe-se que a redução da jornada do trab�
lho vem sendo discutida há décadas em nosso paIS
e, ainda que não consiga agradar a todos, a mo?e�
na classe trabalhadora deverá encontrar um linll

tador capaz de satisfazer suas exigências que cer

tamente beneficiará a sociedade como um todo.

"

só passou a ter o
formato parecido

com o da atualidade a

partir da IdadeMédia

"Em sua histó
ria, o livro já teve

muitos formatos
e configurações a

exemplo dos Su
mérios que fize
ram seus registros em placas de
argila ou pedra, na Índia onde
foram feitos registros em folhas
de palmeiras, com os Maias e

Astecas que fizeram seus regis
tros em materiais encontrados
na casca das árvores. Temos

também, os registros dos ro

manos em placas de madeira
cobertas de cera e o registro dos

egípcios em rolos de papiro.
O papel foi inventado na

China e o livro só passou a ter o

formato parecido com o da atu
alidade a partir da Idade Média.
Nesse período houve uma gran
de contribuição dos monges
copistas que traduziam e com

pilavam os livros, manualmen -

-

te. A difusão do livro ganhou

Os empregados
aliam a

redução da
jornada ao

aumento de
empregoe.

principalmente
em melhoria
na qualidade

devida

"

"

Marcos ViníciusPOliszezulc, Advogado,�sPdeci�iS:�Direito Empresarial e em DireIto o ra
LourençoM. Wopereis, Estudante
de licenciatura no IFSCe Logosofia
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FOTOS CÉSAR JUNKES

Prefeitura troca sinaleiro de
lugar naWaldemar Grubba

JARAGUÁ DO SUL
Quem transitou pela Avenida

Prefeito Waldemar Grubba nos

últimos dias percebeu uma mo
dificação que vai exigir atenção
dos motoristas. O sinaleiro que
antes estava instalado em fren
te à empresa Trapp foi recuado
e organiza o tráfego no acesso à
rua Domingos Sanson.

A mudança, segundo o ge
rente de Trânsito, José Schmitt,
é uma solicitação dos morado
res dos bairros Baependi e Vila
Lalau. Recentemente, o setor re

cebeu um abaixo-assinado com

mais de 200 nomes exigindo-a.
Por enquanto, os condutores

que passam pelo local ainda se

deparam com as luzes do apare
lho em alerta. Conforme Schmitt,
a condição é necessária, dura al

guns dias e serve como adaptação.
Na próxima semana, a equipe do

órgão pretende fazer a pintura das
faixas de sinalização para, logo em
seguida, regular o equipamento.

Além deste sinal, o município
pode receber outros cinco em

breve. Eles já foram licitados e

vão ser colocados na rua Mano
el Francisco da Costa, no Vieiras,
no acesso à Schroeder, na Vila
Lenzi, na rua Jorge Czerniewicz
e, possivelmente, na entrada da
Avenida Parque Malwee.

Vacinação de jovens entre 20 e 29 anos de idade termina neste sábado

"
Em Jaraguá do Sul,
estamos com uma

adesão muito boa
à campanha de
vacinação.

WALTER CLAVERA, GERENTE DE
VIGILANCIA EM SAÚDE

GR·IPE A

Cantpanha entra
na quarta fase
neste sábado

" CÉSAR JUNKES

Primeiro caso

é confirmadoA partir de amanhã, é a vez dos
idosos garantirem a imunização

Um morador da cidade de

Papanduva, no Planalto Norte,
foi a primeira pessoa a con

trair a gripe A neste ano em

SantaCatarina A confirmação
é da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica do Estado. O
homem' está medicado e não
corre risco demorte.

ConformeWalter Clavera,
responsável pelo setor em Ia
raguá do Sul, a notícia ratifica
a importância da adesão à

campanha de vacinação. "O
vírus está circulando", alerta.

JARAGUÁ DO SUL

Jovens entre os 20 e 29
anos de idade que ainda
não se vacinaram contra
a gripe H1 N1 devem
procurar os postos de
saúde ainda nesta semana.

próximo, hoje, para se cadastrar e
receber a visita dos vacinadores.

No dia "D" da maratona
contra o vírus H1Nl,
os postos de saúde

atendem das 8h às 17h
,

Equipamento foi recuado e instalado no acesso à rua Domingos SansonPor enquanto, o município
possui dados positivos quanto à
cobertura vacinal sugerida pelo
Ministério da Saúde. Segundo Cla
vera, 100% da meta de, crianças
entre os seis meses e dois anos de
vida foram abrangidos. No caso

das grávidas, resta ainda aplicar a
dose em 24%. Do número estima
do de pessoas com doenças crôni
cas 77% já aderiram à maratona.

Os jovens somam 50% de partici
pação, porém, a porcentagem não
é oficial, pois não conta com os

dados das empresas que fizeram

campanhas internas.
Em Santa Catarina, as infor

mações mais recentes indicam

que mais de 886mil doses já foram
aplicadas.

Termina
amanhã a terceira

etapa da campanha nacio
nal de imunização e, até

ontem, o governo federal
ainda não havia indicado a pos
sibilidade de prorrogar o prazo.
Com a chegada da quarta etapa
da mobilização, são os idosos e

as gestantes que se transformam
em prioridades. Segundo Wal
ter Clavera, gerente de Vigilância
em Saúde de Iaraguá do Sul, este
grupo requer esforços diferentes.
"Vamos dividir ás estruturas con

centradas até então nos postos e

levá-las também a clubes", explica.
O dia IID" dessa fase acontece

neste sábado. Os acamados impos
sibilitados de sair de casa devem
entrar em contato como postomais

Aqui eu moro, aqui eu cuido
chega ao Centro e Rio Molha

JARAGUÁ DO SUL
A décima etapa do programa

'Aqui eu moro, aqui eu cuido",
da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
acontece neste fim de semana.

Dessa vez, são os moradores do
Centro, Vila Nova, Rio Molha e

Barra do Rio Molha que contam
com a ajuda do arrastão de lim

peza para despachar os mate

riais já não necessários.
Quem quiser participar

pode entregar aos organizado
res restos de madeira, podas
de árvorés, móveis inutiliza

dos, papel, plástico, sucatas,
latas e vidros. Os caminhões
do projeto apenas não dão
destino a entulhos e restos de

construção. Eles começam a

circular pelas ruas das locali
dades abrangidas às 7h30 de
amanhã. Por isso, a população
precisa deixar nas calçadas de
casa os itens que quer mandar
embora já na noite de hoje.

De acordo com Iosiane Tro

catti, da Fujama (Fundação Ia
raguaense de Meio Ambiente),
nas oito fases anteriores, o mu
tirão recolheu 3.627 toneladas
de lixo e outras 31 toneladas de
recicláveis. Para completar, o

"Aqui eu moro, aqui eu cuido"
ainda é responsável pela noti

ficação de 140 proprietários de
terrenos baldios. A adesão desse

público à iniciativa chega 86%.

Clavera: a vacina é segura• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

IIA população de Jaraguá
do Sul está participando

efetivamente do
programa" .

JOSIANE OCATI I DA lIJAMA

A EICK INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. CNPJ 77.886.950/0001-90 vem através deste informar a atividade de Condomínio Horizontal Unifamiliar, com fins
da obtenção da LEI. O LOTEAMENTO ALVORADA (em anexo), localizado à Rua Emilio Rech s/n - schroeder-sc. com a LAP n0013/1 O e W URB/11239/CRN.

A 'próxima edição do pro
grama ocorre no Três Rios do
Norte, Santo Antonio e Ribei
rão Grande do Norte. Nesses

bairros, a maratona está mar

cada para 22 de maio.

-� .� T T T
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JARAGUÁ DO SUL

Paredes que resistem
ao tempo. Cores, estilos,
formas e detalhes que
revelam a história de
pessoas, famnias, empresas
e do próprio muniCípio.

Assim
são as 85 edifica

ções que devem se trans

formar em patrimônio
histórico de Jaraguá do

Sul. São casas, escolas, igrejas e

empresas que além de antigas,
possuem características arquite
tônicas singulares e um valor cul
tural para a comunidade.

As propriedades aparecem no

projeto Memória e Identidade,
elaborado pela Fundação Cultu
ral. "Esse levantamento é resulta
do de 20 anos de pesquisas. Foi
concluído em 2009 e agora esta

mos notificando os 85 proprie
tários", explica uma das respon
sáveis pelo projeto, Dirce Nunes.

Quem recebe a notificação
tem 15 dias para contestar a de-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 23 de abril de 2010

cisão, que passa pela análise do
Conselho Municipal do Patrimô
nio Histórico, Cultural, Arque
ológico, Artístico e Natural de

Iaraguá do Sul. IISe a pessoa não

se manifestar entendemos como
se ela tivesse acatado ao tomba
mento. Em caso de impugnação,
é feita uma nova avaliação. Mas
é bom lembrar que nesses casos

o interesse público sempre se so

brepõe ao interesse particular",
esclarece o funcionário da fun

dação, EgonJagnovv.
Depois de tombado o imóvel,

o proprietário precisa- consultar a
Fundação em caso de alterações
na construção e fica proibida a

demolição da casa. Quem des

cumprir a orientação está sujeito à
multa que é de 100% do valor do
imóvel. Todo proprietário de edi

ficação com mais de 40 anos deve
consultar a Fundação antes de de
molir ou reformar a construção.

Iaraguá do Sul possui hoje sete

imóveis tombados pelo município
e cinco tombados pelo Estado.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

IMÓVEIS TOMBADOS EM JARAGUÁ DO SUL

E IA

Prédios que "contam' histórias
Fundação Cultural notifica 85 casas que devem ser tombadas patrimônio histórico

.

"

• PELO MUNiCíPIO

Residência
Enxaimellvone
Borchardt (Rau)
Ano: 1935

Residência
Enxaimel
Lili Friedel
(Amizade)
Ano: 1924

• PELO ESTADO
• Casa Rux (Rio da Luz) Ano: 1915
• Casa Vittório Schiocket (Estrada Geralltapocu Hansa) Ano: 1922
• Enxaimel do Breithaupt (Rua Expedicionário Gumercindo da Silva) Ano: 1940
• Enxaimel da Malwee (Rua Bertha Weege) Ano: 1908
• Estação Ferroviária e Depósito (Avenida Getúlio Vargas)

Casa Vittorio Schiocket, de 1922 (acima), passou por restauração

Casa Eurides
Silveira (Estrada
Itapocu Hansa)
Ano: 1917

Acho interessante
preservar. Faz parte
da história da cidade.

GILMARA VIEIRA
DE FREITAS, 38 ANOS

"

Escola
Evangélica

(Rua Estheria
Friedrich)

Ano: 1920 e

Igreja Evangélica
(Avenida

Getúlio Vargas)
Ano: 1935

Antigo e novo
. lado a lado

A joinvillense GilmaraVieira de
Freitas, 38 anos, deixou a própria
casa recém construída no Centro
da maior cidade do Estado para
viver na Casa Vittório Schiocket,

-

edificação tombada através de de
creto estadual de 2002. A residência,

. que abrigou três gerações da famíl.ia
. Schiocket, hoje pertence à famíl.ia
Lunelli, que em 2009, revitalizou o

espaço. IIMeu marido veio traba
lhar na Lunelli e por isso acabamos
morando aqui. É muito diferente

porque minha casa era nova em

Joinville. Mas acho interessante pre
servar. As pessoas vêm aqui, que
rem conhecer. Faz parte da história
da cidade", diz amoradora.

Nas paredes da casa, as pintu
ras restauradas chamam atenção
pela riqueza de cores e detalhes .

E dentro da casa, as escadas es

treitas que levam ao sótão divi
dem espaço com computadores
televisores e aparelhos domés
ticos modernos. IIEu optei por
uma decoração mais rústica e

preservamos o máximo possível
da construção", destaca.

Igreja luterana de Santa luzia

(Rua Carlos Frederico Ramthum)

Residência
Enxaimel
Jeison Manske
(Três Rios do
Sul) Ano: 1930
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FESTA E NEGÓCIOS

ectativapara Fecarroz
Previsão é reunir cerca de 50 mil visitantes emseis dias de evento

CÉSAR JUNKES

MASSARANDUBA

Os preparativos para a

décima segunda edição
da Festa Gatarinense do
Arroz entram na reta tinal.

OS
detalhes do tradicional

evento, que promete reu

nir 50mil visitantes em seis
dias de festa, englobam

montagem de estandes, limpeza
e reforma nos pavilhões, além da

ampliação da rede elétrica no lo
cal. Tudo isso, segundo .0 prefeito
Mário Fernando Reinke, para ini
ciar a Fecarroz daqui a três dias -

próxima terça-feira, dia 27.

A cada dois anos o evento reúne

diversão, gastronomia, exposição,
seminário e resgate de culturas e

etnias que colonizaram a região, no
Centro Esportivo Municipal Erich
Rode - na rua 11 de Novembro, na
área central deMassaranduba. Para

promover a festa, a Prefeitura inves
tiu cerca deR$ 350mil. Só com a ilu

minação serão gastos R$ 28mil.
"ss expectativas são boas, te

mos bastante procura pelos shows

nacionais, a festa promete diversão
e segurança Por isso, convido a po
pulação de toda a região para presti
giar o evento", salienta Reinke.

Um dos interesses da Fecarroz é
a fomentação dos negócios no setor
agricola através das exposições de

equipamentos e maquinários. Os

agricultores podem aproveitar as

oportunidades de venda e compra
das novas tecnologias.

A administração pública con

firma o aluguel de 130 estandes en
volvidos nessa feira industrial e co
mercial da agricultura. Cada espaço
custa, emmédia, R$ 450. Conforme
a estimativa de um dos integrantes
da comissão organizadora da festa,
Fabiano Spezia, a Prefeitura deve
embolsarmais R$ 70mil com essas

locações. liA ideia é não ter lucro,
mas também não ter prejuízo com

o evento", destaca

Trabalhos em ritmo acelerado no

Centro Esportivo Municipal Erich Rode
para começar mais uma edição da
Fecarroz na próxima terça-feira

PROGRAMAÇÃO
• VENDA DE INGRESSOS

Luan Santana

1° Lote (Pista) - R$ 15

2° Lote (Pista) - R$ 20
3° Lote (Pista) - R$ 25

• TERÇA-FEIRA (27/4)
• 19h30 Abertura da festa
• 20h Apresentação da banda

Marcial Ministro Pedro Aleixo

• 20h:W Abertura dos

pavilhões e feiras
• 21h30 Banda Kalla Hay 1° Lote (VIP) - R$ 25

2° Lote (VIP) - R$ 30As expectativas são
boas. Temos bastante
procura pelos shows

nacionais
MÁRIO REtNKE, PREFEITO

ENTRADA GRATUITA

Tchê Garotos

1° Lote (Pista) - R$ 10

2° Lote (Pista) - R$ 15

• QUARTA-FEIRA (28/4)
• llh Abertura dos portões
• 12h Almoço no parque
• 13h Abertura das exposições
• 14h 3° Seminário do Arroz Irrigado
do Litoral Norte Catarinense

• 19h30 Valdo e Léo

Locais de Venda
• Guaramirim

Posto 28

ATRAÇÕES
2° Lote (VIP) - R$ 20

Shows nacionais devem reu

nir o maior público. Na próxima
sexta-feira (3D), o cantor sertane

jo Luan Santana sobe no palco da
Fecarroz. A expectativa é reunir
nesse dia 10mil pessoas.Até agora
mais de quatromil ingressos já fo
ram vendidos. A Prefeitura pagou
pelo show R$ 110 mil.

Outra atração esperada é o show
da banda Tchê Garotos no dia pri
meiro de maio, sábado. Além disso,
os visitantes vão prestigiar também
exposições de orquídeas, artesa

natos, animais, feira industrial, co
mercial e agrícola, (Confirma pro
gramação no box ao lado).

ENTRADA GRATUITA
• Jaraguá do Sul

Posto Mime 24h Matriz

Lojas Center Som

• QUINTA-FEIRA (29/4)
• llh Abertura dos portões
• 12h Almoço no parque
• 14h Tarde Dançante para

a terceira idade

• 19h 1° Festival Regional da Canção
• 19h30 Musical Ignácio Aremdt

• Massaranduba

Osiléia Calçados
Prefeitura

ENTRADA R$ 5

• Pomerode

Farmácia Farmafan

*Cronograma da festa completo no

site www.fecarroz.com.br

• São Bento do Sul

Lojas Center Som

Geral 9

Inscrições de
concurso na

área da Saúde
SCHROEDER

Os profissionais da área da
saúde têm a chance de par
ticipar do concurso público
da Prefeitura de Schroeder. As

inscrições abrem segunda-fei
ra (26) e vão até o dia 30 deste
mês. São 11 vagas disponíveis.

Há oportunidades de tra

balho para médicos, agentes
comunitários, enfermeiro e

professor de Educação Física.
Os interessados com gradu
ação pagam R$ 60 pela taxa

de inscrição e os pretenden
tes de nível de ensino funda
mental desembolsam R$ 15.

O cadastro deve serpreenchi
do no site do governo muni

cipal www.schroeder.sc.gov.
br. Neste mesmo endereço
virtual, o edital completo do
concurso público está dispo
nível para a consulta.

De acordo com a inte

grante da comissão organi
zadora do concurso público,
Maria Aparecida Miodutzki,
a Secretaria de Saúde optou
pelo prazo mínimo de inscri

ção devido à urgência de con
tratação desses profissionais.
O prefeito Felipe Voigt deve
homologar a concorrência
até o dia 30 de maio. "Para
dar tempo de terminar a par
te burocrática do concurso,
estabelecemos apenas cinco
dias de inscrição", enfatizou.

"
Para dar tempo de
terminar a parte

burocrática do concurso,
estabelecemos apenas
cinco dias de inscrição.
MARIA APARECIDA MIODUTZKI

"
Ainda segundo MariaApa

recida, é importante destacar

que a vaga reserva para o edu
cador da disciplina de Educa
ção Física, conforme consta

no edital do concurso públi
co, mudou para contratação
direta por causa da demissão
recente de um professor do
setor de saúde. Outras infor

mações adicionais pelo tele
fone (47) 3374-1733.

CARGOS,VAGAS E sAlÁRIos
• Médico, 2, R$ 6.861
• Enfermeiro, 1, R$ 2.544
• Agente Comunitário, 7, R$ 578
� Professor de Educação
Física, 1, R$ 1.119

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INVESTIGAÇÃO
Dossiêserá
analisadona

, .

proxnnasemana
Promotora do caso se ausentou

para fazer curso em Florianópolis
Sandra Saitlowicz Sachs
deve retornar ao trabalho
na segunda-feira para
analisar o documento com

denúncias feitas pelos
detentos do Presídio
Regional.

D
epois de ler o. material

que foi entregue pela Co
missão de Direitos Hu
manos (CDH) ,_na última

sexta-feira, dia 16, Sandra vai
decidir se entra com um pedido
para que o. Ministério Público.
(MP) investigue o. caso. Se forem
encontradas irregularidades no

processo, o MP deve apresentar
uma denúncia formal contra o.

Departamento de Administração.
Prisional (Deap). De acordo. com
a assessoria de comunicação da

promotora, não. existe um prazo.
específico para a análise do. do
cumento ser concluída. Mas o.

processo tem prioridade no. judi
ciário, que teme uma nova rebe-
lião no local. f;

No dossiê foram anexadas
12 cartas dos detentos, endere
çadas ao então. diretor-interino,
Antônio Salomão Ferreira, des
crevendo os supostos abusos co
metidos contra os presos na ope
ração. pente-fino, realizada após
a fuga de 23 detentos pela porta
da frente do complexo no. dia 21
de março. Os agentes do Deap
teriam jogado comida no chão
e quebrado objetos pessoais dos
detentos.

o processo tem

prioridade no judiciário,
que teme uma nova
rebelião no local.

As denúncias contra o. Deap
foram divulgadas na semana

passada quando o. ex-diretor
interino do. complexo, Antônio.
Salomão Ferreira, pediu afasta
mento da direção do. complexo
por licença prêmio. O diretor do

departamento, Alexandre Brum,
nega todas as acusações, mas

diz que vai abrir sindicância para
apurar os fatos.

PIERO RAGAZZI

Há uma semana Sérgio Homrich, do (OH, entregou o dossiê ao MP

ACIDENTE

Gapotamento deixa mulher ferida
É estável o. estado de saúde de Janaína Rozza, 23 anos. Ela foi vítima de

um acidente de carro, às 17h de quarta-feira, no bairro Garibaldi, próximo
ao Salão Independência De acordo com informações da Polícia Militar, o
GM Safira, com placa de Jaraguá, estava em alta velocidade e capotou na
curva Os outros cinco ocupantes do veículo. tiveram lesões leves.

Protocolo: 143362 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOWI.:rDA CNPJ: 84.432.392/000 Protocolo: 143239 Sacado: JOHNY BATISD\ CPP: 041.997.659-05 Cedente: CENNYNARCONDIOONADO
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBAlAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número do Título: I.:rDAME CNPJ: 07.509.766/000Número doTítulo: 5043 Espécie: Duplicata deVenda Merr:antil por
1255/1256 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilApresentante: BANCO REAL DataVencimento: 17/03/2010 IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 330,00 Liquidação após a
Valor. 736,95 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 143363 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOWLIDA CNPI: 84.432.392/000 Protocolo: 143651 Sacado:)UUANE PUNTEL CPF: 034.339.079-51 Cedente: CONDOMIN10 RESIDEN
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBAlAGENS I.:rDA CNPI: 79.912.747/000 Número do Título: 854A CIAL FIGUEIRA CNPI: 10.825.893/000 Número do Título: 865181�55 Espécie: Duplicata deVenda
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 29/01/2010 Valor. Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO ITAUSA DataVencimento: 10/04/2010 Valor. 192,93 Iiqui-
4.154,56 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 dação apos a intimação: R$10AO, Condução:'R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143364 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOWI.:rDA CNPJ: �.432.392/000 Protocclo: 143296 Sacado: KCELMOTORES EPIOSITDA CNPI:80.474.307/000Cedente: KOMAXCOMER
Cedente: KATRE lND.E COM.DE EMBAlAGENS I.:rDA CNPI. 79.912.747/000 Número do Título. 860A OALDO BRASIL I.:rDA CNPI: 00.534.193/000 Número do Título: 0000147322 Espécie: Duplicata deVenda
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 12/02/2010 Valor. Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/03/2010 Valor.

�����-��!����-����-����:_�_:_�:�-��-������-�::�����������-�?'����:�-�?::�-----
-

���::��-������-������-����:��-��,�:_��-�������-��::_����������:�-�?:����:�-�?::�-----
Protocolo: 143365 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPI: 84.432.392/000 Cedente: Protocolo: 142666 Sacado: LEONARDO NIENKOTTER ME CNPI: 01.743.466/000 Cedente; DAlSAN PRO
KATRE INDE COM.DE EMBAlAGENS I.:rDA. CNPJ: 79.912.747/000 Número do Título: 861/8621863 ouros INDUSTRIAlS I.:rDA CNPJ: 05.585.654/000 Número doTítulo: 1073560B Espécie: Duplicata de
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 15/02/2010 Valor. VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 08/02/2010
J.328,53 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O Valor: 578,69 Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$18,82,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------;.-------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143366 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000 Cedente: Protocolo: 142623 Sacado: LEOPOLDO PEREIRA CPF: 768.645.709-59 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
KATRE IND.ECOM.DE EMBAlAGENS I.:rDA. CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 864A Espécie: 79.922.639/000 Número do Título: Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 19/02/2010 Valor. 4.015,20 CO DO BRASILSA DataVencimento: 30/03/2010 Valor: 569,10
liquidação após a intimação: R$ 10040, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL

_ ESTADO DESANTACATI\RINA
Tabelionato do Mllllicípio eComarca

de Jaraguá do Sul __

_ Carlos Fabricio Griesbach,Tabeliao
AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589

Telefone: (47) 3273-2390'Horário de Funcionamento:
09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o p.resente edital, que foram apresentados nesta serventi _

los abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação d �os títu
a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 <;lias úteis), alerta:ndo-se, desde já, quantó àeso�eg;tal
dade de oferecimento de resposta escnta no mesmo prazo, sob pena de, em não o� iIi

ser lavrado e registrado o protesto cOl;espondente. A presente publicação se dev azendo,
de a(s) pessoa(s) indicada(s) par:,! aceitartem), ou pagar(em) ser(em) desconhec�: fato
localização incerta, Ignorada ou inacessível, ou for(em) resídentetsj ou domiciliad ( ):ua
da Circunscrição Geográfica daServenna ou, ainda, porque ninguém se dispôs a r!:s ora

intimação no endereço fornecido pelo apresa:nte, tudo em conformidade com os�be99r a
997 c/c 1023, todos do CNCGJ,

. 5,

KATRE IND.ECOM.DEEMBALAGENS I.:rDA. CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 1185A Es".
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BI}NCO REAL D.ar_a Vencimento. 11/03/2010 Valor. 2

jleCJe.

lJqLÚd���_����_�����:��_�?::�:�_���_��:_�_��:�_�����_������_�?:�_O, Edital:R$10,40
. .008,87

P;;;;�lo: 143384 Sacado: COM !NO E REPRESHmSTOWITDA CNPI: 84.432.392-;ÕÕÕ(;j��;-:---
IRE IND.E COM.DE EMBAiAGENS I.:rDA CNPI: 79.912.747/000 Número doTítulo: 1166/67/7BIBe. KA:
cie: Duplicata deVendaMercantil Apresen_tante�BANCO REAL. I?at�Vencunento: 10/03/2010 Valor.:r
Liquidação ap���_��_���:�_�?::�:�_���_��:_��_��:�_�����_���_��_�?:80, Edital: R$1O,4O

. ,14

P;;;;��i�-i43629 Sacado: COM 1ND E REPRESHR1STOWI.:rDA·
_
CNPI: 84.4�2.392-;ÕÕÕ(;j��;;iõI�

IRE IND.ECOM.DE EMBALAGENS I.:rDA
_

CNPI: 79.912.747/000Numero doTItulo: 1193/6/7/J20Espé_cie: Duplicata de ':'end�Mercantil !lar In_dicaçao Apresentan�:BANCOREAL pataVencimento: 12/031201
Valor. 749,14 Iiquidação apos amnmaçao: R$1O,40, Conduçao: R$ 21,64, Díbgêncía R$ 20,80, Edital: R$IO,�
P;;;;�-�i�:-i43244---&;;,d�:-ETIMArnQ�UDA--c�i:-83.Ü73.296;õOO:q;d����-DiCiiFii:X-PRii"iM�
PRESSAO I.:rDA CNPI: 03.503.600/000Numero doTitulo: 17646A

.
Espécle: DuplicatadeVendaM _

cantil por Indicação Apres�ntante: BANCO�ERSA.. !=lataVencunento: .06/04/2010 Valor.172
er

Liquidação após amnmaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O
,88

P;;;;�i�:-i43625--S;;;,d��FERNANDÃ-OORA---C�F:-õ74:i7õ�689�õl-���;�:vÃNiOEGüiõMAiimRii
NAS EPERSIANAS lIDA CNPI: 10.654.294/000 Numero doTitulo: 000045/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Ap�ent�te: �ANCO DO BRASIL� .. _DataVencimento: 10/04/2010
Valor. 243,00 liquidação apos amnmaçao: R$1O,40, Conduçao: R$18,82, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$1O,40

P;;;;��i�:-i43i3ã---S;;�d�:-FERNÃNDosCHOEFFa-CPF�õ4i:454:989:92-C���;�:PELECiruNiEmMEi
I.:rDAME CNPI: 02.109.085/000 Número do Título: 07728 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante;HSBC J3AN!<BRASILSA BANC9MUITfPW .. _Da�Vencimento: 05/03/2010
Valor: 155,00 Líquídação aposa íntímação: R$1O,40, Conduçao: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

P;;;;��i��-;43267---&;;,d�:-H.õRDÊ-uzii:r;ÃME----CNPJ:IÕ:412:ã5-7iiXii;�d��;��CÕMERCiõimN�
FECCOESAME I.:rDA ME

_

CNPI: 03.673.844/000 Número do Título: 1294-12004 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil ]lar IndicaçaoApresen�te: BANCODOB�ILSA .. _

DataVencunento: 06/04/2010
Valor: 787,85 Liquidação após a ínnmaçao; R$10,40, Conduçao: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edita): RSI0,4O
P;;;;��I�-i43243--&;;,d�:-GAi.ETEiüA-ÃGUZWÜ-&AGÜZWU--------CNPi-ii:õ65:575,OOOCede�;�:HY:
GIESYSTEMS COMLEDISTLIDA CNPI: 01.517.623/000Número doTítulo: 306637 Espécie: Duplicaiade
VendaMercantil por Indicação Apresentante: j3ANCO ITAU SA DataVencimento: 02/03/2010 Valor. 148 00
Iíquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O

'

P;;;;���i�:-i4362;--&;�d��-GERSONDREWS-cpF:833:543:52949-���t�:-CiDMMÃQUINASÃCiruCõiA5
lIDA ME CNPI: 06.111.400/000 Número do Título: 2242 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação�presentant�: BANCO DO BRASl!-SA .. l?at�Vencimento: 10/0412010 Valor. 260,00
Liquidação apos amtimaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
---------------- .. ------------------------------------------------------------------------_

..
_------------------------------------

Protocolo: 142940 Sacado: GILDOMACHADOTAVARES DOS SANTOS CPF: 062.375.409-62
Cedente:TIANESZEREME1l\ DE SOUZA CPP: 843.466.809-25 Número do Título: 000176 7 Espécie: Che
queApresentante:TIANE SZEREMETA DE SOUZA DataVencimento: 19/11/2009 Valor. 850,00 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocclo: 143293 Sacado:GrrMARllBA CPP: 448.619.239-72 Cedente:Vf:lITUSPNEUS IMPORTADORA
EDISTRIBUIDORA CNPI: 07.573.244/000 Número do Título: 10686/4 Espécie: Duplicata deVenda Mer-

�����;;�;;�������������:_�_��:��:_�����!�����:����!l�:�������_��:�
Protocclo: 142435 Sacado: INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARlO V CNPI: 03.748.069/000 Cedente:
TAVARESPOMENTO COMERCIALLIDA eNPI: 81.514.473/000
Número do Título: 000259 Espécie: Nota Promissória�resentante: TAVARES FOMENTO COMEROAL
I.:rDA DataVencimento: 15/07/2008 Valor. 32.743,45lJquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 143299 Sacado:ADELAlDE FREY CPF: 217.734.919-�0 Cedente:��OM��EQUI:;i;:�
I.:rDA CNPJ'06206904/000NúmerodoTítulo:3 Espeoe:Duplicata e en ercan..d_

- Apresentant� CAIXÀ ECONOMJCA FEDERAL DataVencimento; 02/04/2010 Valor. 465,00Líquí açao

:%°a intimação: R$ 10,40,Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
_

P;;;;�i��-i4295i---&;;;d�:-ADiüANA-oi.SEN---CPF:02õ.51�629�42--��,���:-BV-�CEIRA S!A-C.��
CNPJ: 01.149.953/000NúmerodoTítulo: 131011262 Espécie: Cédula deCréditOBan21can/Ol����,?;0� 12
sentante:SERGIOSCHUIZE&ADVQGADOSASSOOADOS . D�taVencunento. .

.

.. ,

Liquidação após a intimação: R$IO,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência; R$ 20,80,
Edital: R�_�?:� _

�;�i�:-i4-3123---s;,�d�:-BECARPÃN-ITDAME-CNPi�-iõ.943:677/00õ0rl��;�:-S�PÃO PAN1FICACAO E

ALIMENTOSCONGELADO CNPJ: 05.454.168/000_Número doTítulo: 2331 EspécíeDuplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: RI\NCO I1AU SA

.. l?ata Vencunento: 05/04/2010 Valor: 288,60

Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$4,74, Diligência; R$ 20,��_�t��_�:_��:? _

P;;;;�i�-.-í433i-9--s;,�d��c-jWiSTÃ-coM-EREPRESITDA-------cNiiõ3.395.739'OOOCed�nte:TAVARES
POMENIO COMERCIAL I.:rDA CNPI: 81.514.473/000Número doTítulo: 10433/7 Espécie; Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA _Da_ta ':'encunento: 07/�/2010 Va

lor; 2.409,75 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, DiligenCia: R$ 20,80, Edital: R$10AO

P;;;;�i;;,-í435à9--s;,;;d�:c-jiWiSTÃ-cõMiREPRESiIDA-------CNPj:õ33;i5�739iõOOQ;d����-êREDiSA
FOMENTOMERCANTIL I.:rDA CNPI: 72.538.937/000Número doTítulo: 11232/1 Espécie: Duplicata.
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA .o�taVencunento: 09/�/2010 Va

Iar: 2.855,71 Liquídação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;;;;�i�-:-i43437--s.;;;ci�:-êj-a,;,Tis-r;;:coMiREPRESE-CNPj�03395:739iõõ;jQ;d��;��WPÃ-sECüRITi:
ZADORA S/A CNPJ: 08.928243/000 Número doTítulo: 10608/5 Espécie: Duplicata deVendaMen;:antil por
IndicaçãoApresentante: BANCO I1AÚ SA DataVencim.ento: 31/03/2010 Valor. 3.346,88 Liquidação após a
intimação: R$ 1O,4O,.Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

_

P;;;;�i�:-i43425--S;;�d�:c-jWiSTÃcoMERciõ-E-REP-RES-iIDÃME-CNPI�03:395:739/000Cedent�:TA-
VARES FOMENTOCOMERCIAL I.:rDACNPJ: 81.514.473/000 Número doTítulo: 10608/6 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCO . �ataVencimenro: 07/04/2010 Valor. 3.346,88

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência; R$ 20,80:_�_��_��!_��:? _

�;�i��-i433-i4--&;;;d�:-O\CiWAAPAAECIDADEõUVEiRÃ--CPF:-ã93:9n.549-04 Cedente:VALDOCIR
HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000 Número doTítulo: 23832 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMJCA FEDERAL

.. pataVencunento:.04/04/2010
�_�::_I_�!:�_���-����������-����:_��_!_���:_��-���-�:�-�?:::���!�������_�?:�:���:�_�?::_�
Protocolo: 143685 Sacado: CENTER SOM AUDIO EVIDEO I.:rDA CNPI: 07.421.982/000Cedente: J P
F !NO COM COMPELEI I.:rDA CNPJ: 55.510.366/000 ,Número doTítulo: 1016-4 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO rlAú SA i)ataVencimento: 31/03/2010 Valor.

4.208,30 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$IO,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143358 Sacado: COM lND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000 Cedente:
KATRE IND.E COM.DE EMBAlAGENSUDA CNPJ: 79.912.747/000 Número do Título: 8651877 Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: BANCO REAL DataVencimento: 20/02/2010 Valor. 523,85 JJ

quidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,4O
------------------------------------------------_._-------.:;---------_._------------------------.------------------------------�

Protocolo: 143360 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE [ND.E COMDE EMBAlAGENS I.:rDA CNPI: 79.912.747/000 Número do Título: 1234A
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 16/03/2010 Valor.
1.734,56 üqLÚdação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O

Protocolo: 143361 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOWI.:rDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.E COM.DEEMBAlAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 1202A
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 15/03/2010 Valor.
1.716,52 Liquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 143367 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000 Cedente:
KATREIND.ECOM_DEEMBAlAGENSI.:rDA CNPJ:79.912.747/000NúmerodoTítulo:929A Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: BANCO REAL DataVencimento: 24102/2010 Valor.I.037,4O
Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143368 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000 Cedente:
KATRE IND.ECOM.DE EMBAlAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 927A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 23/02/2010 Valor. 896,40
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143369 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOWI.:rDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATREIND.ECOM.DEEMBAlAGENSI.:rDA CNPI: 79.912.747/000NúmerodoTítulo:903/9121923
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 22/02/2010 Valor.
540,83 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143370 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBAlAGENS LIDA CNPJ: 79.912.747/000 Número do Título: 896A
Espécie: Duplicata de Venda MercantilApresentante: BANCO REAL DataVencimento: 31/03/2010 Valor.

-=�:�=�������-��������:�_:�:�:_��������-�!:�������-����-�?:�:��:�-�?'�-----
Protocolo: 143371 Sacado: COM !NO E REPRES H R1STOWI.:rDA CNPI: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.ECOM.DE EMBALAGENS I.:rDA. CNPI: 79.912.747/000 Número doTítulo: 953/957
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 25/02/2010 Valor:
304,93 Liquidação após a intimação: R$ LO,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143372 Sacado: COM IND E REPRES H RISTOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedeme:KA�rND.ECOM.DEEMBAlAGENSI.:rDA CNPI:79.912.747/000NúmerodoTítulo:975/988
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 26/02/2010 Valor.
2.344,47 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21 ,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10040

.

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

Protocolo: 143373 Sacado: COM IND E REPRES H R1STOW I.:rDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATREIND.ECOM.DE EMBAlAGENS I.:rDA. CNPI: 79.912.747/000 Número do Título: 1022A
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 27102/2010 Valor.
1.321,22 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21 ,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

P;;;;�i�-i43374--&;;;d��COM-fNi:íiREPRESH-rusrowUDÃ-------OOj:-ã4.432392;ÔÕÕ---------------
Cede�te: KATRE IND.E COM.DE EMBAlAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 1024A
Espécie: Dup�ca� deVenda !'.:fefC3!ltil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 28/02/2010 Valor.
2241,00 Liquidação após amnrnaçao: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo: 143375 Sacado: COM !NO E REPRES H RISTOW I.:rDA CNPI: 84.432.392/000
Cede�te:� IND.ECOM.DE EMBAlAGENS I.:rDA CNPI: 79.912.747/000 Número do Título: 1026A
Espécie: DuplIca� deVen� !'.:fei'C3!llll Apresentante: �CO REAL Data Vencimento: 01/03/2010 Valor.
1.841,00 Liquidação após amnrnaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
P;;;;�i�:-i;;3376--s.;;d_;;:-COMIND-E RÊPRESH-iüsrowiIDÃ-------CNPj�ã4.432392;ÔÕÕ-------------.--
Cedente: KATRE IND_E COMDE EMBAlAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 1028A
Espécie: I:?cPlica� deVenda Mei'C3!ltil Apresentante: BANCO REAL DataVencimenro: 02/03/2010 Valor.

���������-�!����:_�!���:����-���-�::���!������-����-��:�-�?:�-----
Protocolo: 143377 Sacado: COM IND E REPRESH R1STOWITDA CNPI: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.ECOM_DE�GENS I.:rDA. CNPJ: 79.912_747/000 Número doTítulo: 1030A
Espécie:.Dupli�ta de Venda MeJ?Ifltil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 03/03/2010 Valor.
898,80 Líquidação após amnrnaçao: R$1O,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;;;��i�-l.rn7a-�:-COM-iND Ê-REPRfS-HiüSTõw-tiDÃ------OOts4.4ãi,3g-iiõOO-----
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBALAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número do TÍtlI-

. lo: 1033/1037 Espécie: Duplicata_de Venda �erta!:llil Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento:
04/03/2010 Valor: 725,00 üqui<!ação após a mtunaçao: RS 10,40, Condução : R$ 21 64 Diligência; R$ 20 80Edital: R$ 10,40

' , , ,

P;;;;�;;143379-�;COMiNO EREPRESHiUS-roWiIDÃ-----CNPilW�432.392iõOO---------------
Cedente:� IND.ECOM_DE�GENS I.:rDA CNPJ: 79_912.747/000 Número do Título: 1053A
Espécie: �P!ka� deVenda Mei'C3!ltil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 06/03/2010 Valor:2.672,85 Iíquidação após amnrnaçao: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligênda: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
Prot�k;:I.moo-�COM n-iDiREPRESH-RlSrr.lWlIDA-----OOj:-ii4.432.392;ÔÕÕQrl-;�-KA:
�IND:E (X)M.DE EMBALAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912747/000 úrnero doTítulo: 1079/1064/lOEspéoe: I?up�cata deV�<_la�rcantil Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 07/03/2010 Valor. 689 68JJquidação após amtnnaçao: R$ 10,40, Condução: R$ 21.64, Diligênda: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

'

------------------------------------------------------------------------
Protocolo: 143381 Sacado: COM IND E REPRES H RISTOWI.:rDA CNPI: 84.4'l2.392/000 Cedente: KA� IND:ECOM.DE EMBALAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912.747/000 Número doTítulo: 1I07/1119/11Espé� Dup�cata deV�Mf:rcantil Apresentante:_BANCO REAL DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 666,37JJquidação após amtnnaçao: RS 10,40,Conduçao: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
Prot�: 143382 �: COM INDE REPRFSH RISÜ)W t:IDA-----CNPi-84.43z392i(XXj(;j��;;KA1_'RE�ECOMDEEMBAlAGENS I.:rDA CNPJ: 79.912747/000Número doTítulo: 1127/29/44/4Es
pécie:Duplicatade��tiIApresentante:BANCOREALDataVencimemo:09/03/2010Valor:48704üquidação após a lDtnnaçao: RS 10,40, Condução: R$21,64, Diligênda: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

. ,

Prot���l� �: coMÍNn E REPRESH ruSroWlmA---CNP�64.ru2!ixJ-Q;d��

Protocclo: 143322 Sacado:WURIVALGNEWUCH CPP: 710.509.909-78 Cedente: PIRAMIDEAUTO PECAS
I.:rDA-EPP CNPI: 04.408.767/000 Número doTítulo: 480648072 Espécie:Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 10/0412010 Valor. 319,25
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143323 Sacado:WURIVALGNEWUCH CPP: 710.509.909-78 Cedente: PIRAMIDEAUTO PECAS
LTDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000 Número doTítulo: 004810 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA' DataVencimento: 10/04/2010 Valor. 52,91
Liquidação-após a intimação: R$10,4O, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;;;;���i�:-i43i36--S;;;;d��LUFHY-&lAN:.;:Ci.iMÃTIZACAOi1DA-ME-CNPÚÕ:947:3:;9iOOÕ&dente: RO-
DONAVES - TRANSPORfES E ENCOMENDAS I.:rDA. CNPJ: 44.914.992/000 Número doTítulo: 0150597290
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação APresentante: HSBC BANI< BRASILSA BAJl!CO MUL
TIPW DataVencimento: 02/04/2010 Valor: 58,38lJquidação após a intimação: R$1O,4O, Conduçao: R$8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10AO

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

���i��-i43i8õ--�;d�:-LüisCAiüOsDASivÃ--CPF:-7Õ7�6i;i�iã9�9i--ã;d���;-SEGÃRMARMASEMU-
NICOES I.:rDA CNPI: 02.352.767/000 Número do Título: 0025/09004 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento:OI/04/201O
Valor. 310,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

P;;;;��i�-i43õ7;---s;,;;d�:-MArjmüRANTIipETisCAiüÃ-i.TIíúNPj:lõ:;;92:696iOOÕ-ã;d��;;�AN:
TOCARTICOMDEBRlNDESECARDAPIO ITDA CNPJ: 55.083.869/000Número doTítulo: 0645 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAlXAECONOMJCAFEDERAL D�taVenomento:
30�03/20l0 Valor: 806,70 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, DiligenCla: RS 20,80,
Edital: R$ 10,40

P;;;;��i�-:-;43597---&;�d��-MÃRiZEiiAPARECIDADOS-SANroS-----------CPF:-944.354.139-49 ,Cedente:
SlLMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número doTítulo: 2339'002 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:.1O/04/201O
Valor. 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: RS 20,80, Edital: R$ 10,40

���1�t�g���=������9�:��:�8Jl��:���
de: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA ,Da? Ve�cunento.
06/04/2010 Valor. 2.177,85 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligencia. R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

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

P;;;;��i�:-i43282--S;;�d��ODÃffiMENDffiDÊ-Õi.iVEffiA---------CPF:Õ2Õ:662:i49:3Ü-Croente: DJCOMU-
NIO\COES E EXPWRACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000 Número doTítulo: 0001244304/Es�I�Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO REAL Data vencimento..

20 03

Valor. 337,50 Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

�i�i�:-i4331õ--s;,;;d�:PÃTIÜCtÃ-APAAECIDÃMARAFÃGüNDffi--------cPF�06i3ãi::;59�ÕÕ-�;�;
BIO HAIR I.:rDAME CNPJ: 02.266.619/000Número doTítulo: 8352-4 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMJCAFEDERAL DataVenciment�: 03/04/2%0Valor. 149,60 Liquidação após a intimação: R$ 10040, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O: _

�;�i�:1-436iõ---&..;;d�:-SAMAAA-GER\@i-ME----CNPJ:-ô8.822:õ8õi-õõõ-Q;ci���;.-SÕ�V'-C:RüZ S!A
CNPJ: 33.009.9ll/000 Número do Título: 158735-11 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicaçao
Apresentante; BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 26/02/2010 Valor. 2.809,15
Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

_

P;;;;�i�:-i4344i--S;;;;;d�:SÃÜWWENNiNGKAMP-CPF:-004:692249�õ8-Q;d��;;.';iEiMCÕsõÊ�RIAEP�A!UALDOL CNPI: 00.105.756/000Número doTítulo: 0666/3 Espécie:Dupli�cime�to:Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCOMUU1PW .Da? .. R$ 20 0Il08/04/2010 Valor. 406,20 Líquidação após a intímação: R$ 10 40 Conduça-o: R$ 13,19, DiligenCIa: "",

Edital: R$ 10,40
' ,

-----------------------.----------------------------------------------------------------------------------------3iõõõ-Protocolo: 142945 Sacado: SHOP!NG DOCELUIARCOM EAT.EVAREJO PRODTE CNPJ: 0?.427.6J r-tuIo.Cedente:CAPSD\RINDUSTRIADEARTEFXIDSDECOUROSI.:rDACNPJ:OO.023.35I/000Numero o 'Dam006878AP Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO 00BRASILSA - '.

Vencimento: 02/04/2010 Valor. 389,89 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligên03'R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 -

------------------------------------------"--------------------------------------------------------------------o-ruiS crDÃProtocolo: 143061 Sacado: SIDNEI SABEL CPP: 902.024.739-53 Cedente: OESA COM E. REP ntante:CNPI: 81.611.931/000 Número do Título: 5427785U Espécie: Duplicata deVe!1da �ercaotil Apê_:dução:BRADESCO DataVencrmento: 28/03/2010 Valor: 523 24lJqLÚdação após amnrnaçao: R$1O,4O,
n

R$13,19, Diligênda: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
'

_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÕÕÍmMProtocolo: 143207 Sacado: STS BUREAUXDE ESTIlD I.:rDAEPP CNPI: 02.644.424/000 Cedente:_. DupliSOWCOES EM INFORMATICAI.:rDAME CNPI: 04.923.783/000Número doTítulo: 015081 � 2010cata deVendaMercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data \lencunento ..05!04/1O 40Valor. 480,00UqLÚdação após'a intimação: R$ 10,40, Condução: R$17AI, Diligência: R$ 20,80,���___._
P;;;;�i�-i4344(;--S;;;,d�:-TPMíNFORMATICA-iIDÃME---CNPi:-Õ7.856.&52-;0CXl���;� NILOmnFr& C!A!:!DA CNPJ: 01.956.134/000 Número doTítulo: 11410-2 Espécie: Duplicata de \fenda��/JfoIndicaçao Apresentan�e: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO MUITIPW

.. _

Data Vencunento.
. R$ 10,40�_�::::s�_��������_�_�����_�_I_���.:_������:�_�='_:_����_�_���:���---__

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-4747

Cadeiras para crianças
DIVULGAÇÃO

Estão
em toda a mídia as cadeiras para

transporte de crianças, dentro de ve

ículos. Tudo se deve ao prazo para a

entrada em vigor da fiscalização do uso
das mesmas. Um dos poucos fabricantes des
te tipo de cadeiras é aTutti Baby, estabelecida
no distrito industrial de Massaranduba que
produz uma série de outros produtos voltados
para a segurança e conforto das crianças. Este
tipo de cadeira precisa ter o selo de aprovação
do Inmetro, que submete o produto aos mes

mos testes realizados para verificar os itens de

segurança dos veículos em caso de colisão. A
Tutti Baby, com quase seis anos de existência,
já é uma das líderes domercado brasileiro com
sua grande gama de produtos.

Importações de têxteis
cresce mais de 70%

Preço da celulose
A cotação da celulose atingiu o seu

maior patamar em 15 anos, puxando
os preços de toda a gama de produtos
derivados da mesma. Trata-se de um

sub-produto do terremoto no Chile,
pois, como o país andino detém 7,4%
da capacidademundial de produção e o

terremoto paralisou a produção, faltou
produto e os preços dispararam. Antes

deste evento, já havia outros problemas
com tradicionais fabricantes do norte

da Europa como consequência da cri

se mundial. É aguardada uma redução
nos preços para junho ou julho quando
se espera que o abastecimento já esteja
novamente regularizado.

a importação de produtos têxteis por Santa Catarina neste
primeiro trimestre do ano apresentou números quemerecem
uma reflexão mais profunda, pois o total saltou de US$ 171

milhões em 2009 para US$ 293,9 milhões em 2010. Analisan
do os números observa-se que o principal item foram os fios
sintéticos contínuos que somaram US$ 74,7 milhões este ano
contra US$ 36,4milhões no ano passado. Também os fios sin
téticos descontínuos tiveram crescimento, chegando a US$
64,3 milhões este ano contra US$ 52,1 milhões no ano passa
do. O destaque em termos de crescimento percentual foram
os fios de algodão que passaram de US$ 14,8 milhões no ano

passado para US$ 34,3 milhões em 2010. Note-se que as im

portações totais do Brasil de fios de algodão foram de US$ 19

milhões em 2009 e US$ 44,7 milhões em 2010.

Complexo Intermodal Catarinense
Continuam os esforços da SC Parcerias para tirar

do papel o complexo previsto para ter 9 Km de compri
mento e que além de abrigar o aeroporto para cargas
deverá contar com desvio ferroviário que o ligará a São

Francisco do Sul.A localização estratégica emAraquarí,
ao longo daBR-101 e próximo deIoinvílle e da área por
tuária de São Francisco tem potencial para tomá-lo um
importantíssimo complexo intermodal.

ESCOLA CIEM SAHB
JARAGUÁ DO SUL/Se

UMA PROFISSÃO AO SEU ALCANCE

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/Se

Certificado reconhecido pela Secretaria

Estadual da Educação Portaria E n? 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

Mais informações: 47 3275-4125 _ Rua Antonio Tobias, 50 Centro - Próx. ao Colégio Jangada.

E-ma�: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br Site: www.�����tera�.ia_:�.s_t�t!�a.ciemsa��._��.}1.br .
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Marisol no novo shopping de Joinville
AOne Store, rede de lojas daMarisol, inaugurahoje uma loja no Ioín

ville Garten Shopping. A loja oferece exposição coordenada do rnix de

produtos das conceituadasmarcas do Grupo - Marisol, Mineral, Mineral
Kids, Pakalolo, Criativa, Babysol, LilicaRipilica e Tigor T. Tigre. liA expan
são da One Store em Joinville é extremamente importante para a conso

lidação da rede", analisa o gerente da rede One Store, Elbio Armiliatto. A
expectativa para abertura do novo shopping da cidade vizinha é grande.

Pamplona Empreendimentos 25 anos
Iniciando suas atividades em 1985 em Florianópolis, a empresa se

transferiu para Iaraguá em 1988 e hoje mantém atividades também

em Itajaí e em Rio do Sul. Suas obras podem ser encontradas em di
versos pontos da cidade e atualmente também está construindo na

nova área de expansão do Centro que é aVila Nova.

Banco do Brasil se expande
O Banco Patagônia da Argentina anunciou o acordo para

vender 51% de seu capital para o banco estatal brasileiro por
US$ 480 milhões. Trata-se demais uma tacada do BB para am

pliar a atuação no exterior.

Movimento de R$ 10 milhões
Esta é a expectativa dos organizadores da EXPO 2010 para o evento

que disponibilizará 112 stands internos e 12 externos e espera a visita de
60mil pessoas. Mais informações no sitewwwexpozülü.com.br

INDICADORES

TR 0,056% 22.ABRIL.2010

CUB 887,87 ABRIL.2010

BOVESPA .0,1% 22.ABRIL.2010

POUPANÇA 0,5231 22.ABRIL:201D

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,763

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7200

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500

EURO (EM R$) 2,3450

1,765

1,8700

1,8500

2,3465

0,68%
.. 0,58%

0%

.0,01%

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA

Rua 11 de Novembro, 3514 - Centro - 89108-000 - Massaranduba - SC
Reconhecido pelo M.T.P.S. sob nO 305.975/70

Fone/Fax: (Oxx47) 3379-1104 - CNPJ: 82.742.727/0001-09
E-mail: sitruma@brturbo.com.br

EDITAL

Em cumprimento ao disposto no artigo 6°, parágrafo 1, e 11 do Regimento Eleitoral, aprovado em

Assembléia Geral Extraordinária, comunica que foi registrada chapa 1 (um), abaixo, como concor

rente a Eleição, a que se refere o Edital publicado no jornal O Correio do Povo, pág. 19. do dia 13

de Abril de 2010.
Diretoria

Presidente: Lucio Stolf
Secretaria: Irena R. Lazzaris

Tesoureiro: Werner Marquardt
Vice-Presidente: Vitorina T. Jarocinski
2° Secretário: Douglas José Eccel
2° Tesoureiro: João C. Jarocinski

Suplentes da Diretoria

Suplente: Irene K. Krueger
Suplente: Ivo Voigt
Suplente: Viviane Carla D. Havenstein
Conselho Fiscal Efetivo
Leandro Deretti

Ivo Krueger
Dolores Stolf

Suplentes do Conselho Fiscal
Jaime Genoim
José Valdir Ziemer
Waltraud Fleming
Delegados representantes
junto a Federação
Efetivo: Lucio Stolf
Efetivo: Adelina F. Jarocinski

Suplente: Reno Zastrow
Suplente: Ignácio Jarocinski

Nos termos do Artigo 13 do mesmo regimento Eleitoral citado acima.
O prazo para impugnação é de 5 (cinco) dias a contar da publicação do presente Edital.
Massaranduba 23 de Abril de 2010

Lucio Stolf - Presidente
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llIL
CINEMA

VOCÊ EALICE NO PAÍs DAS
Preparem o riso e a imaginação, pois um dos filmesmais aguardados estreia hoje no Breithaupt
Alice no País das
Maravilhas é a versão

cinematográfica do diretor
Tim Burton da clássica
história de Lewis GarroU.

li
m dos filmes mais es

perados para esse ano,
a produção apresenta
uma Alice jovem, que

retorna ao País das Maravilhas

após 10 anos.

No longa metragem, Ali-·
ce (Mia Wasikowska) tem 19

anos, e não lO, como no ori

ginal. É instigada pelo coelho
branco (voz de Michael Sheen)
a mergulhar nos subterrâne
os de seus sonhos quando se

vê em crise por não aceitar
um casamento arranjado com

um jovem lorde da Era Vito
riana. Não é mais a criança, e

sim uma garota que se recusa

a seguir certas tradições e rei
vindica a própria liberdade de.
escolha na sociedade britânica

do século 19.
Ela não lembra bem, mas já

esteve no underground ante

riormente, garantem o Chape
leiro Maluco (Johnny Depp) e

os gêmeos Tweedledee e Twe
edledum (Matt Lucas). Além
deles, a galeria de personagens
que a recebe é formada tanto

por figuras concebidas direta
mente no computador (Gato
Risonho) quanto por gente de
verdade, como as rainhas Bran
ca (Anne Hathaway) eVermelha
(Helena Bonham Carter).

Pela sétima vez atuando
num filme de Burton, Depp in

corpora novamente de maneira
criativa a sensação de desajuste
social de seu personagem. Mas
a criatividade tem limite: lá pe
las tantas, Alice se transforma
numa justiceira do mundo sub
terrâneo, espécie de salvadora
de um povo oprimido por uma
líder má e ansioso pelo retorno

da monarca boa, e a trama pas
sa a andar por outros caminhos.

PREVISÃO DO TEMPO

FOTOS DIVULGAÇÃO

Fenômeno tem
arrecadação alta

Fenômeno da cultura pop, a adaptação
de Tim Burton para o clássico Alice no País
das Maravilhas inspirou a reedição de velhos

livros, novas publicações, produtos licencia
dos e até a publicidade alheia. Sua estreia

internacional, em março, veio .acompanhada
de números grandiosos: mais de US$ 200 mi
lhões arrecadados em três dias de exibição.

Orçamento: US$ 250.000.000. Gênero: Aventura. Duração: 108 mino Diretor: Tim Burton.
Roteiristas: LindaWoolverton, Lewis Carroll. Elenco: Iohnny Depp, MiaWasikowska, Helena Bonham

Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas, Stephen Fry, Michael Sheen, Alan Rickman,
BarbaraWindsor, PaulWhitehouse, Timothy Spall, Marton Csokas, Tim Pigott-Smith, John Surman

\

!
/

A instabilidade deve persistir
pelo menos até o restante da se

mana, com ocorrência de chuvas

frequentes e acumulados signi
ficativos. Ainda assim, o tempo
melhora no decorrer do dia. En
tre domingo e a segunda-feira,
volta a condição de temporal iso
lado e alagamentos.

CHUVAS E
NEBULOSIDADE
Tempo instável com
chuva mais intensa e

risco de temporal na
madrugada e manhã.
No decorrer do dia,
temperatura em declínio.

f'

i

Jaraguã do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁ)(: 24°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁ)(: 18°C

DOMINGO
MíN: 18°C
MÁ)(: 24°C

SEGUNDA
MíN: 19°C
MÁ)(: 28°C

r.HAPH�Ó
� ...
12°20°

ALERTA

Chuvas
.

continuam

(160"
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

FASES DA LUA

CANOINHAS
� ...
12° 22°

SEVQctVAI pARA···

LAGUNA
No decorrer do

dia, o céu

fica nublado e panc�d�s
de cnulla com pOSslvels
trovoadas acontecem �

e

principalmente de man��ras
de madrUgada.lemp�ra

entre HOC e 25 C.

/JARAGuA 00 SUL
� ...
160 24°

/

�'

BI UMFNAIJ
�.
14°24° 1""1 /

J r ,f f I I , ..

" � I
FlORIANÓPnI IS \ I'

�o�o V
(

I

RIO no SIII
� ...
14° 24°

RAJADAS

Umidade e

vento forte SAn fOAOIIIM
� ...
10° 19°

o tempo ainda fica abafado nos pró
ximos dias devido a elevada umidade do
ar, mas no decorrer do dia a temperatu
ra declina com o avanço de uma massa

de ar frio pelo Sul do Brasil, que também
provoca rajadas fortes de vento sul, da
ordem de 50 a 70km/h, vindo do oceano.

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

GRIClÚMA
� ...
17° 23°

6/4 28/4
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Universo TPM

Elijane Jung

Mulher 13

BISCOITO
DA SORTE
Esteja disposto a se doar.

uniyersotpm@ocorreiodopovo,.com.br, . .

.

". '

.

-

"'. ' .:, '-�';�� ..
� •

•

.... � ."_. ..
• � ••:' t· ....

ATENÇÃO, ATENÇÃO!
As mulheres sabem quando há algo errado no re

lacionamento. Acho que nossas anteninhas invisíveis
captam aqueles sinais que indicam que a coisa não está
boa. Se ele foge dos carinhos mais quentes e prefere um
abraço frouxo ao super beijo, se vive de olho no celu
lar, se anda desinteressado pela vida sexual ou, o opos
to, vive sugerindo coisinhas novas, se ele se irrita com

qualquer coisa que você faça, se começou do nada a se

preocupar com a aparência, quando antes só andava de
chinelão ... Pronto! Os sinais estão na cara!

Ela merece
Ela está de aniversário no fim de semana e eu peço

licença para mandar um super beijo. Ela ocupou o lugar
daminhamãe quando esta se foi, tem o mesmo jeitinho,
a mesma mão para cozinhar, o mesmo carinho com os

filhos e sobrinhos. ,É minha irmã, alguém a quem admi
ro pela força e determinação. Sirlei Milan, uma diva, que
vai estar no próximo divã. Aguardem!

Na costura sob medida. Não encontrou aquelemo
detinha lindo no seu tamanho? Quer dar vida às peças
que só existem na sua imaginação? Costureira, menina!
Se joga para valer nas cores, nos tecidos, nos cortes e

numa roupinha feita especialmente para você!

LORD GAFA RESPONDE
P: Será você o ser que responderá às mulheres uma das dúvidas

mais cruéis? Por que cargas d'água os homens vivem se coçando?
Não deu pra entender que isso é feio?

R: Opa, opa! Ainda bem que você não tem o instrumento que
temos, que fica balançando e escorregando para lá e para cá. Você
nunca usou um sutiã menor que faça seus seios "pularem"? Tem
que arrumar não é? É mais ou menos assim ... Para finalizar, bonito
mesmo é deixar a calcinha pendurada no box do banheiro, hein?

TRICOTA DO
.• Várias amigas reclamam da

impaciência e intolerância
dos parceiros no trânsito.
E com razão. É bom ficar
atenta, acalmar os ânimos
dos meninos, pois do jeito
que a coisa anda, uma mão
na buzina pode acabar em
tragédia. Calma, garotos!

• Dia Nacional do Choro.
Que mané choro, que nada. É
sexta feria, dia de tomar um
vinho, jantar fora com aquele

seu marido alto, de olhos
verdes, delicado, com as

finanças bem gordas, cheio
de amor para dar... Ei, está
chorando por quê?

• Ela disse adeus, e chorou, já
sem nenhum sinal de amor.
Ela se vestiu, e se olhou;
sem luxo, mas se perfumou.
Lágrimas por ninguém, só
porque, é triste o fim. Outro
amor se acabou ... (Paralamas
do Sucesso - Ela Disse Adeus)

ÉGA!ABANDONA
Aqueles correntes com pingentes pendurados

entre os seios. Ou você usa uma corrente delicada na
altura do decote, ou então um super cordão, abaixo
dos seios. O decote está liberado, mas aquele pingen
te por ali... Abandona, colega!
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CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
CarlosHenrique

Schroeder, escritor
LuizCarlosAmorim,
Escritore editor

KellyErdmann,
jornalista

CINEMA

PatrídaMoraes,
jornalista

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Chico Xavier (Dub)
(16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)

• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
( 14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(16h50, 19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE

Não vote naquele, vote nesse

Cidades pujantes como
Jaraguá do Sul estão

Illigadas" ao mundo por
apenas duas pontes

--... uase todos os dias recebemos e-mails
com mensagens políticas. Umas con
tando vantagens do governo atual.

....... Outras difamando este. E elas tentem
a aumentar com a aproximação das eleições.
A verdade e que essas mensagens possuem
um monte de bobagens. Três exemplos:

- Não vote nesse candidato porque não

possui pós-graduação ou mestrado. Mas

quem disse que um grande líder deve ter
uma extensiva carreira aca

dêmica? Sua equipe sim;
precisa. Muitos grandes e

reconhecidos empresários,
formadores de opinião no

seu meio, não possuem
mais que o segundo grau.

- Não vote naquele por-
que o governo que defende quando estava
no poder não criou empregos, com esse a

moeda nacional não era forte como agora.
Economias como a brasileira, considera
das de países emergentes estão em alta no

mundo. Ou seja, existe uma transferência
de capital de nações sempre consideradas
ricas para nações como a nossa. Somos
iluminados: não temos problemas étnicos
e possuímos um vasto cardápio em recur

sos naturais ..Essa transferência de capital
cria empregos e a inércia moeda de países

como a do Brasil ficam mais fortes perante
o dólar.

- Não vote nesse porque o governo que
ele quer seguir é o mesmo que só viaja, nun
ca está no gabinete. Se queremos ser uma

nação respeitada e forte, temos que estar

presentes no mundo. Participar de assuntos

polêmicos, botando a cara pra bater. Afinal,
como raras nações do mundo, somos um

país neutro nas relações entre países. Ne
nhum país do mundo com

a nossa força tem essa neu

tralidade.

Que venha um novo go
verno e que não esqueça da
infraestrutura, algo que o

nosso país tanto precisa e

carece. Somos a nona eco

nomia do mundo, em 2030 seremos a quar
ta e dependemos somente dos caminhões.
Cidades pujantes como Iaraguá do Sul estão

"ligadas" ao mundo por apenas duas pon
tes. Que esse novo governo continue a via

jar, para a China, para o Sudeste asiático e

note pelas estradas daqui que uma das prin
cipais razões do crescimento dessas nações
é a sua infraestrutura. Na visão de brasileiro,
acostumado a ver trânsito lento por causa
de pontes, aqui tenho a impressão' que exis
tem pontes sobrando.

• Cine Cidade 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h30, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h - todos os dias)
• O Livro de EIi (Leg) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• O Livro de Eli (Leg)
(13h30, 22h - todos os dias)

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(16h, 18h, 20h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h15, 16h45, 19h15, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(17hl0, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
A Caixa (Leg)

(14h20, 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Mariana avisa a Gilmar que Viviane foi

embora. Gilmar chega à rodoviária e procura
por Viviane. Gilmar encontra Viviane e a leva
de volta para casa. Gilmar apresenta Vitória/
Viviane para Antônia, que explica o serviço
para a moça. Daniel fica feliz ao ver que sua

protegida vai trabalha na casa de seu pai. Gui
lherme e Vicente conversam sobre a escola
de música na comunidade carente. Alex toca
o violino na rua e Jair aproveita para passar
um chapéu e pedir dinheiro. Jovenil flagre o

genro, que fica sem saber o que fazer. Vitória/
Viviane serve o almoço e Ricardo não desvia
seu olhar dela.

TEMPOS MODERNOS
Goretti visita Bodanski e o médico avisa

que ele pode permanecer em um sanatório
se não der continuidade ao tratamento. Caló
geras confirma que Leal terá que deixar seu
apartamento. Hélia tem uma crise de ciúmes
ao ver lolanda e Leal conversando. Hélia e

Leal se reconciliam e .Iolanda vai embora.
Nelinha decide passar sua parte na empre
sa para Leal. O maestro é severo com Led e

o desclassifica quando o jovem erra. Ramón
tenta defender o filho, mas desmaia. Uma
senhora desconhecida diz a Leal que sabe
onde encontrar o motorista que deu carona

para Regeane.

LANÇAMENTOS

Um Amor ao Acaso
Kate e Will levam vidas bem diferentes,

mas o destino está prestes a pregar uma

peça neles. Will não é o aluno mais exemplar
e é obrigado pelo seu professor a participar
de um evento: A Feira Medieval. Kate, can
sada da pressão de seu trabalho, abandona
tudo e se junta a um grupo de teatro que faz

parte da feira. Lá, Kate e Will participarão de
divertidos momentos entre reis e rainhas, até
descobrirem que o amor pode surgir nos lu

gares mais inesperados!

VIVER AVIDA
Dr. Moretti fica admirado com a evolução

e a habilidade de Luciana com sua nova cadei
ra de rodas. Benê recebe a notícia de que vai
mancar pelo resto da vida. Helena e Bruno se di
vertem em Búzios. Garcia fica radiante ao ver os

convidados para a inauguração de seu restau
rante. Paixão fica desanimada quando Jorge sai
da Projecta para encontrar Ariane. Rafaela corta
a faixa para inaugurar o restaurante e Dora avi
sa que entrou em trabalho de parto. Ingrid vê
Ariane em um café e se aproxima para falar com
ela. Dora e Garcia entram no centro cirúrgico.

BELA A FEIA
Samantha se dá conta de que foi engana

da mais uma vez e chora por não saber como
agir com- a filha. Victor Hugo zomba Magdale
na, que, após saber do casamento de Max, diz
ter vontade de se casar com Ignácio. Vera con

ta para Bela que Max irá se casar. Vera tam
bém fala sobre as dificuldades financeiras de
Samantha e Bela decide arrumar um empre
go na Mais Brasil. Cíntia fica incomodada ao

ouvir os pais elogiando Valentina. Carminha e

Berenice fofocam sobre o sequestro de Verô
nica. Carminha acredita que tenha sido uma

armação para tirar mais dinheiro de RJcardo.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Vida americana
Qual a origem da soberba dos ameri

canos? E como esse gigantesco vizinho do
norte se tornou rico e poderoso? As respos
tas para essas e muitas outras questões e

curiosidades sobre esse povo está no livro
"Os Americanos". Com escrita brilhante e

provocativa, o historiador rastreia origens,
costumes e paradoxos dessa nação. Retra
ta também o expansionismo, os anos dou
rados, as guerras, os escândalos, o jazz, o

cinema e muito mais.

Esse é o Negão, aproveitando o sofá da casa da vovó
Ivonete! Quem manda o dic é o leitor Guilherme Lutz.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES .

(20/3 a 20/4)
É melhor não brincar com a sorte

quando o assunto é dinheiro: No

afetivo sua generosidade estara em
�m�' •

I Lembre-se de que a ternura e sempre
a�

Ot" ,
efi�z no combate ao mau humor. musmoi

TOURO ,

(21/4 a 20/5)
Analise algumas questões do pas

sado. O excesso de sensibilidade

de alterar seu humor. A dois, clima de satis-pc
tlfação. A tristeza acaba ?om �s perspec IV�S e

traz limitações para a Vida, viva com alegria.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Não deixe que o desencanto tome

conta do seu astral. Momentos de

privacidade vão estimular os assun

tos do coração. A Lua aumenta sua capacida

de de enxergar melhor as soluções. Aja com

praticidade.

CÂNCER

@(21/6
a 21/7)

Nem tudo serão flor� nas===
pessoais, mas as brigas serao pas

sageiras. No amor, diálogo. Tenha

objetividade ao falar, principalmente, com as

pessoas que você tem afinidade e gosta de

bater papo.

ta���7 a 22/8)

'iff}/)J Evite misturar amizade com ne-

gócios. Interesses em comum

podem fortalecer a relação amorosa. Por

maior que seja a tempestade, não perca o

equilíbrio. Tudo passa, mas sua fé e cora

gem permanecem.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
É hora de dar um up no seu visu-

al! As afinidades e os objetivos em

comum vão fortalecer a relação amorosa.

O lema é cada um por si e ninguém por
todos. Reservar um momento para refletir
será benéfico.

LIBRA

(23/9 a 22/10) .

Há riscos de fazer uma avaliação
equivócada dos sentimentos, sejam

seus ou dos outros. Força, não tema nenhum
obstáculo. Nenhuma circunstância externa é
forte o suficiente para acabar com seu poder.

ESCORPIÂO
,

(23/10 a 21/11)
Com exigências você só conseguirá
atrair ressentimentos. O astral me-
lhora e o romance ganha mais cor.

Deixe um pouco sua teimosia de lado para
receber o bom humor e toda a sensibilidade
da Lua em Virgem.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Não fique se cobrando a perfeição.
lnteresses-em comum fortalecerão

os vínculos de afeto. Não perca tempo
lembrando de tudo que já fez. Viva o presen
te, olhe para frente e caminhe confiante e

alegre.

� CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
Não perca as esperanças, tudo vai

melhorar. Nos assuntos do coração, uma
nova paixão pode surgir! Não tenha medo de se
arriscar e tentar, pois você pode perder muitas
conquistas! Tenha mais confiança!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não deixe que o orgulho prevaleça.

Valorize quem oferece afeto e afaste
se de quem não te merece! Fase benéfica
para organizar seu dia a dia. Partilhe seus

momentos felizes com quem lhe interessa.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Embora você possa ter uma decep-
ção amorosa, há chances de rever

ter Uma situação adversa: arrisque-se! Leve
� coisas menos a sério. Aja com a mente e
nac com o coração, mas cuidado para não
falar demais.
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Stephanylança
música da Copa

Na quarta-feira, enquanto a África do Sul orga
nizava uma comemoração aos 50 dias para a aber
tura da Copa do Mundó, a cantora Stephany apro
veitou a data para lançar a música "Brasil, Agora é
Hexa", A morena ficou famosa com o hit "CrossFox",
e agora fez uma versão do sucesso de Claudia Leitte
intitulado "As Máscaras", O link do novo clipe está
no twitter de Stephany.

lavínia Vlasak
quer outro filho

Lavínia Vlasak parece ter se empolgado
com a maternidade. Mãe de Felipe, de um ano

e três meses, ela planeja ter outro herdeiro
em breve, mesmo sem "a ajuda" de um pai.
"Meu plano era já estar grávida. Queria en

gravidar quando Felipe tivesse mais ou me

nos um ano. Assim que organizar a casa

nova! começo a jogar sem goleiro", contou a

atriz para a revista "Contigo".

A Fazenda 3 vai
dar R$ 2 milhões

O reality show "A Fazenda", da Record, deve ter

um prêmio maior em sua terceira edição: a emiss_o
ra quer pagar ao vencedor R$ 2 milhões, par? �ao
ficar atrás do Big Brother Brasil, que deu ao ultimo

ganhador R$ 1,5 milhão. Dado.Dolabella e K�rin�
Bacchi, que ganharam respectivamente a primei

ra e a segunda edição do programa,. levaram para

casa R$ 1 milhão - sem contar os Impostos, que
somaram cerca de R$ 275 mil. "A Fazenda 3" deve

estrear em setembro.

DIVIRTA-SE

Gontar carneirinhos
Um sujeito já estava há três semanas sem con

seguir pregar o olho. Ele já tinha tentado todas as

receitas possíveis para descansar, ma� �ada re�o!
via. Sem aguentar mais, resolveu que ma ao medi

co. Chegando ao consultório, durante a consulta, o

doutor recomenda: _,.

_ Olha eu sei que a sugestao e antiga, mas por

que o senhor não tenta contar carneirinhos logo que

se deita?
-

d
_ Olha ... É que eu sou boxeador, doutor. Quan o

chego a nove, me levantor

Michel fica
com morena

em boate
Parece que chegou ao fim o

suposto affair entre os ex-BBB Mi
chel e Tessália. Na terça-feira, ele
foi flagrado aos beijos com uma

morena na boate Moaki, em São
Paulo. Sem notar que eram foto

grafados, eles trocaram beijos sob
os olhares curiosos do público, e
a foto acabou caindo na rede. Mi
chel e Tessália foram vistos juntos
no Axé Brasil, em Minas Gerais.

Ângelo Antônio
conta experiência

Em entrevista ao programa "Marília Gabriela

Entrevista", que vai ao ar no domingo, 25 de abril,
o ator Ângelo Antônio contou uma experiência so

brenatural que teve durante as filmagens de "Chico

Xavier", do qual é protagonista. Ele foi passear em

uma cachoeira e diz ter sentido a presença de uma

menina, descobrindo mais tarde que uma garota
havia se suicidado no lugar.

Ex-DBB Serginho
lança um livro

Os ex-participantes do último Big Brother Brasil pa
recem ter uma ligação forte com a literatura. Depois
de Angélica e Elenita, o estudante Sergínho vai publi
car um livro contando sua história e falando sobre di

cas de comportamento. "O 'Diário do Serginho' vai ser
um diário mesmo, onde vou poder transcender minha
essência com meu público de uma forma bem diverti

da e saudável", explicou ele à revista "O Fuxico". O livro

chega às bancas entre julho e agosto.

SUDOKU
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SOBRE o JOGO
17 E 9 'Z 6 L t B s

É um jogo de lógica muito 6 z 9 s E r L 9 17
simples evíciante, O objeti- O s L l 9 v 9 6 � l

vo é preencher um quadra- IS 9 r 17 L 9 s � 'Z 6

do 9x9 com números de 1 :::> � 6 s v 9 z 9 L �

a 9 sem repetir números ....I l B L 6 � E S 17 9

em cada linha e cada col- O 9 9 E l l 6 17 ç L
una. Também não se pode '"

L v 6 9 S 9 'Z � c

repetir números em cada
� S 'Z � L 17 9 6:9

quadrado de 3x3,

ANIVERSARIANTES
22/4
Anderson A. Ranch
André O. Zocatelli
Andriéli C. Adrovandi
Antonio Siqueira
Arno Bertholdi

Camila Grah
Clarice Spiess
Douglas L. Wilke

Edilina K. Ziese

Eriton S. Tavares

Felipe Voigt
Gabriel Spézia
Harri Horstmann

HenryMuller
Jessica M. Bardin

Jonathan Salomao

JoséV. Papp
Leandro Godoy
Maicon J. Meier

Mateus Soares

Michele Dumke

Nathali L Lipinsky
Nilena J. dos Santos
Ricardo M. de Jesus

Rogério Krawuski
Rosa M. S. Neckel
Sebastiao L. Nau

Wilson Eggert
Zilda I. O. Gunther

23/4
Adriano Kremke

Alex Rosa

Ana J. Lennert

Bernadete A. T. Guths
Brenda R. da Silva
Charles Schumann

Claudio Fuzzi

Deise P. Delagnolo
Deneir A. Marinoso
Fabio Umbalinski

Franciene S. Junkes

Gabriela Bertoldi

Gilson C. Flohr

Hildegardt H. H. Hack
limar Siwerdt

IsoIde Petre

Jean de S. Simm

Jessica T. Lennert
Lauro Pelling
Usiane M. de Souza

Luana C. Gaspar
Luiz C. R. Chagas
Márcio R. V. Junior
Norma Bolduan
Romario V. de Miranda

Tania Bertoldi

Valeria M. Soares
Waltraud Gonçalves
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mcagnncatvesãnetuno.cum.br

Moa Gonçalves
Ajuda entre amigos

Olha
só, quem puder auxiliar o jovem Ioní Dom, com 20 anos de

idade, que está acamado há dois anos e está em vida vegetativa
após complicações oriundas da leptospirose, por favor, ligue
para 9971-2542, comWilson Pinter ou Zenaide, que é coorde

nadora da Pastoral da criança. Ioni precisa urgente de água de coco

para hidratação do corpo e é o único líquido que consome no mo
mento. A família é pobre e não consegue arcar com este custo. Eles
precisam também de cesta básica. Liguem e ajudem! A causa é justa.

No pedaço
Meninas de Iaraguá e região

fiquem ligadas, mais um guapo,
segundo os entendidos, daque
les que não dá para deixar passar
despercebido, acaba de aterris
sar na urbe, cheio de amor para
dar. O nome dele é Johnas Roling
e atende por Roli, e vem a ser o

único filho do casal do bem Lau
ra e Luiz Ricardo. Saudável, va
lente e com a genética gritando
alto, no quesito beleza. Ah! Além
de um futuro bem garantido. En
tendam como quiser.Welcome!

O tradicional jogo de futebol
entre craques jaraguaeneses e

migrantes de várias cidades, rea
lizou-se na quarta-feira, no Beira
Rio. A turma de Iaraguá, coman
dada por Eta, Calinho, Luizinho,
Nono, Zero, Siang, Chiodini,
Toto, Chuva, Mauro, Ricardo e

Shram deu um chocolate de 7 x

O nos forasteiros Edinho, Gilson,
Fábio, Vanderlei, Sidnei, Souza,
Chico, Tarzan, Leo, Mafra, Beto,
Paulo. Após a peleja aconteceu o

tradicional comes e bebes.

Etiqueta
Como a minha "máquina" precisa de reparos fui verificar in loco e

aqui vai urn pequeno lembrete para os consumidoresmais desavisados.
Os índices da inflação continuam lá embaixo, mas os preços das merca
dorias' principalmente os dos remédios continuam subindo, como urn
balão. A diferença entre urna farmácia e outra, chega a mais de 30%. E
alguns genéricos andam bem mais caros que os originais. Freud explica?

ç'

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo.
Fernando Rabock, Nando, o
bambambã do restaurante
japonês Kantan, é o grande
aniversariante de hoje. Por favor,
liguem! Ele vai adorar saber
que foi lembrado. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

• Quem a esqueceu está em
tempo de desculpar-se: Andressa
LuizaMrygllod foi a mais querida
aniversariante da cidade ontem.
Felicidades, sempre!
• Amanhã o meu amiguinho
Lucca Rozza Rocha festeja com
seus amiguinhos oito anos.

• Pelo meu iPhone tenho escutado
elogios sobre a loja Rosa Choque,
na Reinoldo. Lá você encontra
coleção nova com roupas
femininas exclusivas de estilistas
de todo Brasil. Além claro, de
sandálias, acessórios e artigos
para presentes.Vale conferir!

Solita
Recebi por e-mail que quem estava sozinha, na quarta-feira,

arrasando corações no Estação Armazém foi Miréia Mattos.
Onde estava seu amado, Bruno LuizWeege, o Bruninho, que não
estava lá tomando conta dela? Mas ela estava lá bela e sempre
com ele na cabeça, e no coração. É o amor!

Linda de morrer, laís Curtipassi, na lente do
fotógrafo Hermann, do site Moa Gonçalves,

nos corredores do Estação Armazém
TE CO TEI!

��
U

P/aCetour
Todos os destinos num só lugar!

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL

• Hoje quem apaga velinhas, nos ventos que sopram por lá.
corta o bolo e recebe o coro

de parabéns é Ana Melo. Mil • Dia 21 de abril foi o
vivas. aniversário do meu amigo

André Zocatelli. A data foi
Se a previsão não falhar e o comemorada intensamente

frio pintar por aí, nadamelhor com os amigos e familiares.
do que reunir os amigos e Parabéns, garoto!
aproveitar a Sexta-feira da
Degustação, na Adega • A cabeleireira Solange
Airoso Menezes. Okpnik que não perde

uma Festa do Champanhe,
• O cantor Paulo Henrique já começou agendar as
movimenta hoje à noite a descolada para o grande
Choperia Scondidinho. Vale evento só para elas, dia 25 de
conferir. maio, no Estação do Tempo.

Jéssica Marcela Bardin, Por falar em Festa do
colega da revista Nossa, foi a Champanhe, os primeiros
aniversariante mais festejada 50 convites acompanham
de ontem. um lindo cachecol oferecido\

pela Marcatto Acessórios.
• Em breve os convites de Onde comprar? Na Marcatto
casamento do jaraguaense Acessórios, Imobiliária
Caitano Marcatto, que reside Jardim, revista Nossa e na
atualmente na Bahia, deverá Cabeleireira Solange.
circular pela cidade. Ele
encontrou a sua cara metade .• Com essa, fui!

A advogada Augusta Nicolodelli,
uma das mulheres que realmente
merece nota 10, é a grande
aniversariante de hoje

Dica de quinta
Curtir um sertanejo e pagode

na London Pub.

Onde comer bem

NoesTui.![��tche
de qualidade e bom atendimento.v

"
Humildade é algo que
devemos ter para não

lembrarmos aos fracassados o
quão são fracassados.

H'-' .JEFFI: li

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o gente

boa Juarez Silvano,do F12 Sport.
Ele é outro amigo que lê a coluna
todos os dias para acompanhar

as melhores notícias da
sociedade jaraguaense.

-W??!$1>M
Troféus e Medalhas
3275-4044

A
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Quando você tiver alguma solicilação, r.eclamação elo�1O o denúncia eue tenRa fi laçã0 ({fi ta

(mm a atuação do Governo Estadual, utilize a IDuvidonia Geral d0 Estad0.

Exerça a sua cidadania, ligue 0800 6448500 U S8 www.ouvidoria.sc.gov.br

, .

sagl

A Farmácia de Manipulação Ekilíbrio traz mais uma novidade pra você!

-

Se você é do tipo que vive de olho na balança, precisa se esforçar dependência, que os medicamentos sintéticos moderadores de apetite
muito para não cometer o pecado da gula, não resiste a um choco- causam.

late, então pode comemorar que vem novidade por aí! KOU - O KOUBO não deve ser usado em diabéticos.

BO, sua mais nova arma contra o excesso de peso!

Extraído da cactácea Cereus sp. e conhecido como o "doce

do deserto" o KOUBO é uma fruta muito popular no agres

te brasileiro, utilizada amplamente na culinária do norte e

nordeste do país em preparações doces, como compotas

e geléias.
Estudos científicos constataram que o KOUBO possui

propriedades importantíssimas no processo de ema-

grecimento, sendo um potente moderador de

apetite, que auxilia no processo de ema

grecimento estimulando o organismo
para liberar mais insulina à célula, sa

ciando a fome e, principalmente, di
minuindo a vontade de comer doces.

Age também estimulando o organismo
a utilizar suas próprias reservas energé
ticas, auxiliando na queima de gordura.

Além disso o KOUBO contém Proteínas,

Fibras, Vitamina C, Omega 3, Omega 6 e

Aminoácidos.
Uma grande vantagem do KOUBO é a ausência

de efeitos colaterais, como a agitação, boca seca e

I
•••

Benefícios do KOUBO

• Potente moderador Natural do Apetite
• Diminui a vontade de comer doces
• Lipolítico (Queima gordura)
• Redutor de Medidas
• Diurético
• Antioxidante

Na FARMÁCIA EKILIBRIO você encontra esta e

outras fórmulas para emagrecer com saúde!

Conheça também nosso Sache de fibraVeetal, uma excelente

opção natural, para fazer seu intestino funcionar!

Faça - nos uma visita e consulte nossas farmacêuticas!!!

Fone 3371-8298 / 3371-6087 Rua João Picolli 110, Centro

17
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* BRASIL

Repercussão
Leitores

participaram bastante sobre o

caso "Ronaldínho Gaúcho, Ganso e Ney
mar" na Seleção Brasileira. Vou publicar
uma opinião masculina e uma feminina.

Márcio Maestri escreveu que gostaria de ver os
dois jogadores do Santos, mas acredita que o

Gaúcho já teve a chance em 2002 e 2006 e não

aproveitou. "Ganso deveria ir no lugar de Julio
Baptista porque tem futebol mais ofensivo e

objetivo". Já Priscila Guimarães Bastos fez uma

comparação interessante: "de acordo com a úl
tima escalação, temos no meio-campo Kaká,
Ramires, Elano, Julio Baptista e Kleberson. Ago
ra me pergunto: com exceção do Kaká (que é

craque e pode surpreender), será que os outros

quatro merecem ser convocados mais do que
Gaúcho, Ganso e Neymar?". Fica a pergunta
para você continuar a discussão.

DIVULGAÇÃO

DOIS TOQUES
ESCOLARES • Foi realizado
ontem o congresso técnico
do Troféu Murillo Barreto de
Azevedo. Serão 1,8mil crianças
participando do evento.

NÚMEROS •Mais números da

competição: são 34 escolas
inscritas e podem competir
alunos de 10 a 14 anos.

SUB-15 • O futsal sub-If joga em
casahoje e amanhã, pelo Estadual.
As partidas acontecem no Parque
Malweeehojeseráàs 19h30.

SUB-l1 •Depois de dois anos fora
do estadual, Jaraguá do Sul volta
a disputar a categoria no futsal
masculino. A estreia será hoje em
Blumenau.

CONFUSÃO. Depois do jogo
contra o Avaí, torcedores do
Grêmio se encontraram em

Palhoça e partiram para a briga.
Cinco foram presos.

CURIOSIDADES DA COPA

Em 1954, na Suíça, a Seleção Brasileira
era uma bagunça Tanto que ninguém
sabia que um empate contra a

Iugoslávia classrncaria os dois times
para as quartas-de-final. Depois do
jogo, que terminou 1x1, alguns atletas
chegaram a chorar no ônibus pensando
que estariam eliminados.

Showbol

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e Firula de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

o "jaraguaense" Cesinha viajou ontem à noite para mais
uma partida do Brasileiro de Showbol. Ex-jogador do Juventus
e agora atuando no futebol amador com oVitória, ele foi convi
dado para disputar a competição pelo Palmeiras, onde foi reve
lado. E, ao lado de craques como Edmundo e Oséas, enfrenta o

Corinthians hoje às 18h30, pela semifinal da competição. I� ex

pectativa émaior, pois se trata de um clássico", afirmou. Cesinha
foi contemporâneo de todo o elenco que hoje também está no
showbol. uÉ um esportemuito legal de jogar. Além disso, a gente
revê amigos de uma época que nosmarcou", disse o jogador. Na
foto, ele é o segundo agachado, da direita para a esquerda.

� GOL DE PLACA � "GOL CONTRA
Protesto na Arena da Bai

xada De uma forma pacífica
e inteligente (como tem de ser

sempre), a torcida do Atlético
PR achou uma boa forma de se
manifestar contra o racismo,
no caso do zagueiro Danilo, do
Palmeiras, e domeiaManoel.

Flamengo. Em quatro
meses, do céu ao inferno. A
diretoria errou feio ao alar
mar aos quatro ventos que
o cargo de Andrade está em

risco. Se é para sugerir algu
ma mudança, que se avise
internamente.

RAlOI DE REGULARIDADE

O ização
deseja repetir
sucesso de 2009
Segunda edição acontece amanhã
no Parque Municipal de Eventos
JARAGuÁ DO SUL

Jaraguá do Sul recebe
amanhã o 2º Rally de
Regularidade, válido pela
2ª etapa do Campeonato
Catarinense e que tem
o apoio do Jornal
O Correio do Povo.

Conforme Schultz, a redução
do traçado deixará a provamais rá

pida e, por isso, a expectativa é que
em 3h30 o circuito seja completado.
Os pilotos e navegadores vão passar
pelos bairrosTrês Rios doNorte, Ne
reu Ramos, pela cidade de Corupá
e voltarão pela Tifa da Jararaca. IiÉ
uma região muito bonita, podemos
dizer que será um passeio ecológico':
completou o presidente, lembrando
que qualquer veículo pode participar
da prova, já que objetivo é a regula
ridade e não a velocidade, ou seja,
vence quem andar no tempo certo.

organização do evento,
formada por integrantes
do Ieep Club da cidade,
uer repetir o sucesso de

2009. O presidente da entidade,
Cleber Schultz, disse que a primeira
edição superou todas as expectati
vas e agora, na segunda, a previsão
é que o evento tenha ainda mais

repercussão. Em 2009, foram 187
carros e esse ano, para evitar confu
são, a organização resolveu limitar a
etapapara 200 automóveis.

Até ontem as inscrições já ultra
passavam 100 duplas. Além do au

mento do número de participantes
essa edição contará com outras no

vidades: ela perderá 30 quilômetros
de distância (eram 120 quilômetros
epassoupara 90) emudará o trajeto.

IIÉ uma região muito
bonita, podemos dizer que
será um passeio ecológico'l.

CLEBER SCHUlTZ,
PRESIDENTE DO JEEP curs

Esse ano a largada será às 12hO 1

no ParqueMunicipal de Eventos. As
inscrições podem ser feitas no local,
até às 9h, ou no site www.rallyregu
raridade.com.br no valor de R$ 100

para a categoria cidade e R$ 130

para master, graduado e turismo.

• Genielli Rodrigues o

genielli@ocorreiodopovo.com.br
PIERO RAGAZZI

Etapa de 2009 reuniu 187 carros e foi considerada a melhor do Catarinense

ATLETISMO

Ivanildo busca título internacional
Ivanildo de SouzaPinto está emMontevidéu, no Uruguai, onde partici

pa a partir de hoje do GrandPrix Internacional do Mercosul. O atleta busca
medalhas nas provas de 100metros com barreira, salto triplo e lançamento
de disco. Agora, lvanildo compete na categoria 55 anos (antes era 50) o que
vai exigirmais do corredor. 1i0 nível aumenta, são pessoasmais experientes,
mas estou com esperança de trazermedalhas", disse o veterano .
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Na área

Henrique
.

. ·Porto
Aberto de Corupá

_-. epois de Schroeder, agora é a vez de Corupá promover seu
Aberto de Futsal. Enquanto em Schroeder o torneio aconte
ce no verão, em Corupá ele é realizado no inverno. O palco

--�será o GinásioWilly Germano Gessner, que tem a melhor

quadra da região. As inscrições vão até dia 26 de maio, mesma data
do Congresso Técnico. A taxa é de R$ 500, mas a premiação com

pensa. O campeão, porexemplo, fatura R$ 4mil em dinheiro. Como
diferencial, o torneio permite a inscrição de atletas até o final da pri
meira fase. Na segunda fase uma rádio local entra na jogada, com a

transmissão ao vivo

das disputas.A com
petição inicia em 9

de julho e segue até

o final de agosto,
dando vaga para o

vencedor na Copa
dos Campeões. In

teressou? Então agi
lize. São apenas' 16

vagas.

Varzeano afunilando
É tudo ou nada para o Box7 noVarzeano. Como treinador de

dicado que sou, aproveitei a folga na tabela no último sábado e

fui observar o jogo entre Confort Fine e Rio Molha, nosso próximo
adversário. Gostei do time do Molha, apesar da derrota sofrida:
É um time bem posicionado em campo, obediente taticamente.
Possuem dois bons jogadores no meio de campo, que cadenciam
o jogo e buscam as melhores jogadas. Pela direita chegam forte
com o lateral, que fatalmente cruza na área. Pela esquerda jogam
com um atacante avançado, estilo ponta. Acredito numa partida
muito boa e equilibrada.

Voleibol
Por falar em voleibol, a

ADV realizou nesta sema

na a entrega de camisetas
para os alunos dos palas
da modalidade espalhados
pelo município. Contando
com o apoio incondicional
da Marisol há uma década,
a entidade investe forte no

trabalho de base, no que
está mais do que certa. O
resultado pode ser men

surado através dos atletas
convocados para seleções.

A Cimed vem?
Um fanático por voleibol me

perguntou quando a Cimed vai

jogar em Iaraguá do Sul. Os jogos
foram anunciados quando da

venda das cadeiras cativas do

projeto "Amigo Torcedor", .

do

futsal. Acontece que a Superli
ga está chegando na final, que
será disputada em jogo único,
marcado para São Paulo. Res

tam os não t-ão atrativos jogos
do Campeonato Catarinense ou

então a Superliga 2010/2011. A

pergunta fica no ar.

Primeirona forte
Os clubes já se movimentam para a Primeira Divisão de Iara

�á do Sul, que neste ano será patrocinada por O Correio do Povo.
alto clubes confirmaram presença na competição, que começa
no dia 15 de maio. Em conversas com alguns dirigentes, verifiquei
que o nível será alto. Ficou claro que todos querem "destronar" o

�ruz de Malta, que por sua vez quer arredondar seu número de

títulos para dez. Um guia está sendo elaborado pela Liga Jaragua
ense de Futebol, no estilo do Guia da Placar, para ser encartado no
Jornal O Correio do Povo. Aguardem.

EST D Al

Basquete jogapara
continuar invicto
Times da categoria sub-17 terão de atuar fora de casa

JARAGuÁ DO SUL

As equipes de basquete do
sub-17 feminino e masculino
e o sub-15 masculino jogam
pelo Estadual no fim de
semana.

Muipe
Jangada/FME, do

b-17 feminino, está em

hapecó, onde tem ama

ã uma pedreira: encara
as donas da casa da CBC, que lide
ram a competição com três vitórias.
O confronto promete, já que as [ara
guaenses também estão invictas no

Catarinense, com duas vitórias em

dois jogos. O técnico Júlio Patrício
contará com três reforços: Heloísa,
Karine e Meline, que foram contra

tadas recentemente e fazem a es

treia. O jogo será amanhã, às 15h.
Na mesma categoria, só que

entre os garotos, a Unimed/FME,
retoma às quadras pelo Catarinense
nas cidades de Porto União e Con

córdia, onde enfrentam o Clube

Concórdia, hoje, às 20h, e a ACOB,
amanhã, às 15h.A exemplo dasme-

,

ninas, os rapazes também estão in

victos, uma vez que estrearam com

vitória sobre São Bento do Sul.
Finalmente a estreia da catego

ria sub-15 masculino aconteceu. A

Unimed/FME enfrentou Blume
nau fora de casa e, até o fechamen
to desta edição, o jogo não havia

terminado. O timeestava cheio de

desfalques: Giovane abandonou as

quadras, o pivô Lucas Coelho lesio
nado e o alaIarmador Gabriel Gete
tina voltou recentemente.

Clássico entre
Fia e Timão
nas oitavas
DA REDAÇÃO

Terminou na noite de ontem a

fase de grupos da Libertadores da

América. Os resultados favorece

ram o Flamengo, que se classificou

com o sextomelhor segundo colo
cado e fará nas oitavas-de- final o

clássico contra o Corinthians, que
terminou com a melhor campa
nha da primeira fase.

O primeiro a entrar em cam

po e dar aquela força para o time

Rubro-Negro foi o Internacional.
No Beira Rio, o Colorado derro-

Sub-17 masculino treina forte para enfrentar a equipe do Concórdia

tau o Deportivo Quito por 3xO,
com gols de Andrezinho, aos três
minutos, Bolívar, aos 15, e Giulia
no, nos acréscimos, aos 47 minu
tos do segundo tempo. A equipe
pegará o Banfield nas oitavas.

O Timão venceu o Indepen
diente, no Pacaembu, e confir
mou a primeira colocação geral
o que dá a vantagem de decidir
em casa até a final da competi
ção. O gol Alvinegro foi contra
de Valencia, aos 22 minutos do

primeiro tempo. Os empates em
OxO de Cerro Portefío x Racing e

Cerro x Emelec também auxi
liaram o Flamengo a se manter

vivo na Libertadores. Confira
na tabela os outros duelos das
oitavas-de- final.

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL
• OITAVAS-DE-FINAL - JOGOS DE VOLTA
RESULTAOOS
AtlétiroGO 2xO santa Cruz
Ruminense 3x2 Portuguesa
QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE IDA

QUARTA-FEIRA (28/4)
2:lh50 - Vrtória x Vasco
21h50 - Palmeiras xAtlétiroGO
2:lh50 - Fluminense x Grêmio
2:lh50 - AtléticxrMG x santos

• UBERTADORES
• RESULTADOS
Intemacional 3xO Deportivo Quito
Cerro 0x0 Emelec
Corinthians 1XO Independiente-COL
Cerro Portefio OXO Racing-URU
OITAVAS-DE..fINAL - JOGOS DE IDA
Corinthians x Flamengo
Universitário x São Paulo
San Luis x Estudiantes

Guadalajara x Vélez Sarsfíeíd
Ubertad x Once Caldas
Banfield x Intemacional
Alianza Uma x Univ. Chile
Cruzeiro x Nacional
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Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo lO/lO, cód 5U11C4. com preço promocional à vista a partir de RS27 290,00 ou financiado com entrada de RS13.645,OO (50%) + 24 prestações

mensais de RS691,45. Taxa de juros: 0,99% a.m e 12,55% a.a. Total da operação: R$30.289,82. CET para esta operação' 21,36% a.a.voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo lO/lO, cód.

5U21C4. com preço promocional à vista a partir de RS28 990,00 ou financiado com entrada de RS14.495,OO (50%) + 36 prestações mensais de RS517,07 Taxa dEi Juros: 0,99% a m. e 12,55%

a.a. Total da operação: RS33.109,63. CET para esta operação: 18,47% a.aPOlO RS 43.890,00. Consulte as condições com os vendedores Os verculos anunciados são ano e modelo

2010/2010. Condições válidas enquanto durarem os estoques ou até 22104/2010

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de conficnco

47 3274 6000
.

e.com.br Grupo Auto Elite 40 anos ce credibilidade. MIICO�
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