
GRIPE

Segunda dose
de proteção

•

para crianças
Pais devem levar os filhos
menores de dois anos para
tomar a segunda dose da
vacina contra a gripe A.
Em Jaraguá do Sul, seis
casos da doença foram
descartados e o resultado
de um teste está sendo
aguardado. Página 10

Prazo encerra hoje também para quem precisa fazer o documento e

resolver outras pendências com a Justiça Eleitoral. Estimativa aponta
que Jaraguá do Sul deve superar a marca de 101,5 mil eleitores.

CESAR JUNKES

-

/

Eleitores formaram fila ontem em frente ao cartório. Movimento deve ser ainda maior durante todo o dia de hoje. Página 7
I

ÇA
Adolar

Jarkdeixa
aCodejas.
Página 5
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Projeto cria
fundo para
o esporte
Prefeitura propõe a criação
de um conselho e um

fundo para o setor, além
da oficialização do Tribunal
de Justiça Desportiva no

município. Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Morre no eXllio

Napoleão Bonaparte
Em 1821,'0 dia 5 de maio foi marcado

pela morte de 1 apoleão Bonaparte, um

dos maiores mitos da França de todos
os tempos. Napoleão havia ido general
de artilharia france a e líder do exército,
tornando-se mais tarde o ditador do país,
com o título de Cônsul. Na ocasião de sua

morte, Napoleão já estava exilado na ilha
de Santa Helena há seis anos.

O governo de Napoleão na França du
rou de 1804 a 1814, mas o destaque entre a

população francesa começou a ser conquis
tado bem antes. Em 1799, ele já havia ficado
famoso pelo seu desempenho como estra

tegista e desde a juventude o francês se so

bressaía pela facilidade com a matemática.
Em 1793, apresenta ao governo um

plano de contra-ataque para expulsar os

ingleses de Toulon, onde estava exilada
a família do futuro imperador. Três ano

depois, com 26 anos de idade, recebe a ta

refa de comandar o exército da França em

uma batalha na Itália. Apesar do sucesso,
foi só depois de uma vitória na Áustria
que ele passou a se considerar "predesti
nado a grande feitos".

Seu governo, mesmo antes da implan
tação do regime monárquico em 1804, foi
marcado pelo controle militar e pela centra

lização, apesar de Napoleão dividir as deci
sões com Roger Ducos e Emmanuel Sieyes.
Os ideais revolucionários foram ignorados
e a imprensa passou por um período de

grande repressão, assim como os cidadãos
franceses. A expressiva eXAWSão territorial
durou até a derrota na Rússia por causa do
frio e a posterior invasão da França, chegan
do ao fim na Batalha deWaterloo.

BANDAS ANTIGAS DO VALE
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150 anos de imigração
da FamOia Emmendoerfer
A família Emmendoerfer, que completa 150

anos de imigração em setembro deste ano, está re

alizando hoje na recreativa do Parque Malwee um

pré-lançamento da festa. A comissão organizadora
convida todos os membros da família para partici
par do jantar que deve ter início às 19h30, no res

taurante do Parque (próximo à área de esportes).
Os Emmendoerfer, que atualmente contam

com mais de 500 membros morando principal
mente em Iaraguá do Sul, migraram para o Brasil
em agosto de 1860. O lavrador Sebastian Emmen
doerfer se estabeleceu na Colônia Itajahy (Brus
que) com a esposa, Anna Maria Bechtold, no dia 13
de setembro do mesmo ano - 102 dias depois de
sair da Bélgica.

A origem da família é um pouco mais miste
riosa, já que muitos dos registros acabaram se per
dendo. O mais antigo documento que foi encon

trado comprova que Nicolaus Emmendõrfer vivia
na província alemã de Baden, por volta de 1716.
Há também notícias de uma família Immendõrfer,
que vivia no vale do rio Murg, na cidade alemã de
Gernsbach, cujas raízes rem?ntam a 1550.

DÉCADA DE 1940

Página publicitária
Por volta da década de
1940, era costume no

jornal"O Correio do
Povo" pelo menos uma

.

página inteira dedicada. '

�-

à publicidade - mas, ao /
,.

d d /contrário os gran es

anúncios dedicados
a uma só empresa,
vários pequenos
anúncios eram

publicados juntos.

• o especiaJ sobre as Sociedades de TIro chegou ao fim. Agora,
começa outro especial sobre as bandas que foram pioneiras

ou faziam sucesso na cidade e na região antigamente.

Os festejos e bailes aconteciam periodicamente em Jaraguá do Sul desde a chegada dos primeiros imigrantes
a região. Com o passar do tempo, no entanto, algumas bandas começaram a ficar mai� conhecidas pelos
moradores, e sua pre ença era certa nas festas mais animadas. Apesar de não ser poss.lVel ter certeza de �ualfoi a primeira banda que surgiu em Iaraguá do Sul, Emílio da Silva fez relatos de grandiosas fest.as que tenam
acontecido no Rio da Luz no início do século � com música e desfiles de integrantes da "Marinha de
Guerra do Império Germânico". Apesar da alteração dos costumes que ocorreram c?m o passar do te�po,
as bandas que animaram a cidade ficaram marcadas na memória de quem presenciou as apresentaçoes ou

valoriza a importância da música na cultura e identidade de um povo.

o trajeto da família
Emmendoerfer,

que chegou
ao Brasil em

agosto de 1860

ASSOCIAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS DA MICRORREGIÃO
LITORAL NORTE CATARINENSE, ASTRALNORTE

Rua Leopoldo Gerent, 225 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - CNPJ 03.807.762/0001-92

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da agricultura, �ssodados aos Sindicatos que compõem a Associação dos Sindicatos de Trabalhadores RuraIS da
Microrregião Litoral Norte Catarinense, para se reunirem, de acordo com o Artigo 611 e 859 da

Consolidação das Leis do Trabalho e demais disposições da matéria, em �se�bléia Geral �ordinária que será realizada dia 17 de Maio de 2010, às 8:00 horas em pnme�� conv�çao na

sede do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Araquari localizado na Rua Graciãano A1tino Cardo-
so n.o 40, na ddade de Araquari para deliberação da seguinte ordem do dia:

.1 -Apreciação, deliberação e aprovação da Pauta de Reivindicações dos TrabalhadoresAssaIana
dos Rurais para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho;
2 - Deliberação sobre a autorização à Diretoria do Sindicato elou à FETAESC, para lhes outor
garem poderes especiais, com objetivo da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho com o

Sindicato Rural nos municípios da Microrregião do Litoral Norte Catarinense.
3 - Deliberação sobre a autorização à Diretoria do Sindicato elou à FETAESC, para lhes outor
garem poderes especiais, com objetivo da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho cx:xn
a FAESC. Não havendo possibilidade de negociação coletiva, a instauração do Dissídio Coletiva
de interesse da categoria profissional da agricultura, nos limite da base territorial dos sindicatos
assedados a Associação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Microrregião Litoral Norte
Catarinense;
4 - Não havendo, na hora adma indicada, número legal de associados presentes para a insta�dos trabalhos em primeira convocação, à assembléia será realizada uma hora após, ou �, as

9:00 horas, do mesmo dia e local, em Segunda convocação, com qualquer número de assooados
presentes, de conformidade com o artigo 18 de seu Estatuto Social e art. 859, da CLT.
05 de Maio de 2010.

Associação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Microrregião Litoral Norte Catannense.
CNPJIMF n.o 03.807.762/0001-92

EDITAL -

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/
SC, torna público pelo presente edital, que VILMAR
OLDENBURG, CI n° 2.763.933-9-SESP-SC, CPF
n0825.078.809-53, brasileiro, divorciado, mecânico,
residente e domiciliado na Rua Bertha Weege s/n°,
nesta cidade, requer com base no art. 18 da lein° 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502- Bertha Weegue e 1217-Belém,
Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracte�z�do, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme CertJda�n° 401/2008, expedida em 02,12.2008 e reavaliada em 05,11.2009, Proc. N

26031/2009, assinando como responsável técnico, o arquiteto e Urbanista Car
los Alberto da Silva, CREA n° 61723-2, ART n02646084-8. O desmembramento
é de caráter residencial, possui área total de 88.600,OOm2, sendo constituído de
1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 03 DE MAIO DE 2010
AOFICIALA.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As locações e a lei

Uma
das contratações mais comuns no cotidia

no dos cidadão é o de locação. Suas regras
estão previstas no Código Civil e, no ca o das

locaçõe de imóvei urbanos (re idenciai ,não
re idenciai ou para temporada), também na Lei n°

8.245/91. a qual ofreu algumas alterações em dezem
bro do ano pa ado com a Lei n° 12.112.

A legi lação referente à locação visa precipuamente
equilibrar a relação entre inquilino e proprietário e de
terminar a obrigaçõe e direito de ambos os lado. e,

por um lado, o locador não pode fazer exigência ab ur

da , por outro lado, o locatário também tem re pon a

bilidade a cumprir.
Hoje trataremo de algumas ituaçõe

a vezes não tão claras para a parte en

volvidas, mas que e tão expre amente

previ tas na lei.
Prazo. O contrato de locação pode

er e tipulado com prazo determinado
ou indeterminado. Entretanto, e o for
com prazo igual ou uperior a dez anos,
é nece ária a concordância do cônjuge
(marido ou e po a).

Devolução do imóvel. o contrato for

por período determinado, o locador não

poderá exigir do locatário ua devolução
ante do fim do prazo. O locatário, por
ua vez, poderá devolvê-lo ante e pagar

a multa pactuada, que deve er proporcional ao período
de cumprimento do contrato. Caso o locatário devolva o

imóvel por conta de tran ferência de trabalho, fica isento
do pagamento de qualquer multa, e avi ar com 30 dias de
antecedência.

No contrato com prazo indeterminado a ituação
muda um pouco. O locatário pode de fazer o contrato, a

qualquer tempo, com avi o prévio de 30 dia. Já o loca
dor, na locações residenciai , omente poderá retomar

o imóvel ca o antes de e tornar por prazo indetermina

do, o contrato tenha vigido com prazo determinado de
30 ou rnai meses. Se o prazo ajustado tiver sido inferior
a 30 meses, ao eu término o contrato automaticamente

passa a viger por prazo indeterminado e, para retomar o

imóvel, o locador terá que apresentar ju tificativas espe
cíficas previstas na lei.

Aluguel. É livre, desde que acordado entre as partes.

Não é permitida, porém, sua vinculação a moeda estran

geira ou ao salário mínimo. E o aluguel somente pode ser

cobrado antecipadamente em duas situações: contrato

para temporada (como aqueles feitos para casas de praia,
por período relativamente curto ) ou se não houver ne

nhum outro tipo de garantia (abaixo). Para o contratos

que não ão de temporada, cobrar antecipadamente signi
fica dizer até o sexto dia útil do mê vincendo.

Garantias. Existem quatro modalidade de garantias
previstas na Lei de Locações, sendo a mai comum a da

fiança. As outra ão caução, seguro de fiança locaticia e

ce ão fiduciária de cotas de fundo de inve timento. O 10-

IMAGEM DO DIA

cador pode exigir apenas uma modalida
de na contratação.

É importante o fiador de locação
atentar para o fato de que se o locatário
não pagar o débito, ele responderá pela
dívida com eu patrimônio e que, nes e

ca o, não poderá alegar o in tituto do
bem de família. Ou eja, me mo que o

único patrimônio que po ua seja a ca a

onde re ida com ua família, poderá
perdê-la porque outra lei (na 8.009/90,
conhecida como lei do bem de família)
prevê expre samente que o impedimen
to da penhora não cabe em obrigação
decorrente de fiança concedida em con

trato de locação.
Crime e contravençõe . Por outro lado, a Lei de Loca

çõe prevê que caracteriza contravenção penal exigir mais
de uma modalidade de garantia num me mo contrato de

locação; exigir valor além do aluguel ajustado e cobrar an

tecipadamente o aluguel fora do perrnis ivo legai .

E define como crime o locador recu ar- e a forne
cer recibo discriminado do aluguel e encargos, entre

outra situaçõe .

A matéria é extensa e envolve, ainda, ações de despe
jo, revisionai e renovatórias, consignação em pagamento
(quando o locador se recusa a receber o aluguel), além de
outras que tões específicas.

Assim, para evitar po íveis problemas, consulte um

advogado, profissional devidamente inscrito na OAB/SC,
antes da assinatura do contrato. Caso surjam dúvidas du
rante a vigência da locação, é também o advogado o me

lhor profi ional para dirimi-las,

"
Caso o locatário
devolva o imóvel

por conta de
transferência de

trabalho, fica isento
do pagamento de

qualquer multa, se

avisar com 30 dias
de antecedência

O passeio ciclístico em comemoração ao

Dia do Trabalhador, em Corupá, contou
com a participação de mais de 500

pessoas. Entre os ciclistas estava o prefeito da
cidade Luiz Carlos Tamanini aproveitando o dia
destinado ao lazer.

" Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
E obnqatõrto Informar nome ccrrpleto, profissão. ·CPF e telefone ,. não serão publicados).

NOTA DE AGRADECIMENTO '

A Família de Rogério, Rita e Roseane Hruschka, agrade
cem de coração todas as manifestações de carinho e conforto

quando do falecimento de seu filho e irmão

Roberto Ricardo Hruschka
agradecem aos amigos de vôo livre, médicos e enfermei

ros do hospital São José, Diretoria da Igreja Luterana Cisto

Salvador bem com Pastor Elpidio, Pastora Marli, Padre Valdir,

amigos e familiares que enviaram flores e coroas, e as pesso
as que estiveram presentes no seu ultimo adeus.

Muito Obrigado. A família

SERViÇO

PI R

Exposição no Museu
Wolfgang até dia 24

O Museu Wolfgang Weege sedia até 24

de maio a exposição da artista plástica
Marisa Kaufrnann

"

em todo gato é par
do". Trata-se de uma divertida coletânea
de trabalhos focados na figura do gato. A

mostra tem como objetivo propiciar ao

espectador uma reflexão sobre o cotidia

no. Marisa Tensini Kaufrnann é professo
ra da Unerj e tem a pintura como hobby
desde os anos 70. A mostra pode ser visi

tada de segunda-feira a domingo, das 10h

as 12h e das 13h as 17h.

R

Associação convida
para encontro

AAssociação dos Veteranos e Amigos da
Polícia do Exército convida toda a comu

nidade de Jaraguá do Sul e região a par
ticipar do encontro dos veteranos no sá

bado, dia 8, em Curitiba. A programação,
que inicia às 9h30, conta com: palestra,
formatura, inauguração, desfile e almoço
de confraternização. O encontra aconte

cerá na 5a CIA PE (Companhia de Polícia
do Exército), no bairro Pinheírinho, em

Curitiba (PR). Informações pelo telefone

(47) 3372-0070, com Ramiro Weege.

HO E A E

Escola realiza
concurso de poesia

A Escola Municipal Vitor Meirelles, no

bairro Três Rios do orte, promove nesta

sexta-feira o 80 Concurso de Declamação
de Poesias da instituição. As mães dos
alunos são convidadas para prestigiar o

evento, quando ganharão também uma

homenagem, já que o tema das poesias
desse ano é o Dia das Mães. Uma seleção
foi feita em cada sala de aula, e os melho
res participarão do concurso. Os vence

dores serão premiados com certificado,
medalha e urna lembrança da escola.

R C SUO

Curso apresenta
técnicas de seleção

A Acijs (Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul) realiza de 18 a 20 de maio
o curso "Técnicas de recrutamento e se

leção de pessoas", direcionado aos pro
fissionais da área nas empresas ou inte
ressados. A atividade será conduzida pela
psicóloga Michelli Kaminski. O investi
mento é de R$ 230 para nucleados, R$ 250

para associados e de R$ 395 para os de
mais interessados. Informações e inscri

ções no setor de capacitação empresarial,
telefone (47) 3275-7017.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARQUIVOOCP

as atividade do etor no município,
tomando possível a liberação de re

cur os e o julgamento de infraçõe
ocorridas no eventos atravé de
uma legislação própria.

"Queremos tomar mais prática
a organização dos eventos esporti
vos na cidade. Assim, no orçamen
to da Fundação já de tinaremo
verbas para este o fundo, que será
u ado em convênios com as enti
dades que também erão cadas
tradas conforme o sistema. O con-

elho vai atuar na fi calização do
recur o , tomando a distribuição
mai ju ta e correta", comenta.

Conselho e fundo

Tribunal terá advogados da OAB

JARAGUÁ DO SUL

Proposta da PrefeitlJra é criar
um sistema integrado de
práticas desportivas, incluindo
um tribunal de Justiça, um

conselho deliberativo e um

fundo de recursos.

[]
trê projetos que criam o

istema foram protocolado
o dia 9 de abril em regime de
rgência e preci am er vo

tados até a próxima terça-feira para
não trancar a pauta. egundo o pre-
idente da Fundação de Esporte ,

Márcio Feltrin, o objetivo é organizar

O Tribunal de lu tiça Des
portiva de Iaraguá do Sul terá a

função de julgar processos de

infrações em eventos esportivos
municipais e atuará de forma
independente da Prefeitura. O
tribunal erá composto por nove

pessoas, sendo doi ' indicados
pela Fundação de Esportes, dois
por entidades do setor, dois ad
vogados indicados pela OAB (Or-

"
Queremos tornar

mais prática a

organização
dos eventos

esportivos na

cidade.
MÁRCIO LTR N,
PRESIDENTE DA
FUND ÇÃODE

ESPORTES

,

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Segundo Feltrin, conselho vai atuar na

fiscalização dos recursos repassados

Data: 12/05/2010
Horário: 19h
Local: CEJAS - C. Empresarial de Jaraguá 00 Sul
Confirme sua presença.

� educação Inscrições: 3313-8108

Conselho terá
também poderes
deliberativos

O projeto de lei 94/2010 co
siste basicamente na criaç
do Conselho Municipal de De
portos. A entidade terá poder
consultivos e deliberativos, e
tre eles homologar o calendári
de atividades desportivas e fi
calizar todo o uso de verbas p

,

blicas municipais para o setor.
Uma das principais funçõ

será a análise dos projetos e

portívos que utilizarão recurs
do Fundej (Fundo o Desenvol

.

menta do Desporto de Iaragu
do Sul). O órgão poderá vetar

convênio, caso encontrar irre
laridades na proposta.

O conselho será formado p
21 pessoas, sendo eles o preso
dente da Fundação de Esporte
dez indicados pela Prefeitura
dez indicados pela sociedad
civil. Os mandatos dos con

selheiros serão de dois ano

permitida uma reeleição. N
caso dos indicados pelo pode
público, o mandato em 201
.será de um ano, passando par
dois em 2011. Os cargos de pre
sidente e vice serão indicado
pela prefeita, entre os 21 inte

grantes do conselho.

dem do Advogado do Brasil),
UITI repre entante do árbitros e

doi repre entante de atletas.
O mandato do integrantes

será de quatro anos. Dirigen
tes de entidade e da Fundação
de Esportes não· poderão fazer
parte do tribunal, que montará
comissões disciplinares para fa
zer os julgamentos em primeira
instância.

Projetos ainda sem parecer
Apesar de estarem em regime de urgência, precisando

ser votado até o dia 11, os três projetas que criam o siste
ma desportivo ainda não receberam parecer da Comissão
de Legislação e Justiça. Segundo o presidente Amarildo Sarti
(PV), o grupo decidiu esperar o vereador Jean Leutprecht (PC
do B), que deverá propor uma emenda. A intenção é divul
gar a proposição até o fim desta semana. Leuprecht não foi
encontrado para comentar o assunto. O parecer da asses
soria jurídica da Câmara apontou que os projetos são legais.

, 10 de maioate. lentes até 31/dez/09
*Para adlmp

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 2010, vai ser ainda melhor.Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ga,!har.

Reformas em sete centros e escolas rnuníclpals.
618 novas vagas com essas ampliações.

80 mil peças de uniformes gratuitos para mais de 14 mil alunos.

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Adolar
Iark entregou o cargo de diretor

pre idente da Codeja (Companhia de

Desenvolvimento de Jaraguá do Sul). É a

quarta baixa do ano no primeiro escalão

do governo, com as saídas, ne ta ordem, de Irineu

Pa old da Saúde, Ivo Konell da Administração e Fi

nanças, e Volmir Elói da Procuradoria.

A exoneração, que ó depende publicação da

portaria para er oficializada, enfraquece ainda

mais a administração, já desestabilizada pela
avalanche de denúncia promovidas pela Câ

mara ao órgãos de fiscalização e a comissõe

de inve tigação contra a prefeita Cecília Konell

(DEM) e integrante do go erno. Além di o, pela
abertura de dua açõe civi públicas propostas

pelo Mini tério Público.

Com a aída de Iark, a prefeita deverá ter pre -

a na nomeação do ub tituto, para não com-

LO
Relator da comi são e pecial de revisão da Lei Or

gânica do Município, o vereador Amarildo Sarti (PV)

fez ontem a leitura integral do documento durante

a sessão. Dentro do cronograma estabelecido pela
comi ão, amanhã acontece a votação em primeiro
turno da nova LOM e, no dia 18, a segunda. Um tra

balho de quase um ano que pode er reduzido a pó e

apenas um dos oito vereadores virar a casaca.

ca ro II na@ocorrelodopovo.com.br
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Carolina Tomaselli
•

mxa
prometer projetos ligados à autarquia, como a

implantação do estacionamento rotativo. Este,

segundo o ainda presidente, é um dos motivos

do seu afastamento. "Todo dia é um posiciona
mento diferente e i so vai desgastando a gente.

Saio porque tudo aquilo que me foi colocado não

aconteceu", declarou, lembrando que a compa

nhia, para executar qualquer serviço, depende da

Prefeitura.

Adolar Iark disse que não indicou um substitu

to, incumbência exclusiva da prefeita, mas que

deixa uma proposta de enxugamento da máqui
na. Para ele, o presidente da Codejas deveria ser.

também o engenheiro civil, economizando a sim

um do alários.

"Deixei a ugestão e deflagrei o processo pedin
do a demi são, para que pude se er implementa
do", comentou.

Diárias
E tá na hora de o vereadores de Iaraguá do Sul

prestarem conta da tantas viagens financiada

com dinheiro público nesta legislatura. Se o direito

é garantido por lei, a apresentação dos resultados é

o mínimo que se espera. O que um vereador daqui,
por exemplo, tem a fazer em Foz do Iguaçu? Ontem,

mas uma resolução da Mesa Diretora estava na

pauta autorizando a viagem, a 18° do ano.

PIERO RAGAZZI

Audiência
o engenheiro sanitarista do Crea (Conselho Regional de

Engenharia e Arquitetura), Ricardo Meyer, o presidente da

Fujama (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), Oscar

Roberto Rocha, e o diretor do Samae, elson Klitzke (foto),

estão entre a autoridades convidadas para a audiência pú
blica que a Câmara promove hoje às 19 horas. A iniciativa da

bancada do PT pretende discutir os problemas da falta de

água e o tratamento de esgoto e po síveis soluções.

inda dá
Para o eleitore com domicílio eleitoral fora

de Jaraguá do Sul e região que pretendem votar

no pleito de 3 de outubro, hoje é o último dia

para fazer a tran ferência do título. A data tam

bém é o limite para quem precisa fazer a revisão

dos dados eleitorais e para olicitar o primeiro
título. O cartório eleitoral funciona hoje em ho

rário ampliado, das 8 às 19 horas (reportagem

completa na página 7).

Campanha
A divulgação do eleitorado interessa ao Cejas,

que lançou uma campanha mês passado preten

dendo acrescer em cinco mil o número de votan

tes e, com isso, aumentar as chance de a região
eleger deputados. Mas espera a contrapartida dos

partido , na redução da quantidade de candidatos.

Como apartidária, a entidade não pode ir além dis

so, ao contrário dos empresários, financiadores das

campanhas eleitorais.

CÉSAR JUNKES

Terceira pista
o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)

deve abrir hoje as propostas para o Crema, o Programa de Restaura

ção e Manutenção de Rodovias do governo federal. A empresa ven

cedora da licitação será responsável pela execução de uma terceira

pista em 22 quilômetros na BR-280, entre Corupá e Rio Negrinho. "O

objetivo principal é facilitar a subida da serra, além de outras obras

complementares como contenção, drenagem, roçada) limpeza e con

versação da rodovia pelos próximos dois anos", informou o engenhei
ro do Dnit de Mafra, Jeferson Bitencourt.

Década
Os dez anos da promulgação

da Lei de Responsabilidade Fiscal,

completados ontem, foram regis
trados pelo deputado Dieter Ian -

sen (PP) na tribuna da Assembleia

Legi lativa. Ele lembrou das ino

vaçõe da lei, principal instru

mento regulador das conta pú
blicas, como a obrigatoriedade
da destinação de recursos para

Educação (25%) e Saúde (15%),
além das prestações de contas

pelos prefeitos e ecretários, no

caso dos municípios. "Isso fez com

que os atos se tomassem mais

transparentes", comentou.

Gasan
Em apoio a manifestaçã

do deputado Edison Andrin

(PMDB), Dieter Ians en també

se posicionou contra a divi ã

dos lucros pela Casan, da orde

de R$ 32 milhões, entre o 14 di

retores da empresa, representan

do uma gratificação de R$ 10

mil para cada diretor, com exce

ção do presidente, que receber

o dobro. O deputado cobrou sa

tisfação da estatal, ao lembra

que a Casan pleiteia financia

mento junto a banco estrangeir
ao mesmo tempo em que conce

de benefícios.
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EDITORIALCHARGE

Fundo do esporteCARTÓRIO
ELEITORALBUM!

ISSOME. DEIYA
1�(6'JAOO ( I

t.
desportos anda pelo caminho inverso da área cul
tural da cidade. Há cerca de dez dias, O Correio do
Povo mostrou que o governo municipal tentou aca
bar com o repasse anual obrigatório de 9,8% da re

ceita líquida da Prefeitura para o Fundo de Cultura
Por isso, mesmo que a iniciativa junto ao esporte seja
boa, ela infelizmente vai acabar gerando mal estar

para a classe artística da cidade, que acompanharam
a tentativa da Prefeitura em acabar com o fundo para

a área pela segunda vez .

É preciso que esporte e

cultura cresçam juntos e que
os nossos representantes te
nham noção de quanto esses
setores são importantes para o

desenvolvimento da socieda
de. A situação do PEC (Progra
ma de Esporte e Cidadania) é
um exemplo de que é preciso
.dar mais atenção ao assunto.

A iniciativa que oferecia atividades esportivas aos

estudantes das escolas municipais em horário extra

classe está parado há um ano e meio no Ministério
dos Esportes e não há previsão de quando ele voltará
a funcionar na cidade.

O que se espera é que nossas autoridades, nas

três esferas do governo, demonstrem vontade para
resolver os problemas e que realmente se preocu
pam com a qualidade de vida da população.

Câmara de Vereadores deve votar, até a

próxima terça-feira, proposta da Prefeitura

para criar urn sistema desportivo muníci

alo O objetivo é tomar mais prática a orga

nização do eventos esportivos na cidade.
Pelo projeto, urn Tribunal de Justiça Desportiva

deverá julgar processos de infrações em eventos es

portivos. Ahomologação do calendário de atividades
do setor e a fiscalização das verbas destinadas para
a área serão feitas por urn Conselho

Municipal de Desportos, que teria a

participação de 21 pessoas.
O presidente da Fundação de

Esporte, Márcio Feltrin, destaca

que a medida possibilitaria que no

orçamento da Fundação já seriam
destinadas verbas para este fundo,
que erá u ado em convênios com as

entidade parceiras. Também seria
criado o Fundej (Fundo do Desen-
volvimento do De porto de Iaraguá do Sul).

Se for aprovada, a criação do sistema despor
tivo municipal tornará a distribuição dos recursos

mai ju ta e correta. Isso porque os repasses defi
nidos pela Prefeitura só acontecerão se tiverem a

aprovação do conselho. Uma medida que possibi
litará deci ões mais democráticas no que diz res

peito à área e portiva da cidade.
Coincidentemente, a criação de um fundo de

-

I�O •..•

íER DE:(AAOO PRA.
fAZER O TitULO
� ÚLTIMO DIA I/I

•••

É preciso que esporte
e cultura cresçam

juntos e que os nossos

representantes tenham
noção de quanto esses

setores são importantes
para o desenvolvimento

da sociedade

DO LEITOR

A receita é encantar os clientes

Ao
frequentar algumas

churra caria me chama
a atenção o esforço de al

gun dono para garantir
que todos o cliente ejam aten

dido a contento. Algun dele

percorrem as me as perguntan
do aos clientes se tudo está bem,
e go taram da comida. Por que

os cliente dos que
vendem alimentos, f'

o primeiro candidato que apare
ce. Aparentemente o problema
da falta de funcionário está re ol
vido, ma i so pode gerar um pro
blema ainda maior. Se não forem
elecionadas pessoa com o perfil

adequado para as funções a serem

desempenhadas, com certeza a

aparente solução terá criado um

novo problema.
Porém, para se

manter a qualida
de do atendimento

que deu o impulso
inicial para o cresci
mento do negócio,
uma boa seleção
por i só não ba ta,
é preciso um bom

gerenciamento do
recursos humanos.

A empresa não pode e perar
que o funcionários sejam com

prometidos em troca apena de
salário . É preciso que a empre a

seja também um bom lugar para
e trabalhar e crescer profi io

nalmente.

Querer que os colaboradores
encantem os cliente em dar-lhe
o devido exemplo. atendendo
os igualmente em suas nece si
dades, é utopia. E não e tau me

referindo aqui apenas à neces

sidade bá icas, preconizada
por la lo , ma, principalmente
as de "natureza e piritual", tai
como o reconhecimento, re pei
to e con ideração que merecem

por ser juntamente com o clien
tes o maior ati o da empre a.

DO LEITOR

Transgênicos: 14 anos de contribuições"

AomPlexidade
e a diversidade dos siste

mas de produção agrícola fazem com que
a adoção de qualquer nova tecnologia
eja acompanhada da preocupação com

o impactos ambientais. No caso da biotecnologia,
urna intensa di cussão sobre potenciais riscos tem

_ ofu cada as importantes contribuições das plantas
transgênicas para a melhoria da

qualidade ambiental. No entanto,
o histórico da adoção de culturas
geneticamente modificadas (GM)
em mais de 125 milhões de hec
tares e em 25 países indica esta
como urna ferramenta estratégica
na preservação do meio ambien
te, em razão de permitir racionali
zar o uso do recur os naturais.

Após 14 ano de utilização dos
cultivo tran gênicos no mundo,
o re ultados indicam que os be
nefício ambientai são mais evi
dente que o improváveis riscos.
O impacto positivo envolve desde , ,
o aprimoramento das práticas de cultivo, a redu-

, ção da quantidade e melhoria na qualidade dos
produto agrícolas, o aumento da renda dos pro
dutores e consequente economia dos países que
adotaram a biotecnologia.

A agricultura, a partir dos cultivos transgênicos,
sofre uma transformação que modifica sobrema
neira as técnicas e práticas de cultivo, semelhante

.

a promovida pela Revolução Verde na década de

60. O manejo integrado da agricultura modema
contribui, não apenas para aumentar a produção
de alimentos em menor espaço, como controla
melhor as pragas, plantas daninhas e doenças das
culturas. Assim, os impactos no meio ambiente
são minimizados significativamente.

Entre as principais vantagens, a maior produ
tividade dos cultivos é um ganho
contundente, já que reduz a ne

cessidade de ampliação da área

cultivada, diminuindo a redução
de perdas na lavoura, e permitin
do, desse modo, a manutenção
de áreas destinadas à preservaçãO
ambiental. Este benefício é ainda
notável nas lavouras transgêni-
cas, pois, entre os impactos o�
servados, ocorre o consumo mais

racional de defensivos agrícolas,
a redução do uso de água e com

bustíveis, a conservação do solo e

a sensível redução na emissão de

gases de efeito estufa.
. ,.

Certamente, todo esse resumo é apenas o llllCl�.
O potencial para aplicação da biotecnologia na agn
cultura é promissor, e os benefícios incontestáveis ao

meio ambiente e a toda a sociedade nos anos de cul
tivo dos transgênicos pelo mundo estimulam �da
mais apesquisa de técnicas e produtos que contrIbU
am com esse cenário.

Marcelo Gravina, engenheiroagrônomO��doSdJda UFRGS (UnivetSidade Federalao Rio Gfalruç

Querer que os

colaboradores
encantem os clientes
sem dar-lhes o devido
exemplo, atendendo-

os igualmente em suas

necessidades, é utopia

roupas ou sapato
não podem receber
este tipo de aten

ção?
Além dis o, o

profi ionais devem
ter o máximo de co

nhecimento sobre o

" "setor em que atuam,

pois não basta só querer atender
bem. Quem trabalha com ve tu

ária, por exemplo, deve conhecer
tendências para poder ugerir
novidades, facilidade e oluçõe.
Muita veze o cliente fica indeci-
o, preci ando de ajuda para to

mar uma deci ão.

Quem trabalha com material
de con trução tem de entender
de todos os produtos que fa
zem parte do egmento. i a loja
de informática é extremamente

neces ária que o ujeito que ali
trabalha dê oluções ao cliente.

inguém compra apena uma

máquina cheia de botõe ,a pe -

soas bu cam soluções.
Preencher vaga é uma coi a,

achar soluções é outra bem dife
rente. É comum algun e tabele
cimentos colocarem nas portas ou

nas vitrines placas com oferta de

emprego e, às veze , contratarem

Após 14anos
de utilização
dos cultivos

transgênicos
no mundo, os

resultados indicam
que os benefícios

ambientais são mais
evidentes que os

improváveis riscos

Soelí de Oliveira, consultora
e palestrante do Instituto
Tecnológico de Negócios
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Aline e Anderson enfrentaram fila para fazer o primeiro título

HOJE É ÚLTIMO DI

Fila para deixar
o título e:m dia
e podervotar
Eleitores estão esperando cerca

de uma hora para serem atendidos

Quem passou pela rua

MarechaJ Deodoro da

Fonseca, em frente ao

Cartório EleitoraJ, nos

últimos dias, não pôde
deixar de notar as filas
que se formam na caJçada.

Aglomeração
tem se for

mado porque o prazo para
regularizar a situação elei
oral termina hoje. E quem

deixou para a última hora, terá que
esperar pelo menos uma hora para
ser atendido. "Nos três último dias
o atendimento está muito inten o.

Nós já esperávamos isso, porque em

2006 e 2008 também foi assim. No

último ano de eleição, por exemplo,
teve gente que chegou a ficar quatro
horas na fila", conta a chefe do car

tório, Simone Ladeira
Aline Tomelin e Anderson

Morsch, ambos de 18 anos, são

obrigados pela lei a votar na pró
xima eleição. 05 dois jovens es

tiveram no cartório, ontem, para
fazer o primeiro título e ficaram 40

minutos aguardando. fiA gente es

queceu mesmo. Fomos enrolando

e quando vimos o prazo estava aí.

O jeito foi esperar", afirma Aline.

No último fim de semana, o

Cartório Eleitoral de Iaraguá do ul,
que atende também a cidade de Co

rupá, trabalhou para dar conta dos
inúmero pedido. "Sábado e do

mingo fizemos 231 titulas. O núme
ro é grande, mas nada comparado
ao que teremos até a noite de hoje.
Já que ó na segunda-feira tivemos
mais de 300 atendimentos em um

único dia", afirma.

No último ano de
eleição, por exemplo,

teve gente que chegou a

ficar quatro horas na fila.
CHEFE DO CARTÓRIO, SIMONE LADEIRA

"
A expectativa é que
esse número sofra
um acréscimo de

mais 1.500 pessoas,
mas ainda não temos

o número exato.
SIMONE LADEIRA,

CHEFE DE CARTÓRIO

"

Mais de 100 mil
eleitores

Dados do dia primeiro de
maio revelam que Jaraguá do
Sul tem 100.059 eleitores. ''A

expectativa é que esse número
sofra um acréscimo de mais
1.500 pessoas. Como ainda
não deu tempo de contabilizar
o quanto foi feito de sábado
até agora, ainda não temos o

número exato", explica Coru

pá tem 10.500 eleitores.
O cidadão que tiver algu

ma pendência com a Justiça
Eleitoral e perder o prazo, não

poderá votar nas próximas
eleições. Além disso, fica im

pedido de participar de con

cursos públicos ou de tomar

posse em cargos de governo.
O Cartório Eleitoral de Jaraguá
do Sul vai firncionar hoje das 8

horas até as 19h.

Simone Ladeira pede
paciência aos eleitores

Geral 7

De acordo com Simone, o movi
mento deve er ainda mais intenso

hoje. Ela pede paciência aos eleito

res, já que a maioria deixou para a

última hora. "As pessoas que estão

aqui escolheram enfrentar fila, já
que poderiam ter vindo e resolvido
muito antes. Agora não tem jeito,
tem que e perar mesmo", alerta

Quando não é época de eleições, o

cartório faz cerca de 20 atendimen
tos por dia Agora está trabalhando
na faixa dos 200 a 500.

Serra de Gorupá liberada para
tráfego, com monitoramento

CORUPÁ
A BR-280, que estava interditada

para caminhões e ônibus, será libe
rada a partir de hoje entre Corupá e

São Bento do Sul. Porém, a rodovia
vai continuar com monitoramento
de velocidade. O solo da região foi
avaliado ontem por uma equipe do
Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes).

A parte mais crítica da serra é
no quilômetro 89, onde houve um

deslizamento de terra que des
truiu a tubulação por onde passa
um riacho. Agora a pista apresenta
rachaduras e pode ceder. As obras
de reconstrução no local começa
ram ontem. I'A nossa preocupação

principal agora é com a pista, por
que, se ela cair, além de perder a

estrada, a tubulação de gasoduto
da SCGÁS será rompida. Essa tu

bulação leva o gás para as cidades
de Rio Negrinho e São Bento do
Sul. Ai sim teremos uma grande
perda", revela o supervisor do Dnit
de Mafra, Jeferson Bittencourt.

De acordo com o profissional, a

obra deve levar em tomo de 60 dias

para ser concluída. "Vamos refazer a

tubulação e em seguida recuperar a

barreira. Com o tempo bom e sem

chuva poderemos entregar nesse

prazo", confirma. Os outros pontos
em que houve queda de barreira na

serra já foram recuperados.

CÉSAR JUNKES

Equipe do Dnit esteve ontem na BR-280 para avaliar a situação do local

Gasolina pode ficar mais
cara nos próximos dias

REGIÃO
O preço da gasolina pode su

bir nos próximos dias na região.
Isso porque a adição de álcool
na gasolina retomou os patama
res de 25%. Como o etanol está
em um valor elevado, é possível
que essa ação chegue ao bolso
do consumidor.

Além disso, a justificativa
para o aumento é a de que a re

tomada da Cide (Contribuição
por Intervenção de Domínio

Econômica), que estava em RS
0,15 e voltou para R$ 0,23 por
litro de gasolina, vai aumentar

a base de cálculo para recolhi
mento do IC IS (Impo to so

bre Circulação de íercadoria
e Serviços). Como os postos

passarão a pagar mais impos
tos, devem repassar este custo

para o consumidor.
De acordo com Evairton Pes

satti Junior, funcionário de um

posto da cidade, o aumento ain
da não chegou por aqui.

liBaixa -

mos os preços na semana pas
sada. Por enquanto ainda não
fomos notificados. E também o

álcool deve baixar nos próximos
meses, o que vai ajudar ainda
mais o consumidor", afirma.

Como os postos
passarão a pagar mais

impostos, devem
repassar este custo

para o c nsumidor.
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Traba bamos com flores e plantas arfificiais e naturais,

mudas de flores, de plantas e frutiferas.

Móveis para Jardim, serviço de jardinagem e paisagismo.
I 3371 8146 I www floresflorisá.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 2433 - Vila Lalau ITr: 3371-0515 - .

Conheça as flores ideais para embelezar o interior da casa

ALGUMAS FLORES

PLANTADAS IDEAIS
PARA CASAColoridas,

vistosas e perfuma
das, as flore influenciam o

no so bem-estar. Ao decorar
a casa com flores naturai ,

construímos um ambiente mais

harmônico, bonito e alegre. Porém,
é importante e colher os tipos cer

tos de flores para garantir que o ar

ranjo eja duradouro.
De acordo com o ócio-proprie

tário da Floricultura Flori a, Ander-
on Na ato, cuidados com a rega e

a lumino idade ão fundamentai

para garantir que as flores fiquem
bonitas por mai tempo. "O ideal é
colocar o arranjo obre um móvel

que receba luz olar", explica.
As flore plantada (veja o ti

pos ideais para decoração no qua
dro abaixo) devem er molhada
de dua a três veze p,pr emana,

dependendo do tipo escolhido.
"Se forem molhada demai, ela

podem ser atacada pelo fungo
por cau a da podridão", de taca

Anderson. Para manter as flore

saudáveis, uma dica é utilizar fer
tilizante, que pode er encontrado
em floricultura . "Com o devidos
cuidado , elas podem durar de
doi a três me e ", afirma.

f\Jo caso das flores de corte

(veja os tipos ideais para decora

ção no quadro abaixo), a água do
vaso deve ser trocada diariamen te.

Outra orientação é cortar, todos o

dia , um centímetro do caule, pois
i o ajuda na absorção da água.
Em relação à luminosidade, a dica
é mantê-las ob luz alar indireta.
Na floricultura também é po ível
encontrar con ervante químicos
que ajudam na durabilidade. Con
forme Ander on, e te cuidado de
vem garantir ao arranjo durabilida
de aproximada de dez dias no verão

e de até 20 dias no inverno.

HARMONIA

e você gosta de arranjo or

tidos mai não tem muito talento

para montá-lo, o proprietário da
Flori a afirma que não há proble
ma em misturar no vaso flore de
diver o tipo e core . Mas e você
tem preferência por urna cor em

especial e deseja destacá-la no am

biente, outra opção é juntar flore
diferente , mas que tenham a me -

ma coloração.

O· das Mães vai encontrar
m flores nesse Ia

.

.

Quem quiser presentear co
�

e arranjos. Para garantir maior

d riedade de buques ,

d
.

go
na Rorisa uma gran .e va

,

em horário diferenciado ate orrun .

comodidade, a eq�Ipe atendera
rta até às l1h30. Conforme Ande�n

quandO a loja ficara de portas �be �rados estão os buquês de flores un

Nasatto, entre os presentes �als P;:es mistas e os vaSOS plantadOS. A Re>

portadas, os buquês e arranJos. d�. móveis para áreas extemas. outras

nsa também ofer� flor� artificla��;ulturaflorisa.com.br ou telefone 3371-

informações atraves do síte WWW.flOombusch.2433.BairrO Vila Lalau.

8146. A Florisa fica na Rua Bemardo
__,.-.._,..--..,..,

Conjunto vicenl� R$ 1.145,90
completo com espelho, tampo de vidro e cuba

Conjunto Itapema
70cm R$ 543,00

VIOLETAS • São fáceis de cuidar e

- enfeitam muito bem os ambientes.

São associadas aos sentimentos

de amor e humildade, além de
serem muito admiradas por sua

delicadeza;
BEGÔNIA • Estão entre as flores mais
comercializadas no país. Parecem

buquês de flores e sua delicadezaa

toma própria para a decoração de .

interiores;
CICLAME • Sua beleza delicada
confere sofisticação e romantismo
aos ambientes internos. As flores,
de pétalas invertidas, podem se

apresentar de diversas cores, entre

branco, vermelho, rosa, salmão e

combinações diferentes.

ALGUMAS FLORES
IDEAIS PARA VASOS

GÉRBERAS • Diferem por
suas flores grandes, bonitas e pela
variedade de suas cores vibrantes.

São a escolha perfeita para expressar
sentimentos de sucesso, embora o

significado mais tradicional seja a

beleza, inocência e pureza.
STRELÍlZIA • Suas flores,

belas e exóticas, dão um show de
durabilidade, colorido e versatilidade

na composição de arranjos e

decorações florais;
ORQuíDEA. Com formas exóticas,

perfumes diversos e umavariedade
quase infinita de cores, fascinam

pela beleza de contornos delicados e

desenhós que parecempintados à mão;

Rua João Januário Ayroso, 10· sala O! ,

global plsos@yahoo.cot" �I

FOTOS DIVULGAÇÃO

completo, com espelho, tampo de vidro e cuba (47) 3275-1690
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Economia 11

Destaques da Sol Paragliders

A
Sol destaca em seu site os espaços de
dicados este mês pela mídia interna

cional e também nacional para ima

gens, produtos e atletas da empresa.
São muitas capas e páginas internas de revis
tas importantes que mostram realizações dos

pilotos que utilizam os equipamentos da Sol.
Trata-se de um verdadeiro show-roorn para es

tes produtos. O maior destaque é para a atua

ção de Horacio Llorens no Nepal. Visite o site
da empresa (www.solparagliders.com.br) para
conseguir o link para estas matérias.

Indústria

provoca rombo
Uma análise mais detalhada dos

números da balança comercial bra
sileira mostra que nos primeiros três
meses do ano a mesma acumulou um

déficit de US$ 7 bilhões na área in
dustrial. Com o real valorizado e a de
manda em alta e pouco investimento
na ampliação da capacidade de pro
dução da indústria nacional muitas
vezes inibida pela agre sividade de
fornecedores estrangeiros as impor
tações seguem em alta e a exportação
cada vez mai limitada. Um exemplo
é o setor automobilí tico que já de -

tinava boa parte da produção para o

mercado externo e atualmente, além
de exportar pouco, realiza cre centes

importaçõe para uprir a demanda
interna. A comparação com 2009 é

brutal, pois e te etor acumulava um

déficit de US$ 2,7 bilhõe no mesmo

período de 2009 contra os atuais US$
7,1 bilhões. Sem uma política indu -

trial consistente e a correção de pelo
menos alguma da di torções como

a alta tributação do produto nacional
e os subsídio indireto de algun E -

tado para os importado a indús

tria nacional tende a perder cada vez

mais espaço.

Enquanto isto
os bancos ...

o Banco Espanhol anunciou lucro
acima do esperado no primeiro tri

mestre deste ano e credita e te fato
ao desempenho do mesmo no mer

cado brasileiro.

CÉSAR JUNKES

Novo CD do Walmart
A rede de lojas norte-americana que controla as

marcas Nacional, Bíg, Econômico e Extra, estuda
a implantação em Guaíba, Rio Grande do Sul, de
um CD que poderá ser o maior da América Latina.
Ela pretende aproveitar a área que eria utiliza pela
Ford para um projeto que foi inviabilizado pelo
governo gaúcho e que acabou indo para a Bahia.
É investimento superior a R$ 500 milhões. Já de
cidiram ir para o Distrito Industrial de Guaíba as

empresas Gaya Extração e Transportes Florestais,
International Pet, Andrita Suplly, Renobrax, Terex

Corporation e Borrachas Viapal/Fate.

Frango e suíno
Finalmente o Brasil parece ter percebido que

precisa fazer um esforço articulado para que o

país possa romper as barreira sanitária levan
tadas pelo mais diver o países e avançar nas

exportações de frangos e suínos. O nosso po
tencial é inegável e a vantagen que terno são

ignificativa . Atualmente o governo bra ileiro
e tá fazendo a ua parte colocando na pauta
de negociação com o chine e e tes produto .

Con iderando que o mundo - e principalmen
te a China - preci am cada vez mai alimentos,
e ta é uma propo ta que tem boa chances de
dar certo. Apena no primeiro bime trc de 2010
a China importou 12,6 mil toneladas de frango
do Bra iI depoi de reconhecer a regiões pro
dutora livre da febre afto a. os o E tado é o

grande beneficiado por seu histórico anitário.

Empreender
está nos genes
Esta é a ideia sustentada por

Scott Shane em seu novo livro
"Bom Entrepreneurs, Born Lea
ders: How Your Genes Affect Your
Work Life" ainda sem tradução
para o português. O autor explica
que os genes que compõem o nos-

o corpo afetam a escolha de uma

profi são, alguém com genes que
provocam problemas de visão não

poderia ser um piloto da Aeronáu
tica, por exemplo. Considerando

que até o momento ninguém ain
da conseguiu isolar o gene do "em

preendedorisrno" continua sendo
uma boa tese.

Embraer mantém
ritmo de entregas

A Embraer anunciou a entrega
de 41 jatos no primeiro trimestre
deste ano, superando em uma

unidade o total de igual período de
2009. A carteira de pedidos sofreu

pequenaredução,rnasacumulava
em 31 de março 243 pedidos no

valor de US$16 bilhões.

H P compra Paim
Palm já foi sinônimo de uma

categoria de produtos, mas sua

posição foi sendo demolida pe
los smartphones e depois de
inúmeras dificuldades com seus

novos produtos acabou de rece

ber a sustentação que precisava
da HP que pagou US$ 1,2 bilhão

pela empresa. Resta saber se a

HP conseguirá abocanhar uma

parcela significativa deste mer

cado cada vez mais concorrido e

também em fase de transição.

Importante união
A União Brasileira de Avicultura

CUBA) e a Associação Brasileira dos
Produtores e Exportadore de Fran

gos (ABEF) aprovaram a união em

uma só entidade denominada UBA
BEF -União Brasileira de Avicultura.
Como se trata de um etor que em

2009 movimentou R$ 32,367 bi

lhões, trata-se de uma importante
providência, pois os intere es do
setor erão representados por uma

entidade única, bem mais forte.

INDICADORES

SELIC 9,5% 28.ABRIL 2010

TR 0,091% 4.MAIO.2010

CUB 990,13 MAIO.2010

BOVESPA ... -3,35% 4.MAID.2010

POUPANCA 0,5 3.MAID.2010

CÂMBIO' : ,. '_ COMPRA VENDA VAR.
.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7590

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6600

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500
EURO (EM R$)

1,7610 1,68%

1,8000 0,61%

1,9500 .0%

2,2864 ... 0,33%2,2850

EmpresaACAOEMIAACQUACENTERLTOA.,CNPJno08.609.294/0002-
46, Inscrição Municipal nO 31169, situada na Rua Pres.Epitacio Pessoa,
1081, Centro, Jaraguá do Sul, SC, comunica o extraviu de 2 blocos de no

tas fiscais de serviço com a seguinte numeração: 451 a 500 e 1001 a 1050.
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DESO "OS
Empresa do ramo de empreenclirnentos imobiliários completa 15 anos

JARAGUÁ DO SUL

Quando entrega a chave de
uma casa ou apartamento ao

seu cliente, a imobiliária ou

construtora também participa da
realização de um sonho.

_,
o caso da Séculu Empreendimentos
Imobiliários, que há 15 anos faz parte
de histórias que terminam em reali-

"'1I8!!íl zações e conqui ta . O negócio ini
ciou em maio de 1995 atravé da experiência
no ramo e da iniciativa do irmãos Dalma
Salai e Aldo Salai.

o início, a empre a estava focada apena
em açõe de locação e venda. Com a união de
novos sócios e com o urgimento da Real ec,
em 2008, con trutora e incorporadora do me -

mo grupo, o empreendimento atua hoje tam

bém na con trução de imóveis. Já são oito em

preendimentos con truído e comercializado

pelo grupo, que expande a cada dia atuando
ainda em município vizinhos e no litoral ca

tarinen e. A última obra entregue pela Real
sec é o Re idencial Novo Horizonte, no bairro
Nova Brasília, em Iaraguá do Sul. Para este ano,
estão previstos quatro lançamentos de edífi
caçõe também idealizada pelo grupo.

MERCADO EM
PLENA EXPANSÃO

Durante sua trajetória, a empresa acom

panhou o crescimento e o desenvolvimento
de Jaraguá do Sul e região, características que
ainda hoje movimentam o setor e fazem do
ramo imobiliário um segmento competitivo
e em constante transformação. "O próprio
perfil do consumidor mudou. Hoje, o cliente
tem mais facilidade para comprar um imó
vel. como o financiamentos, por exemplo.
E não existe mais a cultura de ter que mo

rar no centro, O bairro estão expandindo
e valorizando. A oferta de imóveis também é

maior", comenta a corretora e coordenado
ra de marketing da empresa, Silvana Lopes.
Ainda egundo ela, a vinda de migrantes que
buscam emprego na região fomenta a venda
e a locação de imóveis.

Hoje, a organização contabiliza 850 imó
veis comerciais e residenciai na carteira de

locação, além das opçõe de imóveis para
venda. São 22 colaboradores, entre sócios,
corretores e cargos admini trativos e outros

80 funcionários em canteiros de obras.

Para crescer em um mercado cada vez mais

competitivo, a Séculus aposta na capacitação dos

profissionais e em uma característica que já se tor

nou marca registrada na empresa: a credíbilidade.
"Nossa filosofia é trazer o cliente para dentro da
nossa empresa. Eu não quero vender para ele só
uma vez. Quero que quando ele saia do aparta
mento pequeno para buscar um maior, nos procu
re também", explica Silvana.

A corretora destaca ainda a importância de
uma equipe unida e capacitada para atrair clientes
e parceiros. "Sem colaborador, cliente e parcerias a

gente não existe", destaca.
Para quem deseja iniciar um negócio, a história

da Séculus ensina que fundamental é ter experiência,
persistência e buscar constante atualização. Já para
aqueles que desejam adquirir um imóvel, a corretora

dá algumas dicas. "É muito importante o consumidor
estar atento à documentação do imóvel. É preciso ve

rificar a credibilidade da construtora, se os corretores

são credenciados, se a obra tem alvará de construção
e o documento de incorporação", aconselha.

Residencial Novo Horizonte, no bairro Nova
Brasília, é o mais recente lançamento da Realsec

Sem colaborador,
cliente e parcerias
a gente não existe.

SILV NA LOPES,
CORRETORA

São 22 colaboradores,
entre sócios,

corretores e cargos
administrativos e

outros 80 funcionários
em canteiros de obras

Empresa hoje atua na construção e comercialização de imóveis e completa 15 anos de história
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Festa do
Champanhe

As entidades que serão agra
ciadas com uma participação na

renda da 3a Festa do Champanhe,
que acontece dia 25 de maio, no

Estação Armazém, serão a AMA e

a Rede Feminina de Combate ao

Câncer, Os ingre os para o even

to estão endo comercializado
na Imobiliária Jardim, Ace ório
Marcatto e nos cabeleireiros Calí,
Tey e Solange.

Em forma

E
banjando boa forma, depois de ter o bebê há três meses, Ro

sane Luiza Fraitag está com o corpo de causar inveja a qual
quer uma. Com a barriga equinha, ela era só alegria ao lado
do maridão Nabor Lima Fraitag. Acompanhando, sábado,

o casal no happy hour do Restaurante Típico da Malwee, sua bela
cunhada Maria Laís Floriani e o marido, Clausio Floriani.

Visual novo
o meu amigo Nelson Comirn,

o popular Manéca, está de visu
al novo. Ele deu uma repaginada
radical nas madeixas. Agora está
de filando todo feliz com o cabelo

parecendo ave graúna. O que im

porta é que está bonito! Não, é?

Fofocódromo
Pelo meu velho iPhone fiquei

abendo que um conhecido casal

aqui da nossa região, teria forçado a

filha a terminar o namoro com um

bonito e estudioso rapaz só porque
ele não tem a mesma condição fi
nanceira que a família dela. Pense

que ab urdo! Ainda existe is o em

pleno éculo 21. A moça bonita não

aguentou a pre são familiar e termi
nou chorando, pois estavam apai
xonados. Que horror!

NAS RODAS
• A empresária Heide Behnke
também já confirmou sua

pre ença dia 25 de maio, na 3a
Festa do Champanhe.

• Ne te sábado a partir das
11 hora , a lojaVoilà recebe
eus clientes para um chopp

bem gelado e para mostrar as

novidades de suas araras.

• ão ousem esquecê-la!
Ariana Schlindwein é a grande
aniversariante de hoje, Por favor,
liguem! Ela vai adorar saber que
foi lembrada.

• Embora que tardiamente,
quero registrar hoje o níver do
meu amigo colunista e radialista
da Rádio Iaraguá, Josiel Gomes,
ocorrido dia dois de maio.
Parabéns.

Leitora
A leitora fiel de hoje, é Dylane

Henschel, esposa do meu amigo
Carlinhos Henschel. Ela, mesmo

em Itapema lê a coluna todos os

dias. Valeu, mesmo!

Bazar
No próximo dia 15 de maio, na

sede ocial do Círculo Italiano de Ia
raguá, na Vila ova, acontece mai
uma edição do Café Colonial do
cvv. Convite à venda com o pe 0-

al da entidade pelo fone: 3275-1144.

• O hotel Kayrós, para
movimentar o Dia da Mãe ,

vai promover um almoço
especial no próximo domingo.

Hoje tem fe tival de Temaki
no re taurante japonê
Kantan. Boa pedida.

• O boa gente Erne to Blink,
ex-prefeito de orupá,
continua recebendo

cumprimento pela
comemoração em grande
estilo de eu níver dia 3 de
maio.

O patrõe inho e

Giovane Demarchi e tão a

mil com a organização do 29°
Rodeio Crioulo que acontece

no dia 14 15 e 16 de maio,
no CTG Laço Jaraguaen e.

Fe ta que irá uperar a

Dica de
quarta-feira

aborear a delícia do Re -

taurante adalena.

Social 13

A moderna Ana Lúeia Rozza, esposa do' iz
de direito Mareio Renê Rocha,certamente,
é a aniversariante mais festejada de hoje.

�

•
Piace

Todos os desunes num so lugar'

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
auzana placetour.tur.br

RIIlI FrançtacC) F1achet. 110 I AO LADO DA JAVEL

A sempre espirituosa e bela
Dani Didzian será uma das
madrinhas da 3a Festa do

Champanhe. Ela vai beneficiar
a Rede Feminina de Combate
ao Câncer. Dani também está
na revista Blush! deste mês.

"
Por aqui não

se passa sem que se

sofra o calor do fogo.
o T

,

Nova princesa
Atende pelo nome de Hele

na a filha de Dieter e Zélia Brei

thaupt Ian s n, que na ceu na e

mana pa ada. boneca chegou
para fazer a alegria da avó coruja
Peróla Ian en e do avó Bruno e

Ianice Br ithaupt. O mai novo de

putado da região tem motivo de
obra para comemorar.

expectativa .

• Já e tá de volta a Iaraguá
depois de uma temporada
de feira na China, o jovem
empre ária Gil 1arcatto, da
Ace ório Marcatto.

O jov n Rub n Todt e

arina Tenório formam o mai
no o e apaixonado ca ai de
nossa ociedade. Felicidade ,

e tamo torcendo por você .

• Dia 20 de maio, a partir da
19 hora , tem preview da Fe ta

do Champanhe na loja Ro a

Choque.

Ou você faz por merecer ou

merecerá pelo que não fez."
(Fernando Lapolli)

• Com e a, fui!

Onde comer bem
em J aguá

o Califórnia Lanche . Um do
melhore pren ado da cidade.
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBAOO

CINEMA

TERÇA-FEIRA JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homem de Ferro 2 (Leg) (14h - sex, sab, dom,

qua, qui) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dia?)

• Cine Breithaupt 3
• Chico Xavier (Dub) (16h40 - todos os dias)
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
(19h, 21h10 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(14h - todos os dias)

JOINVILLE

Kelly Erdmann, Charles Zimmennann, Carlos Henrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

Luiz CarlosAmorim,
Esaitor e editor

Ele chegou para mudar minha vida

Com um sorriso dele,
eu me derreto, viro

margarina num dia de sol

Ele
é um cara extremamente charrno

soo Fez meu coração tremer assim que
segurou pela primeira vez na minha
mão. Tenho fama de durona, porém,

perto dele lá se vão minhas convicções de
mulher complicada. Com um simples olhar,
ele é capaz de me fazer declinar de uma ida
à academia. Saio correndo do trabalho para
encontrá-lo e sempre acho que demorei de
mais. Quando fico zangada, ele diz que me

ama e um mundo novo se

abre. Com um sorriso dele,
eu me derreto, viro marga
rina num dia de sol.

Confesso que a materni
dade dá trabalho e enten
do perfeitamente a opção de quem decide
não ter filhos. Depois que o Lucas nasceu,
minhas preocupações triplicaram, minhas
horas de folga acabaram, visito a manicure
com menos frequência, as' baladas foram
abolidas da minha agenda e até o cineminha
com o marido virou programa raro.

Mas não existe emoção na vida que se

pareça com o parto. Com o primeiro olho no

olho entre mãe e filho. Fico emocionada só
de lembrar. É tudo tão novo e tão intenso,
tão mágico que é impossível descrever. E
conforme os dias se passam esta convivên
cia passa a ser um aprendizado. Cada con

quista dos filhos passa a-ser uma vitória em

NOVELAS

dobro para os pais. A primeira palavra, o pri
meiro beijo, os primeiros passos, o primeiro
desenho, a primeira viagem. Que maravilha
é esse milagre da vida.

Maravilha maior ainda é poder admirar

aquela pessoa que foi gerada dentro de mim.
Sinto orgulho quando vejo que, mesmo um

pouco contrariado, ele divide os brinque
dos com os amigos. Acho linda a maneira
carinhosa com que ele fala das professoras.

Fico empolgada quando ele
se interessa pelos livros.
Acho uma graça quando
ele se joga no chão dizendo

que vai ser goleiro. Admiro
a maneira que ele tem de

conseguir o que quer, sem fazer guerra, ou

gritaria, ele abusa do charme e da persis
tência. Quando eu fico irritada com alguma
arte, ele me chama de 'minha princesa'. Na
hora de dormir, ele pede para fazer cafuné
no meu cabelo. E enrola os dedos nos meus

fios penteados, até que eu fique com a juba
de um leão. Tudo bem, ele pode.

Nesse próximo domingo, Dias das Mães,
quero comer brigadeiro de colher com o

Lucas. O resto pouco importa, pois é ele o

melhor presente que a vida poderia me dar.
A maternidade, para mim, é muito mais do
que um compromisso, uma transformação,
é uma aposta e tanto no futuro.

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

• Cine Cidade 2
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(14h15, 16h45, 19h15, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Chico Xavier (Dub)
(17h, 21h45 - todos os dias)

ESCRITO NAS ESTRELASv
Viviane se arruma para ir embora, mas re

cua ao ouvir a voz de Gilmar conversando com

Antônia. Mariana entrega a Filhinho o dinheiro
para comprar o aparelho auditivo para dona
Etelvina. Judite afirma a Guilherme que não vai
deixar que Tadeu aprenda a tocar flauta. Vitória/
Viviane desiste de contar a verdade para Maria
na. Vanessa diz à mãe que vai morar com o pai,
mas Jane desmente a filha para Breno. Viviane
pede para Mariana colocar na mesa de Ricardo
um bilhete com a senha do computado.r de Da
niel. Ricardo se surpreende ao encontrar o enve

lope em sua mesa contendo a senha de Daniel.

TEMPOS MODERNOS
Na lua de mel, Zeca pensa em Nelinha.

Renato tenta fazer Nelinha esquecer Zeca.
Túlio recebe uma bolsa para estudar fora
do país. Deodora conversa com um corretor
para alugar um conjugado. Leal leva lolanda a

um armazém onde ele guarda ferramentas e

equipamentos usados no começo de sua car
reira. lolanda fica cada vez mais enamorada
em relação a Leal e os dois passeiam num

antigo trator do empresário. Katrina ve Gau
lês e Bicalho juntos na padaria e fica furiosa.
Maureen conta para Hélia que Niemann é o

patrocinador do novo site da academia. Leal
pergunta se lolanda está apaixonada.

LANÇAMENTOS

Um Brasil africano
Estudar o encontro do português com

línguas, povos e culturas africanas e in

dígenas é fundamental para a compre
ensão do chamado Português brasileiro.
"África no Brasil" tem por objetivo iden
tificar os traços linguísticos atribuídos
ao contato do português com as línguas
africanas que aqui aportaram no perío
do da colonização. As palavras de origem
africana que se perpetuaram no territó
rio brasileiro constituem uma maneira
de conceituar e categorizar a realidade.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Rita, a lady do povo
A rainha dos caminhoneiros e garimpeiros

e madrinha dos presidiários ganha um retra
to digno e humano nas telonas. O filme mos

tra o lado real do mito e diferencia a Rita Ca
dillac da Rita de Cássia mãe, mulher e dona
de casa, hoje com 55 anos. Explora-se bem o

fenômeno de mídia que ela ainda representa,
ganhando a vida com muitos altos e baixos.
De chacrete a atriz de filmes pornográficos, a

lutadora conta causas memoráveis.

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h45, 19h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 2
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Chico Xavier (Dub)
(13h40, 16h10, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Caixa (Leg) (19h30 - todos os dias)
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h50, 16h20, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

VIVER A VIDA
Marcos e Tereza não aprovam a escolha

de Luciana, mas tentam disfarçar. Helena e

Bruno ficam emocionados. Renata liga para
Regina e avisa que está voltando para o Bra
sil. No dia do casamento de Miguel e Luciana,
os dois conversam felizes de manhã ao tele
fone. Marcos tem um encontro nostálgico e

emocionante com Luciana e entrega a ela os

brincos de sua bisavó. Dora fala para Soraia
que vai resolver o problema da paternidade
de Juan Carlos depois que o teste de DNA for
feito. Ingrid afirma a Miguel que não vai ao

casamento.

BELA A FEIA
Diogo está cada vez mais encantando

com Valentina. Aninha diz que tem vontade
de ser dama de honra do casamento de Max.
Juliana tenta impedir que Luddy atrapalhe o

casamento do irmão. Valentina anuncia que
Diogo foi promovido. Luddy vai até a Mais Bra
sil e fica encantada com Guto. Cíntia rompe
amizade com Diogo, que defende Valentina
durante discussão. Luzia faz charme e insiste
para que Nelson faça um samba para ela. Dio
go lamenta com Diego sobre Cíntia. Verônica
e Cíntia se encontram depois do expediente
na Mais Brasil para planejarem a decadência
de Valentina.

�arabé�s para a J�dinha, que hoje está completando
cmco anmhos! Ela e a filhinha da leitora Márcia Vieira.

Envie sua foto. para redacao@o.correio.dopovo..co.m.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Publicidade 17

o pensamento e a prática da gestão empresarial.

Data: 15 de maio de 2010 (Sábado)
Horário: das 11 às 16 horas

Local: Salão da Igreja da Paz

R. Marechal Castelo Branco - Centro

Schroeder (Igreja do Morro)

Valor do convite: R$ 20,00 para adulto,
gratuito para crianças até 7 anos.

Atrativos: Música ao vivo, brinquedos infláveis

para crianças, parede de escalada e sorteio de brindes,
entre eles uma bicicleta.

Informações: 47 3374-1545/ atendimento@acias.net

ACAS
AS$OCIAÇ�O _SAAIAI. OE SCHROEllaI

Ed ard PrescoU Tema:
Economia & Cenários
Palestra:

�
PALESTRANTE
INTERHACIONAl

O Novo ciclo econômico mundial pós-crise <z.>

Tema:
Cultura Organizacional
Palestra:
Valores e princípios - os 40 anos

da cultura Natura

Tema:

Comportamento
Palestra:
Decifrando a nova classe média - sociedade
e consumo

TOTVS Bradesco

FUNTURISMO ............--
..........

P:-êmio Nobel de Economia
em 2004

l iz Seabra

Aj)OoO d •

Fundador da Natura

Bolívar Lamounier
Sociólogo e Cientista Político

soluções

Reaizaçãoe
Organaaçáo

ÓPERA
--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_ EDITAlOEL\'TIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERAIl\� 00 BRASll.

fSIM)() OESA.'IITA�
Tabelionato do 1uniápio e

Comarca de Jaraguá do Sul- Carlos
Fabricio Griesbach, Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
nO 1589 ·Telefone:(47) 3273-2390. Horário

de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 144523 Sacado:ADEll�IOSTEl::na CPF: 85O.919.8i"9-91
Cedente: F I PNEUS lIDA CNPI: 81 .374.8451000, 'limero doTitulo:. :1'12ü355 I

Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Ro\: ·co 00 BR fL S..\
Data Vencimento: 21 1().I/2010 Valor: 160.00 Uquidação após a intimação: � to..W. Condu
ção: RS 39,24. Diligência: RS 31.95, Edital: RS 10.40

Protocolo: 144594 Sacado: ADRLo\: '0 \ 'Ol�\UR NEIDIA.\, ' CPF: 026.().I0.679-19 Cedente;
E.."IOC DE souzx \1E :PI: 01.894.632/000. 'úmero do Titulo: 0000092950

Espécie: Duplicata de \'cnda Mercantil por Indicação Apresentante: U. 'fnA: ·CO-lJ.\lAO DE
BA.\/COS BRASIT.EIROS SA DataVendmenro: 19/().I/2010 \ 'alor: 929.50 Uquidação após a

intimação: RS 10.40, Condução: RS 18.82. Diligéncia: RS20.80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144611 Sacado: ,\..\íDRES&-\ IJ..EN DA SILVA CPF: 024281.959-13 Cederue;
CONOO\1t no RESIDENOAL HJUPA 'PI: 01.458.720/000. 'úmero do Título:
9200010271 Espécie: Duplicata devenda �Iercantil por Indicação Apresenrarne; C-\IXA ECO
o 'O\llCA FEDERAL Data \'encimento: 15/().I/2010 Valor: 2to.88liquidação após a

intimação: RS 10.40. Condução: RS 8.96. Diligência: RS 20.80. Edital: RS 10,40

Protocolo: 144840 Sacado: C I BATISfA COM E REPRES lIDA CNPI: 03.395.7391000
�cnte:AlI'\CO.' UITORlAETE 'OLOGIADE,XI-rvOS CWJ:00.802.343/000. 'urne
ro do Titulo: 10980/5 Espécie; Duplicata de venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO Data \. -ndmeruo: 22/().I/20to Valor: 3213,00 Liquidação após a

intimação: R 10,40, Condução: RS 8.96. Diligencia: RS 20,80, Edital: RS io.so

Protocolo: 144841 Sacado: C I BAJlSfA COM E REPRES lIDA 'PI: 03.395.739/000
Cedente:T.-\\'ARF�<; !'O\IE!\'lD CO\1EROAL lIDA CWJ: 81.514.473/000 'úmero do
Titulo: 1060018 Espécie; Duplicata de \cnda Mercantil por Indicação Apresentante: BRA
DESCO Data Vencimento: 22/().I12010 \ã1or: 3.346,84 Uquidação após a

intimação: RS 10.40. Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 1-14844 Sacado: C I BATISrA COM E REPRES lIDA CWI: 03.395.739/000
Cedente AlI,\ CO. 'SUITORL\ EIrG 'OLOGIA DE ATIVOS GNPJ: 00.802.343/000 Núme
ro do Título: OI 1026/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVcncimento:20/04/20IO \'alor: 4.016,25 Iíquidação apos a

intimação: RS 10,40, Condução: RS 8.96. Diligência: RS20,80, Edital: RSIO.4O

Protocolo: 144846 Sacado: CI BA.l1STACO\1 E REPRr.s lJ1)A CNPI: 03.395.739/000
Cedente: Al..fi\ CO� UlJDR1\E 'ITO 'OLOGIA Dr ·\11\'05 CNPI: 00.802.343/000 úrne
ro do Iirulo: 1().106/7 Espécie: Duplicata de Venda �tercanul por Indicação Apresentante:
BR\DESCO Data Vencimento: 2O/().I120 10 Valor: 4.016,25 üquidação após a

intimação: RS IÓ,40, Condução: RS 8.%, Diligência: RS 20,80, [:ditai: RS 10.40

Protocolo: J 149 I 6 Sacado: C I BATISTACO\1 E REPRES lJ1.)A CWI: 03.395.739/000
Cedente n� IX I 'D li COM DE PVC LIDA EPP C.I\,'PI: 08.984.523/000 Número do
Título: 9926/6 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apreseruantc BAJ -

RISUL·BA�CO lJ() 1:..'>11\00 DO RIO GRANDE 00 SUL Data Vencimento: 20/().I/20IO Va
lor: 3.648,70 Liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,80,
Edital: RS 10.40

Protocolo: 14·15.'12 Sacado: CLAUDIO !lAMOS MUNIZ CPF: OI 1.116.909·79 Cedente: O' '.

'mo DE FORM,\('.AO DE CO. ·DUTORI;"; LESSMANN l1U GNPI: 85.315.().I2/000 Número do
Titulo: 25767 E� Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: U "1BA1'·
CO·UI IAODER."-I'·KOSnHASIlHRO SA Datavencimento: 18/().I/20JO Valor. I52.00ü·

quldação após a intimação: RS 10.40, Condução: RS 15.30. Diligência: RS 20,80. Edital: RSI0.40
-------_._.-_._ .. __ ._.... _. __ .--_ ... __ .. -. __ ....--.---._--.-

Protocolo: 144424 Sacadu:CW\lSDO\flNGOS1HXElRA CPF:087.873.078-80 Cedente;
PAEEDrrU!l; L l>ISTR!mJIDORA DE llVROS lIDA C 'PI: OI.l46.871/00l .úrnero do Tí
tulo: 005863/ I E�-pm Dqplicata de Venda M 'rcantil por Indicação Apresentante; BAl 'CO
lJO BRASILSA DataVencímento: 20/04/2010 Valor: 1.45.1.00 Liquidação após a

intimação: RS 10,010. Condução: RS 26,56, Diligência; RS 20,80, Edital: RS 10.40

Protocolo: I449to Sacado: COM lND E REPRES II RI51UW lIDA a PI: 84,432.3921000
ü-dentl�KA1REI. ·D.ECOM.DEE.\IBAJ.AGF sin», 'PI:79.912.7471000. 'úmerodo
'1 ttulo: 13 I 2A E�pécie: Duplicata de \.mda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
REAL Datavencimcnto: 1 I/().I/20IO Valor49,34 Liquidação apés a intimação:
RS 10,40. Condução: RS 21.64, Diligência: RS 20 ;.Edil.u: RS 10,40

Protocolo: I·I·1911 Sacado: CO�t l. O EREPRF.s H msrow lJDA PJ: 84.432392/00l
Cedente; KAruE I. UE COM.DEF_\1BAlAGE. 'S lIDA. C.'\iPI: 79.912.747/000 'úm"ro do
Titulo: 500655 Espéde; Duplicata de Venda \Iercantil por Indicação Apresentante: BANCO
REAL Data \"ncimeTllo: 14/().I/20 10 Valor: 330.96 Liquidação após a intimação:
RS 10.40, Condução: R 21.64. Diíigencia; RS20.80, Ediral: RSIO.40

Protocolo: 144557 Sacado: CRIST1, 'A APAREODA LEMOS CPF: 052.362.439-55 Cedente;
CF� rrno DE rURMAC\O DE CO. :nUTORES USSMAI'IN lJl) QI.'PI: 85315.042/000 'ÚITlCfO
do TItulo: 25595 Espécie: Duplicata de\Cnda Mercantil por I.nd.iGIçào Apresentante: U. illlANCO
UNIAO DE BN 'COSBR>\SILElROSSA Data\mcimento:20/().I/20IO \áIor: 183.00 Liquidação
após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 8,96. DíligI!ncia: RS 2O.ro. Edital: RS IQ,40

Protocolo: 144824 Sacado: D:\\1D U INAGEM lJ1.)A ME G.\'PJ: ().I.533.012/000 Cedente;
WT. CO�tEROO DE FERRAME :TAS lIDA 'PI: 08.418.834/00ll\'úmero do 1 itulo:
39InXl2 Espécie; Duplicata de Venda \{ercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA DataVencimento; 20/04/20to Valor: 229.50 üquidação após a intima

ção: RS 10,40, Condução: RS 13.89. Diligéncia: RS20.80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144243 Sacado: IDERSO. 'DE lAR-\ KJ..EIN CPf: osssz 1.559-58 Cederuc: SERGIO
IOSE, :F.GHfRBO. Cl'F: 399.976.2$-15 �úmero do TIruIo: 01 .Espécie: Nota �ria.>\pro
sentante: SERGIO lOSE. :EGHERBO. Data\\!ncimento: 19/07/2007 Valor. 550,00 Uquidação
após a intimação: RS 10.40, Condução: RS 32,20, Diligéncia: RS 20.80, Edital: RS 10.40

Protocolo: 144719 Sacado: FEC.EST.KARATEC\TDESC Ql.;PI: to.546.400/000
Cedente; CAVAUTE TRA! ·SPOR1t.S lIDA C'\P): 02.192.857100l �úmero doTítulo:
0006581 Espécie: Duplicata de \mda \fen:antil por I.nd.icação Apresentante: ao\:'CO 00
BRASILSA DataVencimemo: I8103/20to Valor: 1.100,00 liquidação após a inti

mação: RS 10.40, Condução: RS 18.82. Diligl'flCia: RS20.oo, Edital: RSIO,4O

Protocolo: 1#445 Sacado: GALETERIA AGUZZOU E,J.l:;U'l2{JU UUA G.\'PI: 11.065.575/00l
Cedente: MAIC 10RARL-\ �1UU.ER lJ1.)A Cl\'PI: 06.625.958/00l 'limero doTItulo:
lXXJ75O..{)4 Espécie: Duplicata de \mda Mercantil por lndicação Apresentante: HSBC BA! 'K
BRASILSA BA.l·CO fUillPLO DataWncimcnto: 18/04 '2010 Valor. 460.50 Uquidação
� a intimação:RS 10,4O.Coodução: RS4.74, Diligmcia: RS20.oo, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144528 Sacado: GrISO.
'

Al.VES DEAL\lEIDA CPF: 021 133.5${l2
Cedente: ARS EMPREENDIME.\1"D .M.E.RC::A: ;TILlJDA :PI: 01209.i84/00l. 'únlero
do TIruIo: 660981 C2/36&pécie: Letta de Cãmbio i\presentantc: ARS EMPREE�..-oIMENfO
MERCA: mL ilDA Data \elcimento: 15/04/2010 Valor 198,68 Uquidação após a

intimação: RS 10.40, Condução: RS 21,64, Diligência: RS20.80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 143914 Sacado:GruUANOOARElll CPF:2838ffi628-00 Cedente:
CO. '00:-'111';10 RF.STD 'Q,o\1. PlATAl :u ;pj: 09.425247/1XX1 Iúmero do 1Ttulo:
92Iro5421 Espécie: Duplicata de\mda lercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
• 'O�IICA FEDERAL Data\mdmenta: 10/04 12010 \�r: 162,87 .Liquidação após a

intimação: RS 10,.w.Condução:RS8,96, Diligência: RS20.80. Edital: RS lO. O

Protocolo: 144339 Sacarlo:ID.IEMPRETEIRo\DE tAODEOBRAUUQl,'P!:().I.3i'0.404/000
Qdente:GASPARZL\1iODISfRIBUIOORADE IATERIAlSEl..EI1UCCNPJ:021J.I20201
1úmero do lltuIo: 306704- I I I Espécie: DupIica1a de \ffida fercantil por lndic:ação Apre-

sentante: BANCO 00 BRASIL Data \blcimento: 15/04/2010 \� 287.00 U-

quidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 8.96. Diligência: RS 20.80. Edital: RS lO.

Protocolo: 144839 Sacado: Tl'EU'U' DE BERrnlDl <l'F: 016391.500-50 Cedente:
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EDrw..OE INIDIAÇÃO
Saibam todos que virem o presente editai, que foram apresemaoos nesta serventia os títulos abaixo relaciona·

dos. ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no aíduo legal
(3 dias úteis). alenando-o;e. desde já. quanto à possibilidade de oferecimemo de resposta C5C1Íta no mesmo

prazo. sob pena de. em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A prcsemepublica
ção se deve ao fato de aís) pessoa .) indicada(s) para aceitarleml. ou pagar(eml ser(em) desconhecidas. sua

1ocaIi7.ação incerta. ignorada ou ína ível. ou fortem) residente(' ou domiciliada(s) fora da Cin:unscrição
Geográfica da Serventia ou. ainda. porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido

pdo apresanre, tudoemconforrnidadecomosaru.. 995, 997 c/c 1023.todosdoC ·CX;I.

PlI:TRO,-\llnll! '10 EACESSORIOS lIDA - �IE C :1'I:09.583.II0/00l Número do Titulo:
01046002 Espécie; Duplicata de venda Mercantil por Indicação Apresentante: Bt\.\íCO 00
BRASIL SA Data Vencimento: 22/0412010 \'alor: 150,00 Uquidação após a intimação: RS

10,40, Condução: RS 18.82, Diligéncia: RS 20.80, Edital: RS 10.40

Protocolo: 144007 Sacado: !AQ;S(),
'

FER!'A; 'DES CPF: 033.859.129·03 Cedente ORlA'I·
OOPEDREllJ CPF: 293.318.389-72 ,'ÚITlerodoTitulo:8500154 Espécie Cheque
Apresentante ORlA\íOO PEDREllJ Data Vencimento; 18101/2010 \'alor: 965,00 Liquida
ção após a intimação: RS 10,40, Condução: RS4,74, Diligência: RS 20,80. Edital: RS 10,40

Protocolo: 143944 Sacado: WR OOSSAl :1US CPF:392.().I1.540-().I �enle:CO�IERClAL
HAVEG lIDA CWI:01.9I4.457/OOlNúmerodoTitulo: 16203-2 Espécie: Dupli
cata devenda Mercantil por Indicação Apresentante CAIXA ECO:\OMlCA FEDERAL Data

\éncimento: 09/().I12010 Valor: 242,22 Liquidação após a intimação: RS 10,40. Condução: RS

8.96, Diligência: RS 20,80. Edital: RSI0.40

Protocolo: 143915 Sacado:UGlAFUHRMA."INGONCALVFSDEOUVElRA CPF:06O.507.999-
46 Cedente; CONDOMINlO RESIDENOAL PU\TANUS CNPl: 09.425247/000 Número

do TItulo: 920005448 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECO, 'O�UC<\FEDERAL Data \'encimento: 1O/().I/2010 Valor: 144,15 Iíqui
dação após a intimação: RSIO,4O. Condução: RS 8,96, Diligênda: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144364 Sacado: PATRICIA CRIS1ThA ALVES CPF: 085265.969-50
Cedente: SIlMAQ S.A CNPI: 79.922.639/000 úrnero do Título: 5435'001

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA
Data Vencimento: 16/04/2010 Valor: 372.95 Uquidação após a intimação: RS 10,40, Condu

ção: RS 14,60, Diligência: RS 20.80, Edital: RS 10.40

Protocolo: 144720 Sacado: REl AJO FRAl 'CENER CPF: 861258.429-91 Cedente; Al.FS
SANDRA Ct\RI.A l\.IAlSCHff2l-."Y CNPI: 05.676. I62/OOl Número do Título: 15902 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: U, IBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASll.EIRO SA Data \\>ncimento: 20/04/2010 Valor; 2279.00 Uquidação após a intima

ção: RSIO,40, Condução: RS 16.00, Diligência: RS 20.80. Editah RS 10,40

Protocolo: 144363 Sacado: RE I RODJUGF..Rl CPF: 219.372.309-53 Cedente: SllMAQ SIA
, PI: 79.922.6391000 Número do Título: 107647.06 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO 00 BRASIL .\ Data Vencimento: 16/04/2010 Valor:
500,00 Liquidação após a intimação: RS '10.40. Condução: RS 16,71, Diligência: RS 20,80. Edi
tai: RSl0.40

Protocolo: 14455 I Sacado: ROS.o\: 'F DR\EGEH CPF: 850.914.809-00 Cedente: CENfRO DE
FOR,\IAC\O DE CO. ·DlJ1UJU;.<i llSSM:\! I LJU C.""'PI: 85.315.042/000 Número do Título:
20350 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante; UNlBANCO
Ui'<1AO DE DANCOS BRASllLIROS SA Data Vencimento: 20/().I/2010 Valor: 130,00 Iiqui
dação após a intimação: RS 10,40. Condução: RS 1·1.60. Diligéncia: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 143m Sacado: IOINEI'li\VARES CPI': 030.774.619-43 Cedente; BV FI. ANCEl
R\ SI \-CI:1. C.WI: 0J.l49.9531000 Número do Titulo: 131011918 Espécie Cédu
Ia de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: RICARDO ClLRIO Data Vencimento:
24/02/2008 Valor: 2.950,79 Liquidação após a intímação: RS 10,40, Condução: RS 4,74, Dili

gência: RS 20.80, F.dital: RS 10,40

Protocolo: 144776 Sacado:SS COMEROO DE EQUIP DE I. ron ITOA PI: 08.94 1.792/000
Cedente: ao\: 'GA DE ü\RTUCllOS DE. \0 PAULO lJDA CNPJ: 05.386.554/000 Núme
ro do Titulo: 438291- I Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVendrnento: 08I04I20to Valor: 254.88 Liquidação após a

intimação: RS 10 ..10, Condução: RS 8,96, Diligência: RS20,80, Edital: RS lQ,40

Protocolo: 144779 Sacado: SS COMEROO DE EQUIP DE lNFOR lIDA PI: 08.941.792/000
Cedente; BANCA DE ü\RTU0 lOS DESAO PAULO lIDA GNPI: 05.386.554/000 Núme
ro do Titulo: 438380-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRI\DESCO Data Vencim mto; 09/04/2010 Valor: J 79,69 Uquidação após a

intimação: RS 10,40, Condução: RS 8,96. Diligência: RS 20,80. Edital: RS 10,40

Protocolo: 144971 Sacado:ro�OOSVALLESE..\1PR1.b ·DIMf"'''''l"O C"IPI: 10262.639/000
Cedente: EH INDUSTRIA E CO�1ER00 DE CAl.l1UA lAWI: 81.717. I34/OOl. 'úmero do
Titulo: 0000870921 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: Ro\: -

CO 00 BRASIL SA DataVencímento: 23/().I/20 10 Valor: 430,00 Uquidação após a

intimação: RS 10.40, Condução: RS 8,96. Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144578 Sacado:TRA.�SAC"OTR\N PORTES lJ1.)A PI: 11.152.338/000
Cedente; ClZESKI INCADM E E..\-fP IMOBlllARlOS lJ1.)A GNPI: 79251.534/000 Número
do Titulo: 3863/09 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: C.AJXA ECO·
'OMlGA FEDERAL Data Vencimento: 15/04 1201 O Valor: 3.500,00 Uquidação após a

intimação: RS to,4O, Condução: RS 13,89, Diligência: RS 20,80, Edital: RSIO.40

Protocolo: J 44590 Sacado: TRA.\lSACAO TIto\: '.'PORTES lIDA :PI: 11.152.338/000
Cedente; DIESE\1ll.E COM PC SER\· B �JF.lIDA OlP]: 8O.665292/00l Número do
TItulo: 11360.3 Espécie: Duplicata de Venda �tercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/04 12010 Valor 634.00 Uquidação após a íntí

mação: RS 10.40. Condução: RS 13.89, Diligência: RS 2O.ro, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144m Sacado:1RAN PORTES ROOO\'lARIOSGROSSL :1'1:83.783.902/000
Cedente IV\E COMERaO lIDA-.\1E C.\'PI: 01.349.6351000. .úmero doTftulo: 0046 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data
Vencimento: 14/().I/2010 Valor: 9.127,00 Uquidação após a intimação: RS 10,40, Condução:
RS 14.60. Dílígênca; RS 20.80, Edital: RS 10.40

Protocolo: 144555 Sacado: VALDEOR GIACOMJ:-'l BOI::'O CPF: 030242069-06 .Cedente;
c:F..'\'IRO DE FOR,\l-\CAO DE CO:-"''OUTORES lESS\1A1 '. 'lIDC'\Pl: 85.31 5.042/00l1 'úme
ro do Título: 24940 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
\Y.\'IBA.: 'CO- UNIAO DE BA.,,",COS BRASl1.EIROS SA Data \encimcnto: 20/04'20 10 Valor:
·176,00 liquidação apõs a intimação: RS 10,40, Condução: RS 4,74, Diligéncia: RS 20.80, Edital:
RSI0,4O

Protocolo: 143971 Sacado: Vi\'. 'ESSA CAROLD;E DA SID'A Cl'F: 006.659.499-66 Cedente:
a: :TIl) DE roR,\1ACAQ DE m, :nlJlORES �L-\: .·lID 0.1'1: 85.315.042/000, 'úmcro
doTItulo: 26896 Espécie: Duplicatade\\nla Mercantil porlndicaçãoApresemante: lJ:\'lBA! 'CO
ID<1AO DE !lA! 'COS BRASlI.EIOOS SAData \mcímenLo: 10104/2010 \'aIar; 226,00 Uquidação
apósaintirnaf;ão: RS 10,4O,Coodução:RS 16,71. Diligência: RS20.oo. Edital:RSIO.4O

ProLOCOlo: 143923 Sacado:\'A: 'IlDÚI.ARCEl:'lO RA.\1OS . CPF: 690.934.319-00
Cedente: �TRO DE FOR: tACA0 DE CO:-mUTORES �1A:'.' UU :PI:
85.315.042/00l. 'úmerodoTituIo:24861 Espéáe:Duplicatade\mdaMen:antilporIndíca
ção Apresentante: ur-.lao\: 'CO-lr.\1r\O DE ao\: 'OOS BRASIl.EIROS A Data Vencimento:
10/().l/20IO Valor. 1000(X1J..iquidação ap&; a intimação: RS 10,40. Condução: RS 32.90, Dili·

gência: � 20.80, Edital: RS10.40

Protocolo: 1-13926 Sacado:VERIDIt\: 'AAPAREClDA �IOES CPF:072..007.769-98 Cedente:
BERtA NO\'EIS Q.'PJ: 09.524313/000 'úmero doTúuIo: 401 EGUROOO E.<;pécie: Duplicata
de\meIa fercantil por lndicaçãoApresentante: C-\IXA ECO. '0. llCA FEDERAL Data \fend
menta: 10/0412010 Valor. 37,27 Liquidação após a intimação: RS 10,40. Condução: RS 26,56.
Díligênda: RS 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 144620 Sacado:\1ll1A L\RI1N CPF:829.259.419-15 Cedente: OID ThIOVElS
lJDA 'PJ: 83.540.187/000 iúmero do TItulo: IDIF.B7 1�9 Espécie: Duplicata de \mda
Men:antiJ por Indicação Apresentante: CAIXA E(X). 10. UC", FEDERAL Data Vencimento:
15/().1/2010 \àJor: 568,85 Uquidação após a intimaÇão: RS 10,40, Condução: RS 15.30. Dili
gência: RS 20,80. Edital: RS 10 O

Carlos Fabricio Griesbach.Tabelião

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

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

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 53/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONCRETO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 04/05/2010, das 8:00 h às 11:30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 18/05/201014:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100.
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

• LICITAÇÃO N°: 54/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE CAMINHÃO

EQUIPADO COM BOMBA DE SUCçÃO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 04/05/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 19/05/201014:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,

na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100.
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

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

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 57/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: LAJOTA SEXTAVADA E TIJOLO DE CONCRETO
• RETJRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/05/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 21/05/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,

na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100.
Nelson Klitzke

Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

• LICITAÇÃO N°: 58/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: SERViÇO EM CARÁTER CONTINUADO DE GUINDASTE HI

DRÁULICO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/05/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 24/05/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,

na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- se- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100.
Nelson Klitzke - Diretor Presidente

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

• L1CITAÇÃO�N°: 55/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: HIDR6METROS MULTIJATO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/05/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13'00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 25/05/2010 às 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,

na Rua Erwmo Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC - Site: www.samaejs.
com.br.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lLoc.ê agui!

A empresa Bruvitex parabeniza seus funcionários pelo Dia do
Trabalhador. E agradece por fazerem parte dessa história.

A bela Anna H. Bisewski
conquistou o título de 1 a princesa

da 12a Fecarroz. A família
e os amigos a parabenizam

e desejam felicidades.

I

O noivo Jader homenageado sua noiva
Camila e a parabenizando pelos 2 anos e 8 meses

de união comemorados dia 17/4.
Odair Jose Torezani foi o aniversariante do dia 1°.

Parabéns da esposa Day e da filha Stefany.

Parabéns a

José e Inês
Petris pelos
25 anos de
casamento
comemorados
dia 4/5.

Amigas desejam todo o sucesso na nova etapa de Adriana

que colou grau no curso de RH da Fatej.

Parabéns a

Franccesco
e Suzani que
completam
nove meses

de namoro.

Os filhos homenageiam a Sra. Alzira Laube Hardt,
pelos 81 anos que completou dia 28 de abril.

Na foto a Rainha-UIIi Hornburg, 1 a Princesa- Ivane Mathias
e a 2a Princesa- Elvira Zinke, da Sociedade Aliança.

Albano e

Wally G. Laube
comemoraram

Bodas de
Diamante,
a recepção

aconteceu no

restaurante
Pedra Branca.

Família e amigos desejam muitas felicidades a Chico
Buzzi que dia 26/3 completou mais um ano de vida.

As famílias Grahl e Hornburg e

amigos parabenizam Oionei Grahl e Lauriane
Hornburg pelo noivado dia 4/4.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

una ivatto

. . Uruguai
O

time ul-americano quer voltar a ser grande. A última boa partici
pação deles na Copa do Mundo foi no México, em 1970, quando
chegou à semifinal. Depois disso, foi até, no máximo, às oitavas.
Para tentar quebrar es a escrita, o grande destaque é o atacante

Diego Forlán (foto), artilheiro do Campeonato Espanhol de 2009 com o

Atlético de Madri. Na defesa, o ponto forte é a solidez de Lugano. Deve

passar da primeira fase, mas por falta de outros atletas, principalmente
no meio-campo, não deve ir mais longe do que isso.

CURIOSIDADES
DAGOP

Um dos destaques da Seleção
Uruguaia na Copa de 1930 era o

atacante Castro. Como não tinha a

mão direita, recebeu o apelido de
UEI Manco". Ele foi o autor do primeiro

gol do estádio Centenãrio,
no jogo contra o Peru.

Filipe está vottando
Recuperado de lesão, o jaraguaense Filipe Luis está con

firmado para o jogo de sábado, quando o La Coruria enfrenta
o Mallorca, pela 37a rodada da competição. No fim- de se

mana ele participou da campanha "Um Gol pela Educação",
ontem já treinava normalmente e, por isso, foi confirmado
entre os titulares. O jogador reacendeu a esperança de ser

convocado para a Copa do Mundo, mas sabe que o caminho
é difícil. Agora, é se concentrar no jogo de sábado. "Estou

bem demais, não sinto absolutamente nada de dor no local
da lesão", afirmou o lateral.

Atletismo
A equipe Faculdade JaÍ1-

gada/FME de atletismo con

quistou cinco medalhas no

Estadual Juvenil (19 anos) -

duas de ouro, duas de prata e

uma de bronze. O grande des

taque foi Cleberson Wagner,
que voltou de um longo perío
do de recuperação, foi o carn-

c SS COP O ETESERU DOS IS IMPORT TES DA HISTÓRIA

Dá Flamengo ou Corinthians?
DA REDAÇÃO .

Hoje essa será a pergunta mais
comum quando o assunto for fu
tebol. E não por menos. Os dois
times com maior torcida no país
decidem os respectivos futuros na

principal competição da tempo
rada. O Flamengo, que venceu o

primeiro jogo por 1xO, tem a van

tagem do empate e pode perder
por um gol de diferença, desde

que marque pelo menos um. Já o

Corinthians precisa de dois de sal
do para garantir a vaga. Emoção
não vai faltar no confronto de logo
mais, às 21h50, no Pacaembu.

O Império do Amor está con

firmado no ataque Rubro-Negro,
mas e pera melhorar o rendimen
to. Até agora, a dupla marcou ape
nas quatro gols na Libertadores.

No Corinthians, a orientação é

partir para cima desde o início. A
novidade está no gol: Felipe está
de volta, recuperado de lesão.

Outro clube que joga sua sorte

na Libertadores hoje é o Cruzeiro.
Em casa, o time Celeste venceu

o Nacional do Uruguai por 3x1 e

agora pode perder por até um gol
de diferença, já que tomou um

no Mineirão. O técnico Adilson
Batista resolveu adotar o misté

rio e não divulgou a escalação
para o jogo de hoje, às 19h30. A

novidade é que ele deve entrar

com três zagueiros.

Ronaldo espera melhor
rendimento no jogo desta

noite em São Paulo

peão no decatlo e terminou

em segundo lugar no lança
mento de dardo. O outro ouro

veio com Carlos Marques, no

salto com vara. Teve medalha
ainda paraWillian Godói (pra
ta nos 3 mil metros com obs

táculos) e Iéssica Silva (bronze
no heptatlo).

DOIS TOQUES
UD ÇAS. A Fesporte aprovou

mudanças nas idades das

competições. A Olesc será até

17 anos, os Joguinhos até 19 e os
.

Iasc a partir de 15 anos.

nRO • O melhor resultado do

Campeonato Brasileiro de tiro
veio com Samuel Lopes, que
ficou com a prata no carabina ar

comprimido.

UE. Mais um jogador
fora da Copa. O goleiro titular da
Alemanha, Adler, terá de operar
a costela. É o segundo atleta da

posição que desfalca os alemães.

TERCEIR N • A reunião para
definir a Divisão de Acesso
acontecerá no dia 12 de maio.
A principal novidade deve ser a

volta do tradicional Caxias, de
Joinville.

COPI H • Começa hoje a

competição que vale vaga
para a Copa do Brasil de
2011. O renovado Criciúma
e o empolgado Brusque se

enfrentam no Sul do Estado.

o RETO I • E será que temos

I mudanças na diretoria do
Juventus hoje? Acho difícil. lido

Vargas deve continuar de interino

pelo menos até o fim do ano.

pagaremos a velinha co

Promoção de Pijamas
para as amães.

Venha conferir.
Temos o

me\hor preço.

JOGOS PELO MUNDO

CRO 6500

Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CT8MF)
Especialista em Implantodontia - Soco Bras. dos Cirurgiões Dentistas

Membro do Colégio Brasileiro de CT8MF
Membro da Intemational Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

• COPA DO BRASIL
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE VOLTA
HOJE
19h30 - Vasco x Vrtória (00)
19h30 - AtJético{lO x Palmeiras (Oxl)
21h50 - Grêmio x Ruminense (3x2)
21h50 - Santos x AtJético-MG (2x3)

.UBERTADORES
• OITAVAS-DE-RNAL - JOGOS DE VOLTA
ONTEM
São Paulo (3) OXO (1) Universitario

Vélez Sarsfield x Chivas*
HOJE
19h30 - Estudiantes x San Luis (1xQ)
21h50 - Corinthians x Flamengo (Oxl)

Rua Barão do Rio Branco,
n° 41 - Centro

ao lado da Speed Press

21h50 - Nacional-URU x Cruzeiro (1x3)
AMANHÃ
19h30 -Internacional x Banfield (1x3)
22h - Univ do Chile x AJianza Lima (1x0)
22h - Libertad x Once Caldas (OXO)

• COPA SANTA CATARINA
• 18 RODADA
HOJE
19h30 - Cricíúma x Brusque
AMANHÃ
20hl0 - Metropolitano x Avaí

* Não encerrado até o

fechamento desta edição

.

I
CRO 11252

Pós-graduanda em Prótese Dentária
Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implantes

Especialista em Odontologia do Trabalho

Rua João Marcatto, 260 (Ed. Tower Center) - Sala 306 - CEP 89251-670 - Jaraguá do Sul

Tel./Fax: (47) 3055-0343 - EmaU: takashimaodontologia@hotmail.com
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Técnico Sérgio Serrano
assumiu o Juventus ontem
e não deu moleza para os

17 jogadores que iniciaram
o trabalho de preparação
para a Copinha

Desses,
apenas seis são pro

fissionais e 11 são das ca

tegorias de base do clube.
Do time anterior somen

te Ricardo esteve no treino, mas

ao que tudo indica, Gasparetto,
Bahia, Fabiano e Mário Cabreúva

e apresentam hoje. Carlos Saa e

Fábio Pará ainda estão em nego
ciação. Rangel, que jogou em 2009,
também retorna ao clube. Lohan

(meia), Fernando, Robson (volan
te ) e Daniel (atacante) são as caras

novas do Iuventus para a Copinha,
que começa no dia 9 contra o Avaí,

Até quinta-feira a equipe deve re

ceber mais reforços no profissional,
ma no que depender de Serrano os

o CORREIO DO POlO • Quarta-feira, 5 de maio de 2010

jogadores da base terão chances no

time principal. "Pelo primeiro en

contro percebi que a garotada quer
estar no grupo. É só eles mostrarem
interesse que terão oportunidade.
Não vim para passear, vim para tra
balhar e eu gosto de valorizar a prata
da casa. Se depender de mim, mai
de três serão promovidos", adiantou.

O curto tempo de preparação
não preocupa o comandante. "A gen
te quer fazer uma boa apresentação
para que a torcida possa no incen
tivar. Esperamos que a cidade apoie
esses meninos para eles terem um

futuro promissor no clube", disse.
Serrano tem 48 anos, 33 no fute

bol, é natural de Santos e e tava na

Matonense, interior de São Paulo.
Como treinador trabalhou no Gua

rujá e Portuguesa. Atuou no exterior,
na China e Venezuela. Como jogador
esteve na Chapecoense em 1983. Sua

intenção é ganhar visibilidade no E -

tado e fazer carreira no futebol cata

rinense também como técnico.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PI ERO RAGAZZI

A

Iuventus COiTe atrás do prejuízo
Time conta com 17 atletas, 11 da base e seis profissionais, outros quatro devem chegar hoje

Esporte 21

"
Percebi que a

garotada quer estar
no grupo e eu gosto

de valorizar a

prata da casa.
S�RGIO SERRANO,

T�CNICO

,

NOVAS CARAS
• Lohan, meia, 22 anos, ex

Salgueiro (PE), revelado pelo
Atlético-PR;

• Fernando, volante, 22 anos,

ex-Engenheiro Beltrão, revelado

pelo Figueirense;
• Robson, volante, 23 anos, ex

Joinville, revelado pelo Avaí;
• Daniel, atacante, 26 anos, ex

Aideli, do Paraguai, revelado

pelo Náutico.

Ricardo (D), que estava
no time rebaixado no

Catarinense, volta ao clube

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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aarea

Henrique
Porto

Futebol americano

Sme
perguntarem qual o esporte que mais evoluiu em Santa

Catarina nos últimos anos, afirmo que foi o futebol americano.

campanha a modalidade desde seu início em Jaraguá do ul
e fique impressionado com o que vi no sábado. Começou pelo

campo, impecavelmente marcado. Os árbitros, todos uniformizados,
se comunicavam via rádio com o me ária, que além da súmula coleta
va as estatísticas da partida. A arbitragem foi feita por atletas de outras

equipe .bem qualificados para exercerem a função. O Jaraguá Breakers
conta com um técnico americano, que é pago através da cobrança de
mensalidade dos próprios atletas. Tudo isso para evoluir na modali
dade, que agora conta com a obrigatoriedade dos equiparnentos de

proteção. Para não dizer que está tudo perfeito, falta um narrador bem
didático nas partidas, para explicar as regras ao público. Go Breakers!

Handebol em festa
Quem comemorou aniver

sário ontem foi a ADHJ (Asso
ciação Desportiva de Handebol
Jaraguaense). A modalidade
mais praticada nas escolas de
todo o Brasil tem uma entidade

gestora em nosso município.
Em nove anos de atividades, a

ADHJ acumula títulos estadu
ai nas categorias cadete, juve
nil e infantil, todos no naipe fe
minino. No masculino a grande
conquista foi o título da Olesc,
em 2004. Isso sem falar no belo
trabalho desenvolvido nas es

colinhas, onde são formados
atletas como o armador-direito
Jefferson Maestri, da Seleção
Brasileira Juvenil.

Coisa feia
o técnico da Tupy; de Ioinvíl

le, mandou urna carta para a im

prensa de lá "descendo a lenha"
no Vitória Estive no campo e

discordo de todos os argumentos.
Trata-se de urn discurso de mau

perdedor. Vejo também ciúmes

por parte de alguns integrantes
da liga Joinvilense à impecável
organização da LJaF, já que pela
primeira vez em sete anos que a

competição não precisou realizar
um julgamento sequer.

Natação também
Quem também comemo

rou aniversário ontem, 4, foi a

Ajinc (Associação Jaraguaense
de Incentivadores da Nata

ção Competitiva). São 11 anos

de um trabalho sério dentro e

fora da água. Dentro dela sob
o comandando "linha dura" de
Kiko, Iara e Verônica, que re

velaram inúmeros talentos na

modalidade. Fora da água se

firmando como uma entidade
sólida, relevante para a comu

nidade, onde a efetiva partici
pação dos pais é o grande dife
rencial. Fica a expectativa pela
piscina que a entidade preten
de construir nas proximidades
da Arena Iaraguá.

Eleição
Hoje saberemos quem assu

me a "batata quente" no Iuventus,
Gente interessada existe, mas to

dos possuem impedimentos nes

te momento. Vejo dois cenários se

desenhando: TIdoVargas continua
até o final do ano, quando passa o

bastão para urn político da região
ou um grupo de apoio assume o

clube agora, repassando para este

mesmo político no final do ano.

LIGA F l

M ee passeia e é
líder isolada da Liga
Time esperava dificuldade, mas ganhou fácil do Minas

Malwee esperava um jogo
difícil, mas passou fácil

elos mineiros, O placar
e 5x2 deixou os jaragua

ense na liderança i alada da Liga
Futsal, com 14 pontos. Pior para o

Minas, que caiu da vice-liderança
para a étima colocação. O próximo
compromisso da Malwee é sábado,
8, contra o São Paulo, em Bebedouro.
Os dois primeiros gols foram de joga
dores das categorias de base: Rafael,
aos 8min01, driblou o goleiro e colo- Dian fez o segundo gol da vitória jaraguaense contra os mineiros
cou no ângulo, Dian, aos 10min23,
recebeu um passe de Lucas e bateu
na saída do arqueiro mineiro.

O terceiro da Malwee foi mais
uma obra-prima de Falcão. Aos

14min14, ele recebeu lançamento
de Tiago matou no peito e bateu de

prima para o fundo do gol Perceben
do que estava prestes a ser goleado
o Minas colocou goleiro-linha, que
chutou forte para em direção ao gol,
a bola desviou em Dieguinho, aos

17min40. Ainda no primeiro tempo,
Lucas aproveitou que o goleiro esta

va adiantado e bateu por cobertura,
marcando o quarto aos 18min26.

No segundo tempo, mais uma

vez Tiago passou para Falcão

que não perdoou e marcou aos

16min38. O Minas descontou com

Rafael aos 17min15.

JARAGUÁ DO SUL

Apesar de estar bem
colocada, ser jovem e ter
surpreendido em 2009, o

Minas não deu trabalho
para Malwee/Cimed.

LIGA FUTSAl
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

CoI. Tlmes P J V E D GP GC SG Apr.
Petrópolis 7xl São Paulo

- -
Macaé 6x4 Umuarama

1° MaI'Nee/Omed 14 7 4 2 1 31 15 16 66.67% Krona 3x2 Assoeva

2° Copagril 137 4 1 2 16 9 7 61-90%
Florianópolis 5xl Cortiana

Copagril 4xO Atlântico

3° Florianópolis 126 4 O 2 22 14 8 66.67% Cascavel3x7 Carlos Barbosa

4° Krona/Joinville 12 5 4 O 1 13 7 6 80.00%
MalweejCimed 5x2 Minas
Unisul 2x2 Corinthians

5° Intelli 126 4 O 2 20 15 5 66.67% Anápolis 2x7 Intelli

6° Carlos Barbosa 126 3 3 O 24 11 13 66.67% PRÓXJMOS JOGOS

7° Minas 116 3 2 1 21 15 6 61.11% SÁBADO

8° Petrópolis 117 3 2 2 21 17 4 52.38%
11h - Minas x Anápolis
16h - Praia Oube x Unisul

9° Umuarama 11 7 3 2 2 21 22 -1 52.38% 16h - Corinthians x Copagril

10° Corinthians 10 6 3 1 2 18 13 5 55.56%
17h - Petrópolis x Krona
18h -Intelli x Florianópolis

11 ° Atlântico 10 7 3 1 3 11 18 -7 47.62% 19h - RCGjGarça x Macaé

12° Foz 8 5 2 2 12 11 53.33%
19h - Carlos Barbosa x Foz

1 1 19h30 - Cortiana x Cascavel
13° PraiaOube 7 6 2 1 3 17 19 -2 38.89% 20h30 - São Paulo x Malwee/

14° AssI:Je.Ia 7 6 2 1 3 11 15 -4 38.89%
ameei

15· Cortiana 7 7 2 1 4 17 30 -13 33.33%

16· Macaé 6 7 2 O 5 17 19 -2 28.57%

17· São Paulo 5 5 1 2 2 6 14 -8 33.33%

18· Unisul 5 7 1 2 4 21 31 -10 23.81%

19· CascaYeI 4 7 1 1 5 19 L7 -8 19.05%

20· RCG,IGarça 4 6 O 4 2 13 16 -3 2222%

21· Anápolis 3 6 1 O 5 10 25 -15 16.67%

uma camisa oficial da

Seleção Brasileira?Quer ganhar
... ,

[lICI1 H H I tlllIllRIM I

·easo duas ou maiS pessoas tenham o mesmo número de acerto. levará a carntsa quem mandou pnmeiro. Apoio: Maluta Calçados e Esportes

Se você fosse o técnico da

seleção brasileira de futebol

quem você convocaria? Monte
sua escalação e concorra a

camisa oficial da seleção. Dia
11 será divulgada a escalação
oficial, ganha quem tiver o

maior número de acertos.

Envie sua lista para o e-mail

julimar@ocorreiodopovo.com.br
ou entregue na recepção do

Jornal O Correio do Povo

(Avenida Waldemar Grubba,
1400) até às 12h (meio-dia)
de 10 de maio de 2010.

Participe!! !

• Geniell" Rodrigues
aen�eUi'@oco e od povo.com.br

.......

� .

...

o resultado sairá na edição do dia 12 de maio.

J

•
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VIGILÂ CI

Câmera tem, mas falta policiaI
Central de Emergência conta com apenas dois agentes para visualizar imagens captadas
JARAGUÁ DO SUL

O monitoramento começou
a funcionar há seis meses,
mas a operação do sistema
ainda é dificultada pela falta
de policiais.

Hoje
são apenas quatro

agentes para visualizar as

imagens captadas pelas 20

câmeras espalhadas pela
cidade. Porém, eles ainda dividem

o tempo com a realização de servi

ços administrativos, impedindo de

dicação exclusiva à fiscalização das
ruas através dos vídeos.

De acordo com a assessoria de

comunicação do 14° Batalhão da
Polícia Militar, o ideal é que houves
se pelo menos um policial em cada
turno de seis horas realizando so

mente este trabalho, mas isso não

é possível devido ao baixo efetivo.
No ano passado, a PM de Iaraguá
do Sul ganhou 14 agentes tempo
rários para trabalhar na Central de

Emergência. Mas, em virtude da

demanda nas ocorrências, 12 deles
foram destinados ao atendimento
telefônico.

Em virtude da demanda
de ocorrências, 12 dos

14 agentes temporários.
trabalham no atendimento

telefônico

Em janeiro deste ano, o co

mandante do 14° Batalhão da
Polícia Militar, Rogério Kumlehn,
comentou que houve uma redu

ção nas ocorrências de tráfico de

drogas e prostituição do centro da
cidade depois que as câmeras fo
ram instaladas. No entanto, desta
cou que o combate à criminalida
de também depende do aumento

no policiamento ostensivo.
Por causa da lei eleitoral, a

contratação de policiais está im

pedida até outubro. Em Jaraguá do

Sul, existe um policial para cada

grupo de 800 habitantes. A Onu

(Organização das Nações Unida)
recomenda um agente para cada
250 pessoas.

PREVISÃO DO TEMPO

SOL COM
UVENS

A frente fria se afasta
para o Sudeste do Brasil
mantendo mais nuvens

e chuva no início do dia
Temperatura em elevação
durante a tarde.

CHAPECO
T ...
1-1°23°

Imagens captadas pelas câmeras são transmitidas para a Central de Emergência do 14° Batalhão

AFRA
T ... JOI VlllE12°22°

T .Â /
CA OI HAS SEvoctVAI pAAA. .. 15° 24°

T ... llAPEMA10°22° SoI�� /
� o lia, tom__ JARAGUÁ DO SUL�del"fJ'lllllS.

tracOSe� entre T .Â
1rce24·C.� 15°25°

�entre 140C e zrc.

Jaraguá do Sul RIO DO SUL
e Região ALERTA

T ...
15°23° flORIA OPO IS

HOJE

�
T .Â

MíN: 15°C Frente fria TE PO
17°24°

MÁX: 25°C

chegaaSG Ventos ficam GE
QUINTA

�
T ...

MíN: 14°C Uma nova frente fria, com in-
mais fortes

14°21°

MÁX: 26°C tensidade moderada a forte, está SAO
T ...

SEXTA prevista para chegar ao Estado Pelo resto da semana, toda as cidades 11° 19°
entre a noite de quinta e sexta- do Estado devem ter apenas entos fraco .

MíN: 16°C feira (06 e 07/05), provocando A situação começa a mudar na tarde de
MÁX: 20°C temporais e chuva forte na maio- quinta-feira, com a aproximação da frente

SÁBADO ria das regiões, seguida de acen- fria. Ventos de pelo menos 14 km/h deve-

MíN: 16°C � tuado declínio de temperatura e rão atingir principalmente o Centro-oe te

MÁX: 18°C forte agitação no mar. do E tado e o Vale do Itapocu.

fASES DA lUA
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