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Policiais encontraram objetos furtados dentro
de um túmulo, no bairro Nereu Ramos.

gl a 9

Cohab deve iniciar em 30 dias a

construção de 100 casas populares para
atingidos pela enchente na região .

•

Ia
•

e
" .

nicaa
Vereador José deÁvila (DEM) pediu vista da emenda que faz a revisão da lei
alegando falta de tempo para analisar a proposta. Assinatura do pedido foi
coletiva, obrigando a votação em primeiro turno na próxima terça-feira.

Página 4

PIERO RAGAZZI

Colecionar figurinhas do álbum da Copa do Mundo ganha cada vez mais adeptos de todas as idades.

Alunos da EscolaVitor Meirelles participam de
um concurso de declamação de poesias.

ag

r

Tudo o que você

procura para a

Mamãe está aqui.

Ucitação
será aberta
em dez dias
Codejas não vai
mais administrar o
estacionamento rotativo,
mas Prefeitura diz serviço
começa a funcionar em
agosto. Página 7

Só metade
dos idosos

•

se vacinaram
Apenas 5,1 mil pessoas
com mais de 60 anos foram
imunizadas contra gripe A,
o que representa 46,6%
da meta estabelecida.
Página 9

FAMEG

(47) 3 73-9800
www.fameg.edu.br
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A Passarola,
um balão de ar Il

quente que teria
sido o primeiro a

transportar, ainda
que por pouco
tempo, um ser

humano

1945
A Alemanha

assina sua rendição
Sete de maio de 1945. Forças alemãs na

Itália, Holanda, Dinamarca e noroeste da
Alemanha assumem a derrota e os nazis
tas assinam sua rendição, marcando o fim
da Segunda GuerraMundial na Europa Ao
mesmo tempo, aUnião Soviética ganhaain
da mais força e ocupa Berlim. Exatamente
uma semana antes, Adolf Hitler havia se

refugiado em uma fortalezamilitar e come
tido suicídio.A guerra, que teve início em 1°
de setembro de 1939 com a invasão da Po
lôniapelaAlemanha, só chegariamesmo ao
fim no dia 2 de setembro de 1945. Durante
os conflitos, forammobilizadosmais de 100
milhões de militares, e estima-se que apro
ximadamente setenta milhões de pessoas
tenham morrido - cerca de 2% da popu
lação mundial da época Hoje, a Segunda
Guerra é considerada pelos historiadores
como o maior e mais sangrento conflito da
história da humanidade.

Entre os fatores que influenciaram o iní
cio da guerra está o surgimento, na década
de 1930, de governos totalitários com fortes
objetivosmilitaristas e expansionistas, prin
cipalmente naqueles países que passavam
por dificuldades econômicas.

NaAlemanha, foi o Nazismo de Hitler,
enquanto na Itália crescia o Partido Fas
cista de Benito Mussolini. Assim, o Eixo
seria formado após somarem-se as for
ças do Japão, que aspirava expandir seus
domínios. Ao fim da guerra, a organiza
ção das Nações Unidas seria criada para
manter a paz entre os paíse ,e começaria
o período conhecido como Guerra Fria,
uma disputa sem conflito direto entre o

Estados Unidos e a União Soviética.

As tentativas de
conquistar o céu

o artesão Dédalo, dominado pelo desejo de
deixar seu exílio na ilha deCreta, fez para si e seu
filho dois pares de asas, confeccionados com

penas e cera de abelha Antes de partir, alertou
o filho para que não voasse tão próximo do sol
- conselho ignorado por Ícaro, que para tristeza
de seu pai teve as asas derretidas e acabou se afo

gando no mar próximo à Icária
A lenda grega ilustra uma das mais antigas

aspirações humanas: o desejo de voar. Inspira
da em tentativas malsucedidas de conquistar
os céus, a aviação modema desenvolveu-se
por séculos antes de obter resultados. Uma
das primeiras tentativas sérias foi do artista e

inventor Leonardo da Vinci, mas os projetos
nunca saíram do papel.

O primeiro voo aconteceu emuma "Passaro
Ia", em Lísboa, em 1709. O primeiro voo em uma

máquinamais pesadaque o ar, no entanto, é atri
buído a JohnMontgomery, em um planador, em
1883. Há uma polêmica sobre quem teria sido o

primeiro a controlar um avião mais próximo dos
atuais: Santos Dumontou os irmãosWright

PELO MUNDO

1824

Nona Sinfonia
1910

Cometa Halley
Em 1910, o dia 7 de maio foi mar

cado pela passagem do cometa Halley
pela Terra. Ele foi o primeiro cometa
a ser reconhecido como periódico, e

retorna ao interior do sistema solar a
cada 76 anos, aproximadamente. Foi
descoberto por Edmond Halley, em

1696, e foi registrado pela primeira vez
em240a.C.

No dia 7 de maio de 1824, estreia
emViena uma das mais famosas obras
do compositor Beethoven, a Nona Sin
fonia. Considerada a predecessora da
música romântica, foi a última obra
completa composta pelo alemão. A
música do último movimento da Sin
fonia n09 seria rearranjada, tornando
se o hino da União Europeia.

1973

Prêmio Pulitzer
7 de maio de 1973. O jornal "The

Washington Post" recebe o Prêmio Pu
litzer por sua investigação no casoWa

tergate. A notícia havia sido publicada
na primeira página no dia 18 de junho
de 1972. O escândalo revelou opera
ções ilegais contra a oposição durante
a campanha eleitoral nos EUA, e cul
minou na renúncia de Richard Nixon.

Em 1908, surgia em Iaraguá do Sul um pequeno grupo musical que começou a se reunir na
re idência e ca a comercial de Iohann Gottlieb tein. Os seis integrantes escolheram instrumentos
de opro o que originou o nome "Starke Lungen" (Pulmões deAço).A primeira bandajaraguaense
era composta porOtto Rumor, Carla ey Emílio tein, Roberto Mielke, Agostinho Lopes e Ricardo
Benz. A banda acabou entrando na hi tória de Iaraguã do Sul não apena por ser a primeira,
mas por ter e apre entado no ato da inauguração, em março de 1913, na pontemetálicaAbdon
Bapti ta Lá, avam pr ente o CeI. Procópio Gome de Oliveira e o Dr. Abdon Baptista. A banda
ontinuaria animando a cidade até 1914, quando começou a Primeira GuerraMundial

o telégrafo
Em 1837, o norte-americano SamuelMorse inventou
o telégrafo, considerado o primeiro aparelho a

permitir a comunicação à distância, usando um
sistema de fios e eletricidade. Em 1844, Morse
transmitiu a primeiramensagem telegráfica pública.

PIERO RAGAZZI

I

E ITU

Matéria histórica
o dia 24 de maio de 1930, o jornal

"O Correio do Povo" publicava uma
.matéria de cunho histórico. O texto

comparava a linguagem e o estilo dos
documentos públicos do século XVII
com os do século XX, e constatava:
quase nada havia mudado.

STARKE lUNGEN
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muito importante acompanhar

as novidades q aparecem a cada dia, oferecen
do ao cliente o que ele precisa para satisfazer as
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Ao mesmo empo, o comerciante não pOd� ig
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o projeto AngeIoni Matinal em
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eder, promove amanhã um baile
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o

Bar e Cancha
Adernar,eemJaraguádoSul,noBire
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PostoZerario, noSanta LJ.zia

IoDAM"'_' UlIImaI de Jaraguá
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FOTOS CÉSAR JUNKES

Integrante da base governista, José de Ávila (DEM) pediu vista alegando falta de tempo para análise

Ê A

Votaçãoda
LeiO

"

ica
adiada de novo
Pedido de vista é aceito e a

votação fica para terça-feira
JARAGUÁ DO SUL

O vereador José de Ávila
(DEM) pediu vista ontem
ao projeto de emenda
à lOM (lei Orgânica do
Município). Ele alegou falta
de tempo para analisar.

primeira votação ficou
para a próxima sessão, na
erça-feira, A presidente
a Câmara, Natália Petru

(PSB), propôs aos vereadores que o

pedido de vista fosse coletivo, com
a aprovação da maioria Com isto,
o mesmo recurso não poderá mais
ser utilizado, impedindo um novo

adiamento da votação.
"O vereador precisa saber o que

está votando. Eu não tive tempo
ainda de analisar todo o documento
e não posso ter a irresponsabilidade
de votar desta forma': afirmouÁvila

Integrante da comissão que re

visou a WM, o líder do governo,
Adernar Possamai (DEM) 1 defendeu
o colega de partido argumentando
que os demais vereadores só rece-

beram a nova versão final do doeu
mento na sexta-feira passada. "Eu
não precisomais de tempo, mas en
tendo que alguém possa pedir para
estudarmais", comentou.

/lEu não tive tempo
ainda de analisar todo o

documento, não posso
votar assim".

(

Relator da comissão, Amarildo
Sarti (PV) lamentou a decisão de
Ávila O vereador lembrou que a Lei

Orgânica trata também de outros

assuntos, além dos pontos polêmi
cos como aproibição ao nepotismo.
liA revisão é benéficapara a socieda
de. Vai facilitar, por exemplo, a cria
ção de convênios da Prefeitura com
outras entidades. ão é uma briga
do Poder Legislativo com o Execu
tivo", comentou. Apesar do adia
mento, Sarti continua convincente
que a revisão será aprovada uÉ uma
exigência da sociedade, não dá mais
para voltar atrás", declarou.

Dois terços dos
votos necessários

Para ser aprovada, a revisão

da LOM (Lei Orgânica do Mu

nicípio) precisa de oito votos,
o equivalente a dois terços das

vagas na Câmara A LOM come

çou a ser projetada na metade
do ano passado e ficou pronta
após quase um ano de trabalho,
a maior parte a cargo de servi
dores da Câmara. A votação da
emenda deveria ter ocorrido no
final de dezembro do ano pas
sado, mas foi adiada a pedido
da base governista para maior
análise. Outra data da votação
foi anunciada para fevereiro. Por
fim, a comissão deu prazo até o

final de março para vereadores

apresentarem suas sugestões,
mas apenas os integrantes do

grupo propuseram alterações.

RG

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

A Lei Orgânica
não poder ser
vista como uma

briga do poder
Legislativo com
o Executivo.

AMARtlDO SART {PV),
RELATOR DA COMlssAo

"

F LI DE TEMPO Ã9 CONVENCEU A OPOSIÇÃO

Vereadores criticam adiamento
tirasse o pedido, mas foi negado
pelo democrata. Já Isair Moser
(PR) usou a palavra livre para criti
car o assunto. "Fiqueimuito triste
com a atitude tomada hoje. A Lei

Orgânica não pode ser usada para
uma briga política, é um avanço
para Jaraguá do Sul", declarou.

Integrante da comissão que
revisou a lei, Justino da Luz não
aceitou o argumento utilizado por
Ávila. Para ele, o Legislativo teve

tempo suficiente para analisar.
"Vamos parar de brincar de vere
ador. Se não consegue ler o docu
mento inteiro, peça ajudaparaum
assessor. Da forma como ocorreu

parece que ele agiu demá fé ou foi

orientado por alguém para fazer
isso", criticou.

Na tribuna, Justino reforçou a

necessidade de todo os vereado
res estarem presentes na próxima
sessão. "Espero que os 11 verea

dores estejam aqui para fazer esta
votação", alertou.

Jean Leutprecht (PC do B) e Justino da Luz (PT) foram os primeiros a criticar o adiamento

JARAGUÁ DO SUL
O pedido de vista de José de

Ávila (DEM) foi duramente cri
ticado por quatro vereadores da
oposição. Jean Leutprecht (pC
do B) foi o primeiro a se mani
festar contra o adiamento. Para
ele, a votação da revisão já está
atrasada. "Se o vereador tem algo
contra algum ponto proposto no
documento, que discuta o as

sunto, vote contra, mas não fique
adiando. A própria comunidade
já desacredita que o projeto será
votado e aprovado", comentou.

Também contrário ao adia
mento, Jaime Neghebon (PMDB)
chegou a pedir para que Ávila re-
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Carolina TomaselãFONE473370-1023
W'Ww.grupoft.com.br

Ele requer, ainda, a cópia integral dos
processo licitatórios e contratos entre a

administração pública, ou através de suas

empresas de economia mista, promovidos
com qualquer escritório ou profissional
liberal, que tenha por objeto a prestação
de serviço de assessoria e/ou consulto
ria jurídica, neste governo. Pelo visto, o

tema envolve a Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Iaraguá do Sul).
O pedido foi votado sem di cussão, e apro
vado por eis votos contra quatro. Além
do governista, votou contra Lorival De
mathê (PMDB).

Câmara
aprovou ontem pedido de in

formação as inado por ete vereadores
em que requer a relação de todos os

escritórios e profi ionais liberais que
prestam a se oria e/ou consultoria jurídica
a Prefeitura. O pedido inclui toda a estrutura

admini trativa do município, a contar de IOde

janeiro de 2009.
Também pede a indicação, pontual, da

forma de contratação do referido escritó
rios ou profi ionai liberais. Além di o, a

especificação dos serviço prestado e dos
respectivo valores despendidos, de manei
ra discriminada.

CÉSAR JUNKES

R
, .

ca
Vereador Justino da Luz (PT) renunciou

ontem a vaga na Comi são de Educação,
Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social
na Câmara, presidida por José Ozorio de
Ávila COEM). "Não tenho mais condições
de atuar nesta comissão, como cidadão,
cristão e vereador", justificou ontem na tri
buna. O PT já havia deliberado pedido pelo
afastamento de Zé da Farmácia da comis
são, ignorado pela Me a Diretora. Ur'

Prefeitura de Guararnirirn convoca os inscritos em processo seletivo para com
parecerem com amáxima urgência no setor de Recursos Humanos para atualização
do cadastro. O município tem pressa na contratação de um agente de Vigilância da
Saúde e um agente de erviços Gerai . Em novembro, quando foi realizado o proces
so eletivo 003/2009, no ato da inscrição não foram solicitados dados come endereço
e telefone, por is o os inscrito não e tão sendo encontrados.

aJ ti a
VereadorAmarildo arti (PV) e o advoga

do Ivan Naatz, também do PV; protocolam
hoje no Fórum ação de exibição de docu
mentos da Viação Canarinho. O objetivo é
fazer com que a conce ionária e mani
fe te via judicial, já que de outra maneira é

qua e impo sível, obre a açõe relaciona
da ao tran porte coletivo. li obre todas a

'

obrigaçõe firmada junto a Prefeitura e à
comunidade", completa arti.

Mai uma vitória do governo na Câmara
de Vereadore . A votação do projeto de emen
da a Lei Orgânica do município, na pauta de
ontem, foi novamente adiada. Como o líder
de governo, Adernar Po amai (DEM), integra
a comis ão de revi ão, o pedido de vi ta ficou
para lo é Ozorio de Avila (DEM). Alegou não
ter tido tempo para anali ar o documento. E
nem vai. A votação será, inadiavelmente, na
terça-feira. Ai de quem faltar.

BOMBEIROS
Em votação polêmica na noite de ontem, a Câmara de Guaramirim aprovou
dois projetos de lei do Executivo reduzindo o repasse para os Bombeiros
Voluntários. O prefeito Evaldo Iunckes (PT) havia aumentado o vaIore
ignificativamente. ilson Bylaardt (PMDB) não concordou e propôs a
redução de R$ 22mil para R$ 15 mil pormês, somados o dois projetas. o

primeiro, o auxi1io para erviços como vistorias diminui de R$ 7 mil para R$
4,5 mil men ais. o segundo, o repa se mensaI passou de R$ 15 mil para R$
10mil. Foram eis voto favoráveis e dois contrários, dos vereadore Diogo
Junckes (PR) e Jaime deÁvila (PT). Os textos ainda vão passar por segunda
votação ante de serem encaminhados ao prefeito para assinatura.

FALA Aí!
A própria comunidade
já desacredita do que
está sendo votado.

DIVULGAÇÃO

Cedo ou tarde, a Prefeitura terá de criar o
conselho municipal de saneamento, como

apontou a audiência pública da Câmara, ante
ontem. Primeiro porque es tá previ t na leimu

nicipal 5085, de 2008, que estabelece a política
.

de anearnento básico. E, também, porque e

não o fizer, omunicípio estará impedido de rece
ber recurso do governo federal, pelo qual den
tro em breve o repasses e darão fundo a fundo.

o repr entante do Crea, Ricardo eyer,
lembrou na audiência que a fi ma lei prev

A

também a criação de uma agência reguladora
para fi caIizar o Samae. "Está no papel da agên
cia regular não omente o Samae, mas atender a
demandas daSecretaria de Obras e empresa pri
vadas", alertao engenheiro sanitari a, para quem
diante do cr cimento"do município é necessário
um plano e a definição de metas.
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CHARGE

TOt-1A QUE. O IFiLHo É íEUo .

r �
...
�

DO LEITOR

Amigo, vamos conseguir!
todas manhãs cantar ao 01 que

chega. Olhemos as estrelas e os

planetas que todas as noites nos

visitam, estando o céu nublado

ou não.

A ira e raiva criam raios in-

Nunca
esqueça de er fe

liz, de ter fé, de ter es

perança. O mundo não

é regido por leis cega .

Tudo que ocorre nele faz parte
de seu processo natural de acon
tecimentos. Faça
mos nossa parte e

o mundo mudará

por si só! Não tenha
medo do futuro,
rejeite dez verda

des, mas não aceite

uma mentira! Use

mos a capacidade
de pensar sempre,
principalmente em

tudo que dizem ser

do céu. Cuidemos das armadi

lhas que nossa vaidade ou egoís
mo no faz cair e nos provoca dia
riamente. Sigamos os exemplos
dados por Jesus:

II

quem quiser
ser omaior dentre vos que seja
seu servidor':

O mar só é grande porque
está alguns centímetros abaixo

dos rios. As árvores que se cur

vam diante do vento forte, difi
cilmente se quebram.

Olhai os lírios dos campos

qual beleza e simplicidade se

vestem. Olhai os pássaros que
tão frágeis e pequeninos criam

seus filhotes nas árvores, ao tem

po, sem casa, concorrendo com

terríveis perigos, além do pró
prio ser humano que lhe ameaça
e mesmo assim nunca deixa de

visíveis em nos

so espírito que se

voltam contra nós
e podem nos ado

ecer, no trazer a

infelicidade e fazer

estragos profundos
em nossas vidas.
Tentemos por um

momento apenas,

por um dia apenas,
elevar o pensamen

to com sinceridade de coração
e esperança aos céus, e sendo

exemplo, não cobrando dos ou

tros o exemplo, ajudando e não

esperando ser ajudado, amando
e não esperando ser amado.

Sigamos firmes e fortes na jor
nada abençoada que temos, agra
decendo o que temos, vamos tentar

apenas sobreviver, passar pela vida
com tranquilidade, com passos len

tos, com paciência e sempre nos

lembrando que Deus mesmo infi
nitamente tão grande, tão puro e

bom, nos envia aos quatros cantos
do planeta seusmensageiros da paz
e da sabedoria para nos auxiliar na
nossa imensa caminhada

"

"

Edson Gomes, servidorpúblico
(efegom@yahoo.com.br)

EDITORIAL

Saneamento básico
A preocupação corri a qualidade da água e do

esgoto na região re�deumudanças na administra
ção do serviço nos últimos meses. Neste ano, Co

rupámunicipalizou o serviço, até então executado

pela Casan. O mesmo caminho deve ser seguido
por Massaranduba, que busca na Justiça o direito
de assumir o tratamento de água e esgoto realiza
do pelamesma autarquia.

Nas duas situações, amotivação é justificadapela
falta de investimento no setor, o
que teria prejudicado a quali
dade da águae o atendimento à
população. Em Guaramirím, o
serviço foi municipalizado em

2007, também alegando que os
recursos investidos eram insu
ficientes para atender adequa
damente osmoradores.

Para que a questão do sa

neamento básico fosse, de fato, um compromis
so das Prefeituras da região, a Arnvali (Associa
ção dos Municípios do Vale do Itapocu) firmo
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
com o Ministério Público em 2009 para garan

.

investimentos no setor.

Ao cobrarmelhorias em um dos setores respon
sáveis pela saúde da população, tanto o Ixecutív

quanto o Legislativo do Vale do Itapocu mos

que estão comprometidos com a melhor qualidad
de vida dosmoradores.

DO LEITOR

No posto de saúde
e distribuímos as senhas'.

Assim, sem consulta marcada, partiam chatead

e inconformados com suas crianças, atrasados para
trabalho, creche e escolaOutros ainda foramdispe
dos depois de esperarna fila porquaseuma�o�, co
falas agressivas e pouca explicação nem paClenCla
não ser dia nem hora demarcar talmédico. Pergunt

divinh fi
me, como vamosa ar.

Expresso neste texto minha

dignação com o sistema de ate

dimento deste posto de saúde, f;

deste, porque tenho conhecimen
do atendimento de outros post
da cidade. Como cidadã, exijo q

isso seja revisto! .

Uma ação desta seria resolvi

facilmente se as funcionárias que
trabalham se dispusessem de

agenda emarcassem as consul�
seu horário normal de expedie

onde cada cidadão pudesse procurar o posto de

de no momentomais propício do dia Não som:
povo que gostamos de fila, nem preferimOS sen

va e ser tratados comomortos da fome esperando
saco de alimento na fila dos desesperados. Quere
simo respeitoporumserviçoqueépago po�todOS
onde o que estáem jogo é simplesmente aVida!

" .

Sigamos firmes e
fortes na jornada

abençoada que temos,
agradecendo o que
temos, vamos tentar

apenas sobreviver,
passar pela vida com

tranquilidade

-11Ao cobrar melhorias
no setor, o Executivo e

'

o Legislativo do Vale do .,

Itapocumostram que
estão comprometidos
com amelbor qualidade
de vida dos moradores".

'

Assim, sem consulta

marcada, partiam
chateados e

inconformados com
suas crianças, atrasados

para o trabalho,
creche e escola

Aaudiência
pública que debateu a c?ação

de uma comissão permanente de agua e

saneamento, na noite de ontem, é uma

iniciativa paramelhorar a qualidade ser

viço prestado na região. Uma das fun�õ:s desta co
missão será cobrar daPrefeitura a cnaçao do C?n
selho Municipal de Água e Saneamento, previsto
no plano do setor aprovado em 2008.

. .

Hoje, Iaraguá do Sul está na frente da maiona

dosmunicípiosbrasileiros na ques-
tão do saneamento básico. Hoje, a
cobertura de água atinge 80% da

população e a de esgoto, 43% dos

moradores. No país, estima-se que
menos da metade da população
- cerca de 47% - seja beneficiada

com saneamento básico.

Para ampliar a cobertura dos

serviços, a Samae (Serviço Autôno-
mo Municipal de Água e Esgoto) está construindo
uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no
bairro São Luís. Assim que começar a funcionar,
em 2011, cerca de 80% da população passará a ter

acesso ao esgoto tratado.
Em relação à água, a autarquiapretende concluir,

até dezembro a ETA Sul (Estação de Tratamento de

Água) no bairro Garibaldi. A obra terá capacidade
para atender 70mil pessoas e reduzir a sobrecargana
estação do centro, o que deve reduzir a falta de água
que costuma acontecer em algumas regiões.

N!
dia 3 de maio acordei às 6h20 e rumei ao

posto de saúde que está localizado na rua

Onélia Horst, no bairroVila Lenzi. Cerca de
O pessoas já estavam aguardando na fila

para marcar uma consulta médica, onde não se tem

a possibilidade de escolher nem dia, nem hora, nem o

médico de suapreferência
Eram 7h quando duas funcio

nárias chegaram abrindo o posto
e recolhendo nossas carteiras de
identidade por ordem de chegada
Após este primeiro contato sem nos

perguntar nada, começaram a gri
tar nossos nomes um a um. Tentem

imaginar a cena, aquele tanto de gen
te aglomerada dentro e fora de urna
sala ondenão cabianemametade.

esse meio tempo mais pessoas
foram chegando, a grande maioria a

pé ou de bicicleta, muitas delas com
criança de colo. Porém, sem a menor informação do �

que estava acontecendo, iam parando na fila também
Eu tentava explicar que deveriam perguntar para as

funcionárias que continuavam a grítar os nomes, se
ainda tinhasenha Ospoucosque searriscaramaaden
trar o recinto nomeio daquelamuvuca toda, recebiam
a seguinte resposta; 'volte na próxima segunda-feira,
queédiademarcarconsultaMas, cheguecedoparafa
zerfila, e espereaté as 7h que équandoabrimos oposto

"

J�nnaOliariMacoppi,pro
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Edítal do eslacionaJl1ento rotativo
vai seraberto napróxima semana
Codejas não será a responsável pela fiscalização. Implantação acontece em agosto
Depois de uma revisão de prazos,
a implantação do sistema de
estacionamento rotativo passa
agora por mais uma mudança.

A
Prefeitura deve abrir na próxima
semana a licitação para escolher
a empresa responsável pelo servi

ço. Já está decidido que a Codejas
(Companhia de Desenvolvimento de Iara
guá do Sul) não vai participar do processo,
o que teria motivado a saída de Adolar Iark
da presidência do órgão. Segundo o Execu

tivo' a companhia de economia mista não
teria pessoas qualificadas para atender os
motoristas. "Não vimos essa questão no

começo e agora surgiu esse impasse. Mas
isso não impede que a Codejas participe,
já que a empresa que ganhar a licitação
poderá contratar a Codejas e qualificar es
sas pessoas", afirma o gerente de Trânsito,
José Antônio Schmitt.

Porém, mesmo com amudança, a Prefei
tura garante que até agosto o novo formato
de estacionamento deve ser implantado.
"Na licitação é tudo mais rigoroso, as da
tas precisam ser cumpridas e assim que a

empresa for escolhida tudo deve caminhar
mais rapidamente", explica Schmitt.

O edital de licitação que será lançado
é para a compra e implantação de 75 par
químetros - equipamentos que permitem
receber pagamento automatizado para uso

de vagas. Depois do edital, a empresas par
ticipantes terão 30 dias para apre entar a

proposta, que deve ter o valormáximo de R$
120 mil. Definida a empre a vencedora, esta
terá 60 dias para implantar o equipamentos
e sinalizar as vias abrangidas pelo i tema.

erão di ponibilizada ,no início, 900 va
ga para automóvei e utilitário e 300 vaga
para motocicletas em ruas centrais e na Pra

ça Ângelo Piazera. 1as, e e número poderá
er ampliado em 25% conforme a necessida
de, chegando, a um total de 1,5 mil vagas. O

preço da hora de estacionamento deve ser

de R$1,50.

DESTINO DE CONCURSADOS

A Codeja ainda não abe o que erá feí
to com o aprovado no concur o para tra

balhar na fiscalização do estacionamento
rotativo. De acordo com lo é chrnitt, a Pre
feitura não pode contratar o pe oal que fez
a prova.

II ão temo autorização para i o,

ainda mai porque ele não pa aram por
nenhum treinamento. Quem rai admitir é
a empresa que ganhar a licitação e também
vai e re pon abilizar pela in trução des es

profi ionai ", declara.
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Serão 900 vagas para automóveis e utilitários e 300 vagas para motocicletas em ruas centrais e na Praça Angelo Piazera

CARTÓRIO REGISTROU DOISMil NOVOS ELEITORES NOS ÚlTIMOS CINCO DIAS

Número de eleitores sobe cerca de 7%
CEsAR JUNKES

pela Acijs (A ociação Empre aria
de Iaraguã do Sul). "Vemo com

bon olho qualquer iniciativa

promovida pela ociedade civil

para promover o voto con cient .

entimos um aumento na procura
não ó nos último dias, ma de -

de quando a campanha da Acij
começou".

1 fila deram lugar para a

tranquilidade ontem no Cartório
Eleitoral. Com o fim do prazo para
regularização do título, o movi
mento no local voltou a normali
dade. O órgão regi trou, de ába
do até ontem, cerca de dois mil
novos título , totalizando mai de
102 mil eleitore no município. De
acordo com a chefe do cartório, Si
mone Ladeira, e e número e tava

dentro das expectativa . ''A_ gente
sempre tem uma ideia de como

vai er. E já e perávamo mais ou
menos e e número, comparando
com o atendimento feitos em

outras eleiçõe ", afirma.
De 2008 para cá, o aumento

de eleitore na cidad foi de apro
ximadamente 7%, já que na últi
ma eleição, Iaraguã tinha 95.391
cidadão com o documento. e

gundo imane, o cre cimento é
con iderado bom e teve ajuda
de vários órgão do município,
como a campanha promovida

Agora o eleitor
precisa fazer a sua
parte, votando
consciente
SI o El DEI A

Para a chefe do Cart6rio Eleito
ral, com a empre a apoiando e o

eleitor fazendo ua parte, e é o
melhor caminho para e conqui -

tar uma ociedade mai ju ta e or

ganizada. 'Quando fazemo com

que uma justificativa vire um voto,
o país todo tem a ganhar. gora
o eleitor preci a fazer a sua parte,
votando con ciente", e timula.

Simone acredita que aumento
aconteceu principalmente por ajuda
de entidades, como a Acijs
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BISCOITO
DA SORTE

Desarme. sua
bomba interior.

nl erso P

Elijane Jung
Ciumeira

Almoçando com uma amiga percebi que ela andavameio quieta, boroco
xô e tal. Fiz a tal pergunta e antes que eu terminasse, ela começou a fungar e a

aguar os olhos ... Desabafou: urnaviz�a está d�domole para omarido dela
Todas as manhãs quando minha arruga e o mando saem para o trabalho, pas
sam pela vizinha na recepção do prédio. Omarido e a vizinha se cumprimen
tam e sorriem um para o outro. Perguntei se ela já tinha, pelo menos, sorrido
de volta e cumprimentado a moça. Segundo ela, claro que não, ela não cum

primentaria alguém que está dando em cima do marido. Lá se foi um sermão.
Mandei ela deixar de rabugice, ser simpática e cumprimentar a moça. Se a vi
zinha a ignorar, então é bom ter uma conversinha com o marido.

eRO 6500

ResidêlICia em CinM'gia e TratJlll8IcJ6ogIa Buc:omaxiJofaci (CTBMF)
Espec ialist!!J em

.

- Soe. Bras_ dos Cirurgiões LJerIllStiIS

iIembro do Colégio BrasiEKlo de C

Pós-graduanda em Prótese Dentária

Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implantes

Especiaüsta em Odontologia do Trabalho

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

Tel./Fax: (47) 3055-0343 - Email: takashimaodontologia@hotmajl.com

MAMIS!
...-- uero falar como mãe que ou. É ótimo e e pecial ter

um dia e pecífico para homenagear qu In tem o

dom de trazer a vida. Mas mais do que Dia das Mães,
-- nó temo momento de mãe, muito frequentes e

inten o . Temos es es momentos quando recolhemo a

roupa suja do filho, quando ele diz que o feijão está ma

ravilhoso, quando ele fecha o olhos para dormir, quando
sopramos o joelho esfolado, quando ou imo um "que
saco" bem baixinho após mandá-lo lavar a louça. Enfim,
são momento único, nenhum igual ao outro. o próxi
mo domingo é Dia das Mãe . E é claro que eu vou dizer

para vocês aproveitarem muito es e dia ao lado dessa mu
lher incrível, que te encheu de educação (às vezes na ba e

do chinelo) e te deu amor incondicional. Mas não é só.

Peço que valorizem, como filho, e es momento de mãe.
E que eles sejam muitos, todos o dias. Feliz Dia da Mãe .

TRICOTANDO
de revista, contendo vírgulas,
exclamações, interrogações e

reticências e sem uma única

palavra. A única frase no rodapé
dizia: O silêncio vale ouro.

• Sabe aquela tal portabilidade
que deveria ser bem simples de
conseguir para o seu número
de celular? Pois é... Tenho

depoimentos de amigos que
estão lutando hámeses (eu disse
meses) para conseguir. Não era
o que as operadoras queriam?
Qual a dificuldade, então?

• Na voz de Zélia Duncan,
Catedral: "É deserto onde
eu te encontrei, você me viu

passar correndo só, nem
pude ver que o tempo é
maior. Olhei pra mim, me vi
assim ... Tão perto de chegar
onde você não está ... "

• Hoje, no Brasil é
comemorado o Dia do
Silêncio. Lembrei de um
anúncio antigo: uma página

CTRl C + CTRl V
Na tirinha abaixo estão Deus,Adão e Eva. Deus deu uma opção à Eva.

Adão se empolgou e deu a sua opinião. Ainda bem que Eva não escutou o maridinho.
f

(Copiei do site umsabadoqualquer.com)

Aquela queixas sem fim obre como

você e tá gorda, ainda mai se durante as

queixas você está sempre mastigando algu
ma caloria. Tome uma atitude, controle a

boca, e colha coisas audáveis e e alimente
de 3 em 3 hora . Só assim você abandona as

queixa e as gordurinhas.

a cozinha, amiga! Escolha uma recei
ta, vi ta um avental e coloque o coração na

pontinha do dedos. Capricha em um jan
tarzinho romântico para o love ou em urnas

go to uras para a família É bem legal ouvir
o quanto a comida está deliciosa e poder di
zer: fui eu que fiz! Se joga no fogão, colega!

LORD GAFA RESPONDE
R: Cara amiga, sexo tem pouquísslmo

a ver com amor. Talvez ele nunca deixe de
amar você. Mas o prato que ele quer, você
não está servindo. E sexo sim é mais Que
uma simples necessidade. Tente se esfor
çar mais e inovar Junto com o maridão.

P: Lord, meu marido sugeriu algumas no

vidades no sexo que vão contra os meus prin
cípios. Depois que neguei descobri no nosso

computador alguns e-rnails dele para uma ex

namorada. Sei que ele me ama e não me trai,
mas Quero saber se corro a gum nsco.
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GRIPE A

Apenas 500/0 dametaalcançada
Saúde faz apelo para que as pessoas com mais de 60 anos busquem a vacina

JARAGUÁ DO SUL

Termina hOje a quarta etapa
da campanha de vacinação
contra a gripe A, destinada
a idosos e gestantes.

até o momento, ape
nas 5,1 mil pessoas com
mais de 60 anos foram
imunizadas, o que re

presenta 46,6% da meta estabeleci
da pelo Ministério da Saúde. Idosos
saudáveis precisam se vacinar 0-

mente contra a gripe comum. E os

que pos uem algum tipo de doença
crônica recebem duas do e : contra

a gripe comum e contra a gripeA
Já entre as ge tante ,a vacina foi

distribuída para um público de 1,3
mil pes oas, atingindo 85% dameta.
De acordo com o gerente de Saúde
da Prefeitura,Walter Clavera, diante
da dificuldade de atingir a popula
ção ido a, a Secretaria de Saúde e tá
inten ificando o trabalhos com

es e público-alvo." ó já vacina
mos o participante do grupo de

terceira idade do município em um

baile. Estamos indo onde eles estão.
Mas o ideal é que eles procurem os

postos de saúde", explica.
Na próxima segunda-feira, dia

10, a mobilização quer atingir pes
soas de 30 a 39 anos. O prazo para
essas pessoas buscarem a imuniza

ção vai até o dia 21. Mesmo assim,
quem perdeu os prazos anteriores

pode se dirigir a um posto de saúde
do município com sala de vacina

para receber a dose. liA orientação do
Ministério daSaúde é para que a gen
te continue a vacinar', justifica Cla
vera. O gerente lembra ainda que as

crianças de seis meses até dois ano

que receberam a vacina preci am
buscar a egunda do e. Para is o, é

preci o dar um intervalo de 30 dias
entre uma aplicação e outra.

De janeiro até ontem, foram

registrados sete casos de suspei
ta de gripe A no município. eis

foram de cartada e um está em

inve tigação.

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Pessoas de 30 a 39 anos começam a ser vaninadas na segunda-feira

ESCOLA ORGANIZA CONCURSO DE DECLAMAÇÃO

Alunos descobrem mundo da poesia
JARAGUÁ DO SUL

Em um tempo em que com

putadore, jogos eletrônicos, e

principalmente a internet tomam

conta de boa parte do dia dos e -

tudantes, os alunos da E colaVitor

Meirelles, no Trê Rios do orte,
mostram que o univer o da pala
vras, rimas e histórias ainda pode
ser atrativo entre os pequenos.

É que a escola realiza nesta

sexta-feira, a partir das Bh, um
concur o de declamação de po
e ia . O evento tem como tema

o Dia das Mães e é aberto para
toda a comunidade. A iniciati
va tem um objetivo especial: o

de incentivar a leitura e o gosto
pela poe ia. "Todo ano nós re

alizamos e se concurso e eles
adoram. O pais vêm assi tiro
E é interes ante porque vamo

formando pequeno leitore ",
destaca a supervi ora da escola,
]eana Danielly Miskievicz.

O concur o conta com 33 in -

critos e o primeiro lugare e

rão premiado com medalha e

brinquedos. A estudante Katilene
Carolina Alve , 10 ano , que irá
declamar a poesia Mãe é Tudo, de
Gonçalves Ribeiro, conta que divi
de o eu tempo entre o computa
dor, a brincadeira e, é claro, os li
vro . "Tenho computador em ca a

e gosto de fazer pe quisa , usar o

Orkut e o M
..

n. Ma uma vez por
emana eu vou a biblioteca pegar
um livro. Gosto dos de poe ia, é
intere ante porque tem rimas",
comenta amenina que e diz fã do
autor Pedro Bandeira.

PIERO RAGAZZI

Alunos são incentivados a "entrar" para o universo das palavras, histórias e rimas através da leitura

Inscrições para
aula de circo
estão abertas
JARAGUÁ DO SUL

As crianças interessadas em

aprender um pouco da arte cir
cense podem se inscrever para
as aulas do Circo E cola, que
terão início na próxima terça
feira, em Jaraguá do Sul. Du
rante o encontros, que devem
ocorrer pelo menos três veze

por semana, das 8h às 11 h, no
antigo campinho de areia do
bairro Vila Lenzi, o pequeno
terão noçõe de acrobacia aé
rea e de 010, mágica, trapézio,
malabarismo e de dança. Po
dem participar criança a partir
de cinco anos e o custo é de R$
30 por mê .

Crian�as terão no�ões
de acrobacias aéreas
e de solo, mágica,

trapézio, malabarismo
ededan�a.

Interessados devem en

trar em contato pelo telefone
96166656 ou 9188 5757, com
Rosane.

NÚMERO DE PESSOAS VACINADAS
CONTRA A GRIPE A (até 4/5/2010)

• Profissionais da Saúde: 1.731 (116% da meta)
• Gestantes: 1.390 (85% da meta)
• Portadores de doenças crõnicas: 8.868
(120% da meta)

• Idosos: 5.103 (46,6%)
• Crianças de seis meses até dois anos:
3.116 (104.6%)

• Adultos de 20 a 29 anos: 17.490 (64,3%)
• Adultos de 30 a 39 anos: 4.589 (17,9%)
• Dados: Gerência de Saúde da Prefeitura de

Jaraguá do Sul

Exemplo de
consciência

O aposentado Adolfo Kohls,
66 anos, procurou o posto de Saú
de da Reinaldo Rau na manhã de
ontem para garantir a imunização
tanto contra a gripe comum quan
to contra o víru H 1 1. Como é

hipertenso, ele precisa receber as
duas do es, mas não reclamou.
"Há seis anos eu tomo a vacina e

acho importante. Minha e posa
tem 64 ano e não quer vir. Tenho

que tentar convencê-la", revela.

Música religiosa
em show para
o Dia das Mães
JARAGUÁ 00 SII.

Um showgratuito para toda a fa
milia acontece hoje na Paróquia São
Sebastião. O cantor e campo itor
Antônio Cardo o traz o espetáculo
'O amor toma tudo novo'. ão hi tó
rias da vida em família nas letras de
músicas, amaioria de autoriadeAn
tônio e algumas do Padre Zezinho.

Com mai de três mil how re

alizados em todas as regiões do Bra

sil, o cantor já tem mai de vinte e

cinco ano de carreira, e onze discos

gravados.Antônio sempre enfatizou
em uas canções o assunto família,
as relações afetivas e a fé do povo
brasileiro. Conforme ele mesmo

descreve, é no ambiente familiar

que se iniciam as relações de solida
riedade, partilha e fraternidade. "Se
esta consciência for cada dia mais
real, toda a vida comunitária será es
truturada em tomo destes valores".

Mais que um show, Cardoso pro
mete transformar sua apresentação
em uma celebração ao amor entre

pais e filhose, principalmente, tocar o
coração das familias em uma grande
homenagem aoDia dasMães,.
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CASAS PO ULA ES

Após 18meses, vem a esperança
Construção de 100 moradias para famílias atingidas em 2008 começa dentro de 30 dias

"VALE DO ITAPOCU

Um ano e seis meses
após a enxurrada que
provocou caos na região,
a notícia da construção
de 100 casas populares
reaviva a esperança das
famnias atingidas.

j1Johab
(Companhia de ha

tação do Estado de San
Catarina) anunciou que
residências começarão

a ser erguidas dentro de 30 dias. As
obras deveriam ter sido entregues
ainda em 2009. Mas, de acordo com
apre idente da companhia, Darci
Motta Beck, houve entraves no pro
cesso de licitação.

Primeiro, a empresa que come
çou a construir as moradias faliu.

Depois foi lançado um novo pro
cesso licitatório, mas as inscrições.
não foram preenchidas por falta
de candidatos capacitados. Agora,
uma empresa de Campo Alegre é
a única pretendente cadastrada.

"Conhecemos essa empresa por
que já realizou outros trabalhos
para a companhia", enfatiza. Em
15 dias a licitação será aberta", as
segura a presidente da Cohab.

Para custear as unidades, serão
necessários R$ 1,4 milhão. A verba
faz parte do recurso total de R$ 8
milhões liberados pelo Ministério
da Integração. Os terrenos deverão
ser oferecidos pelas Prefeituras.

"0 dinheiro do Ministério
da Integração demorou a ser re

passado para a Cohab e as obras
não foram feitas dentro do prazo
exigido pelo governo federal. Ti
vemos que abrir processo de lici
tação para contratar a empresa e

essa parte burocrática atrasou o

trabalho", justifica.
O Vale do Itapocu solicitou

a construção de 234 moradias
através de parcerias, mas até

agora apenas 42 foram constru
ídas. Dessa forma, a demanda
atual é de 192 casas.

• Daiana Constantino
dalanac@ocorrelodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI
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Em Guaramirim, faltam ser construídas 59 moradias populares

AGRICULTORES PAGAM R$ 29,50 POR HORA PARA USAR EQUIPAMENTOS

Máquinas,alugadas por preço menor
GUARAMIRIM

Para ter acesso aos serviços da
Patrulha Agrícola Mecanizada,
os produtores devem se inscre
ver na Secretaria de Agricultura

.

de Guaramirim. Este programa
possibilita aos agricultores alu

garem maquinários por valores
menores. A sugestão é de que os

interessados reservem o equipa
mento com, pelo menos, 15 dias
de antecedência.

Conforme afirma o gerente

de atividades, Ieison José Beber,
uma hora de uso da máquina
custa R$ 98,34. No entanto, os

agricultores pagam 30% desse
valor. "O objetivo é atender os

pequenos produtores", enfatiza.
A locação deve ser anunciada
aos responsáveis na Secretaria
de Agricultura.

Nessa semana, o governo mu

nicipal adquiriu equipamentos de
arado e enxada rotativa para com
pletar o trator traçado por R$ 20

mil. "Essa é uma reivindicação an
tiga", complementa Beber. Outros
três equipamentos serão com

prados para ampliar o programa.
A Prefeitura espera a liberação R$
600mil do governo federal.

De acordo com o gerente, por
enquanto os rizicultores não têm
acesso ao beneficio. "0 trator será
cedido apenas para olericultores
que não possuem máquina simi
lar", destaca. Outras informações
pelo telefone (47) 3373-0274.

DIVULGAÇÃO

I
•

•
,

Trator traçado com implementas novos já pode ser alugado pelos agricultores do município

Dia do Desafio
será lançado
na segunda
JARAGUÁ/GUARAMIRIM

o lançamento do Dia do Desa
fio está agendado para a próxima
segunda-feira, às 9h, no Teatro do
Sesc (Serviço Social do Comércio).
Neste encontro, os nomes das cida
des que vão desafiarJaraguá do Sul e
Guaramírim serão revelados.

O Dia do Desafio acontece no

dia 26, entre meia-noite e 21. Uma
programação deve se estender pe
los bairros. O objetivo émobilizar os
moradores durante 15 minutos de
atividade física. Aquele município
que atingir o maior número de par
ticipantes leva o título de vencedor.

O Sesc e os governosmunicipais
convidam os interessados a firmar
parcerias para ampliar a ação junto
às indústrias, escolas, comércio,
prestadores de serviço. A intenção
e. aumentar o desafio para outras
CIdades da região.

O Dia do Desafio foi criado
no Canadá e vem sendo difundi
da em todo o mundo. A cada ano
o movimento cresce em número
de cidades e de participantes. Ou
tras informações pelo telefone (47)
3275-7808.

o dinheiro do Ministério da
Integração demorou a ser

repassado para a Cohab e
as obras não foram feitas
dentro do prazo exigido
pelo governo federal.

MARIA DARCI MOTA BECK

"

CJnde já foram
erguidas casas
As parcerias para beneficiar as

famílias atingidas preveem 130 mo
radias em Jaraguá do Sul, 80 para
Guaramirim, 20 para Corupá e qua
tro para Schroeder. Até o momento,
foram entregues 30 casas em Iara
guá (Barra do Rio Cerro, Ilha da Fi

gueira, Tifa Martins, Ribeirão Cava
lo, EstradaNova e Jaraguá 99), la em

Guaramirirn (Estrada Bananal do
Sul) e duas em Schroeder. Em Gua

ramirim, outras 11 casas na Corti
ceira aguardampelos acabamentos.

Grupo AA
terá reunião
aos domingos
GUARAMIRIM

A partir deste domingo, os en
contros dos Alcoólicos Anônimos
acontecerão também nos domin

gos, das 19h às 21h, ao lado da

Ação Social, na rua 28 de Agosto,
Centro. De acordo com integran
tes do Grupo Novos Passos dos

Alcoólicos Anônimos de Guara

mirim, o objetivo é oferecer uma

alternativa no fim de semana para
as pessoas que trabalham e não

podem comparecer nos encontros
semanais, que acontecem nas sex

tas-feiras a partir das 19h.

Objetivo é compartilhar
experiências para ajudar
na recuperaçao do vício

Cerca de dez pessoas compa
recem assiduamente às reuniões
semanais. O objetivo doM é com

partilhar experiências para ajudar
na recuperação das pessoas com

o vício da bebida alcoólica. O tra

tamento é feito com base nos 12

passos doM, um grupo de princí
pios espirituais a serem praticados
como ummodo de vidaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Regional

Lo riva Karsneten

Economia 11

Campanha de saúde e segurança no trabalho

O
Sesi oferece gratuitamente às in
dústrias do Estado uma série de
materiais educativos destinados a

promoção de ambientes de traba
lho seguros e saudáveis. A expectativa é
atender cerca de 500 empresas catarinen
ses. A campanha visa aumentar a segu
rança e proteger a saúde do trabalhador.
As orientações estão em kits formados por
cartazes e folhetos.Além disso, há 28 víde-

os educativos estrelados pelo trabalhador
chamado Napo, um personagem de dese
nho animado. "Napo vivencia situações
de risco de acidentes em uma empresa e,
de um modo descontraído, ensina como

evitá-los", explica a coordenadora da cam
panha em Santa Catarina, Renata Adams.
Conforme dados dos ministérios da Pre
vidência Social e do Trabalho e Emprego,
em 2008 foram registrados no país mais

de 740 mil acidentes e casos de doenças
do trabalho, número 12,29% superior ao
de 2007. A campanha do Sesi mostrará a

empresários e trabalhadores que existem
formas simples e econômicas de evitar

acidentes como, por exemplo, não car

regar ferramentas nos bolsos das calças
ou camisa. A ação é nacional e beneficiará
cinco mil empresas e mais de 1 milhão de
trabalhadores de todo o país.

CÉSAR JUNKES

Roto e maltrapilho
Lula e Lugo pedirão aos parcei

ros do Mercosul autorização para que
o bloco financie uma nova linha de
transmissão de energia elétrica em ter

ritório paraguaio, orçada em US$ 400
milhões. Considerando o estado das fi

nanças dos sócios do Mercosul, a úni
ca conclusão possível é que Lula queira
"empurrar de barriga" o projeto. Seria
muito simples o Paraguai conseguir
isto junto à iniciativa privada, bastan
do dar como garantia de pagamento
parte da renda da energia de Itaipu.

IF-SC
Fruto de uma decisão estratégica do governo federal, as antigas Escolas Técnicas

Federais passaram por uma reformulação e hoje, atuando sob a denominação de Ins
tituto Federal, oferecem ampla grade cursos. O IF-SC conta com sete unidades no

Estado. Em Iaraguá são atendidos 870 alunos dos cinco municípios da microrregião,
ministrados por 47 docentes dos quais 38 são efetivos. Conta ainda com 35 técnicos
administrativos e 16 alunos estagiários. Os cursos oferecidos são Técnico em Eletro

técnica, Técnico Têxtil em Malharia e Confecção, Técnico em Mecânica Industrial,
Técnico em Produção e Design de Moda. Também oferece curso superior em Ciências

da Natureza com habilitação em Física bem como especialização em Educação Profis
sional. O IF-SC ainda está com um projeto em andamento junto ao Conselho Superior
para trazer para cidade o curso superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica.

Pedido de falência tem queda
o total de pedidos de falência para empresas de todos os

portes no país caiu 25% em abril, segundo levantamento da
Serasa Experian. Foram 146 requerimentos contra 195 em

março. Entre as pequenas e médias empresas, houve queda
levementemaior nos pedidos de falência, de 26,8% - 123 pe
diram falência emmarço contra 90 em abril. Entre empresas
demédio porte, a queda foi 9, 1% - de 44 emmarço para 40 pe
didos em abril. Considerando as grandes empresas, a queda
foi mais expressiva, de 42,8% - 195 registros em março e 146
em abril.Segundo análise da Serasa, os dados refletem o bom
momento econômico, apesar de o crédito não ter sido 100%
nonnalizado após a crise financeira internacional

Embraco na China
Esta empre a nascida na vizinha Ioinvíl

le e que agora é um dos braços da gigante
Whirlpool tomou-se ainda maior e além de

exportar seus produtos de no so Estado para
todo omundo expande também sua capaci
dade de produção naChina onde pas ará de

6,6 milhões para 8,6 milhões de compre o

res/ano. A Embraco é a líder mundial e um
dos principais centros de de envolvimento
do grupo está localizado em no o Estado,
contando com a unidade de Joinville e a par
ceria com a Universidade Federal de Santa

Catarina que dispõe de moderní imo cen

tro de pesqui as em refrigeração.

Trocando a tv
A estimativa é que este ano,

em função da Copa do Mundo,
10 milhões de brasileiros vão
trocar o aparelho de televisão.
Amaioria está optando por um
aparelho com tela LCn

Antenas de
rafiofrequência
Estão apreensivas as emis

soras de rádio de Blumenau

depois de receberem aviso do
Ministério Público proibindo
a instalação de antenas nas

áreas residenciais da cidade.
Além das emissoras, também
são atingidas as empresas de
telefonia móvel e outras que
utilizam sinais de rádio.

PROMINP
Por iniciativa do Minis

tério de Minas e Energia foi
criado o Prominp - Progra
ma de Mobilização da Indús
tria Nacional de Petróleo e

Gás atural - que pretende
maximizar a participação da
indústria nacional de bens e

serviços na implantação de

projetos de petróleo e gás. En
tre outras atividades, está em

curso a parceria da Petrobrás
com o Sebrae de Itajaí para
operacionalizar ações que es

timulem as empresas catari
nenses a participar do progra
ma. Considerando a enorme

quantidade de bens e serviços
demandados pela indústria
de Petróleo e Gás, vale a pena
uma visita ao Portal Canal
Fornecedor no site www.pre
trobrás.com.br.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

990,13
.. -2,31%

0,5269

6.MAID.2010

MAIO.2010

6.MAIO.2010

5.MAIO.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

1,8510

1,8600

2,0000

.. 2,95%

... -J,15%

.. 2,7%

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8490
DÓLAR TURISMO (EM B$) 1,7200
DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,9000

2,3425
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PTserá
julgado por
propaganda
antecipada,
e pode ser

prejudicado

P OPAGA DA ElEI ORAL

Mio·stério podebarrarprograma
Parecer é uma resposta à representação movida pelo DEM e pelo PSDB no ano passado

CÉSAR JUNKES

SÃO PAULO

Trabalhado nos bastidores
da campanha como um

trunfo capaz de inflar a
popularidade de Dilma
Rousseff, o programa
partidário do PT pode
não ir ao ar.

O
programa, que seria exibido
no próximo dia 13, entrou
na mira do Ministério PÚ
blico Federal. A vice-pro

curadora-geral eleitoral, Sandra
Cureau, sugeriu ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) que proíba a

veiculação do programa em rede
nacional de rádio e televi ão. O

parecer, enviado esta semana ao

tribunal, é resposta a repre enta

ção movida pelo PSDB e pelo DEM
contra o PT no ano pas ado.

A opo ição argumenta que o PT
usou o espaço reservado para a pro
paganda partidária em dezembro
de 2009 para promover a pré-candi
datura de Dilma. Além da proibição
para que eja veiculada a propagan-

da neste seme tre, os partidos que
rem que o TSE aplique multa ao PT
e aDilma Agora, caberá aoministro
do TSEAlclir Passarinho Junior ana
lisar a repre entação.

A vice-procuradora concordou
com os argumentos da oposição.
Segundo ela, a propaganda do PT
veiculada em dezembro ultrapas
sou os limites definidos pela Lei
dos Partidos Políticos e teve cunho
eleitoral. A vice-procuradora ob
servou que na propaganda do PT
de dezembro foram destacados

programas do governo Lula como

o Minha Casa, Minha Vida, e o

Programa de Aceleração do Cres
cimento (PAC), sendo atribuída a

Dilma a responsabilidade pela co

ordenação dos mesmos.
"Es a e trutura, apre entada na

propaganda em questão, nitida
mente revela eu cunho eleitoral, ao
realçar as qualidade de gestora da

repres entada, configurando espécie
de propaganda eleitoral externpo
'rânea em ua forma subliminar",
di se andra no parecer.

• AgênCia Estado

PREVISÃO DO TEMPO

Hoje e amanhã, aumento

significativo de nebulosidade
e chuva para toda as regiões.
Hoje, as chuvas mais intensas
e os temporais estão previstos
para o Oeste e Sul, se estenden
do para todo o Estado no sába
do. í o início da emana, a con

dição de chuva deve persistir.

TEMPERATURA
EM ELEVAÇÃO
A frente fria avança
rapidamente, deixando
o tempo fechado com

chuva e risco de temporaJ
isolado. Temperatura
em declínio.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 18°C ,-:-,�-

DOMINGO

MíN: 14°C c<)MÁX: 19°C

SEGUNDA

�MíN: 11°C
MÁX: 19°C

OGEA O

Mar fica agitado
A agitação marítima aumenta no

decorrer do sábado e o mar fica mui
to agitado a gros o até o início da
semana, com picos de onda de 3,0 a

4,Om, entre Florianópolis e o Litoral
Iorte de SC, com risco de ressaca.

Ventos com rajadas constantes de 50
a 60km/h, próximo à costa.

CHAPECÓ
� À
140 170

ALERTA

Chuvas no

fim de semana

"iFAS�:DA LUA,

MAFRA
T Â.
140 24°

SEvoesVAI pARA .. ·

lONtRAS
Dia de sol, alternando
com pancada� d.e
chuva e pOSSIVels
trovoadas. Ventos

tracOS e temperatura
entre 15°C e 21°C.

LOTERIAS
MEGA-SENA

CONCURSO N° 1176

11 - 14 - 21 - 30 - 33 - 49

LOTOMANIA
Concurso n° 1033

01 - 04 - 08 - 09 - 10
20 - 33 - 36 - 38 - 41
51 - 54 - 55 - 57 - 61
67 - 71 - 87 - 89 - 94

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04446

1 ° 52.239 600.000,00
2° 04.411 31.500,00
3° 38.017 24.000,00
4° 32.653 15.390,00
5° 00.475 10.500,00

/
CANOINHAS

� Â.
11° 24°

I

,

JARAGUA O Ul
� À
16° 25°

/

/
JOAÇAB
T Â.
12° 18°

-

RIO DO SUL
� Â. tt
14° 20°

S O JOAQUIM
T À
9° 13°

-""
, I
•

, r- /
FlO fÍ nus \ I

� À
18°21° "

/

IMBI UBA
T À
17°21° I

-

2715

/
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Vereadormassarandubense
Mauro Bramorski e a

esposa Nilca Janaína Faes
Bramorski, no show de Luan
Santana, na 12a Fecarroz.

Para elas

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Psiu!
Sabe aqueles cabelos lisos e chapados? Esqueça! Vem aí um

revival dos anos 80! O babado chegará com uma pegada moder
na e contemporânea, será o hype outono-inverno. Outra coisa:
enfeites como tiaras, lenços e flores dão o toque final, propor

danando um clima romântico ao penteado. Sacou? Então fique ligada!

Festa do
Champanhe

Péssima notícia. Acabaram os

cachecóis de brinde para quem
comprou os primeiros 50 ingres
sos para a 3a Festa do Cham

panhe, que acontece dia 25 de

maio, no Estação Armazém. Boa
notícia: Serão distribuídos mais
50. Portanto corra e adquira o seu

na Imobiliária Jardim, Acessórios
larcatto, nos cabeleireiros Cali,

Tey e Solange.

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante Brasileiri
nho. Um dos melhores Buffet
de Jaraguá

NAS RODAS
• Marioni Erthal, da famosa
loja Sapo Cururu, também já
garantiu seu ingresso para a 3a
Festa do Champanhe, dia 25 de
maio, no Estação Armazém.

• Chiquito & Bordoneio e Grupo
Rodeio e Farrancho, serão as

grandes atrações dos bailes
do 29° Rodeio Crioulo, que
acontece nos dias 14, 15 e 16 de
maio, no CTG Laço Jaraguaense.
• O meu amigo Fernando Raboch,
ao Restaurante Kantan preparou
um desconto super especial para
as Mamães, no domingo. Vale
conferir. Além de sortear uma
inda sexta da Biodora.

Dica de
sexta-feira

Hoje é dia de curtir Mr Beef.
deck mais famoso de Jaraguá.

Na lente do fotógrafo
do site Moa Gonçalves, a
bonitona Patrícia Souza.

Aínão,né?
Está circulando pela internet

que a Sandy Lima, a irmã do Jú
nior, foi eleita a artista mais sexy.
Quem organizou a votação foi o
site O Vagalume, especialista em

música e entretenimento. Cá en
tre nós até que a Sandy é gosto
sinha, elegante, meiga, mas ser

votada como a mais sexy? Calma
aí gente, nada a ver!

Cida Soares, com seus 1,72m e

com tudo em cima, continua ar

rasando corações por onde pas a,

principalmente quando ela dá um
rasante e fica de sereia pelas praia
de Balneário de Camboriú. A "ra

peize" vai à loucura.

Social 13

ã
a a a ãe

Venha conferir.
Temos o

melhor preço.

Rua Barão do Rio Branco,
n° 41 - Centro

ao lado da Speed Press

Na terra
do Tio Sam

Nelson Pereira, diretor de O
Correio do Povo, acompanhado da

esposa Rosilene e a filha Paula, afi
velaram mala ontem para um giro
no E tado Unido. 1 TO programa,
além de muito pa eío, fe tejar o
15 anos da bela filha do ca alo

"

• A fama a franquia ubway,
que erve o melhores lanches
naturai .em breve estará
trabalhando com o serviço
delivery , entrega a domicilio.

Ainda em comemoração
ao ei ano de uce o da

Cachaçaria Água Doce, hoje
tem música ao vivo e muita

. novidade . Vai perder?

• Hoje a noite, a partir da
22 hora ,no alão ovo em

Corupá, acontece o baile do
Buffalo . Pre ençamu ical da
Banda In atura. A promoção

o qu tará acontecendo? Ve-

jam ó, além do alto número d
namoro ,casamento e rolinho

que ão chegando ao fim, tá

pintando tamb m um troca-troca

de casal p la cidade que, a g nte

não ficar at rito, p rde- e pra ab r

quem á com qu m. Por i o vou

m o tomarum copo bem g lado
do chopp Kõnig Bier para relaxar.

Só sei que nada sei, e o
fato de saber isso, me
coloca em vantagem

sobre aqueles que acham
que sabem alguma coisa.

,

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o médico

gente boa Dr. Maxwel Jorge de
Oliveira. Ele é outro amigo que lê
a coluna todos os dias para ficar
por dentro das notícias da urbe.

é dos atletas da equipe de
futebol americano Buffalos.

abadaladaLondonPu�
tem apre ença da excelente
banda VIad V. Boa pedida!

• Já na Choperia condidinho
tem ertanejo univer itário com
Djhey & Marcel. Entrada livre.

Dia 15 de maio tem a

Fe ta do Rancho com dupla
ertaneja icola & ichel.

gendem!

• Com e a, fui!

Terra do tango
minha querida amiga Ro-

ângela e o maridão Ioacir eh
mitz, da Lecimar 1alha ,já e tão
arrumando a mala para curtir
no final do mê ,uma egunda
lua de mel em Bueno Aire.
a ela garante que quer retor

nar a tempo para curtir di 25 de
maio, a 3a Fe ta do Champanhe
no ração rmazém.
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SÁBADO
-

CarlosHenrique
Schroeder, eso1tot

CRÔNICA
_TERÇ6-fEIRA Q�ARTA-FEIRA_ QUINTA-FEIRA

LuizCarlosAmorim,
Esaitore editor

CINEMA

PatriciaMoraes,
prnalista

KellyErdmann,
jornalista

JARAGUÁ DO SUL
• Breithaupt 1
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(14h. 16h30. 19h. 21h30 - todos os dias)

Já pra boca!

Se
viajar pelo sudeste asiático, não é

preciso sair procurando nos merca

dos populares ou arregalar os olhos no
prato do vizinho; você com certeza vai

encontrar comidas que são inusitadas, estra
nhas, talvez imorais ou somente curiosas. O

povo dessa região não acha
nada estranho comer inse

tos, algas, aranhas ou escor

piões. Eles vão jantar um en

sopado de pés de pato com

gafanhotos, cérebro de boi
frito e, de aperitivo, aranhas
na brasa. Eles espetam uma

rã ainda viva para o churrasco do fim de se

mana. E enquanto ela se movimenta no calor
do braseiro, uma cachaça de arroz onde na

garrafa estão serpentes mergulhadas. Nada
diferente dos chineses, no paladar o ditado:
"tem quatro patas, se mexeu e não for mesa,
come-se". A mim o mais curioso, para não

dizer que é o mais nojento: ovos de pato fe-

Para os tailandeses,
vietnamitas e cambojanos
nada é estranho sobre
qualquer coisa que
sustente o estômago

Segurança
do paciente

"Compreendendo a Segu
rança do Paciente" aborda um

assunto extremamente polêmi
co na área de saúde. Na obra,
Robert Wachter destaca a im

portância que a classe médica
deve direcionar à segurança
do paciente. O livro é ilustrado
com análises de casos reais,
tabelas, quadros e referências,
e discute estratégias de pre

venção, políticas de melhorias
e o sistema de segurança do

paciente vigente nos hospitais
e clínicas de todo o mundo.

• Brerthaupt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40. 17h, 19h10. 21h20 - todos os dias)

cundado. Chamados Balut, dizem que esse

é o viagra asiático. Eles estão nos mercados,
ainda envoltos com o barro que os armaze

nou por 15-20 dias em algum buraco. Eles
não os cozinham e comem cru mesmo, e a

qualquer hora do dia. Parecem nós quando
comemos uma fruta fora de
hora para forrar o estôma

go. Colocam um pouco de
sal e espremem umas gotas
de limão sobre aquele bi
chinho que já tem forma. As
asas e o bico logo aparecem
ali dentro da casca.

• Brerthaupt 3
• caçador de Recompensas (Leg)
(14h40. 16h50 - sab, dom. sego ter. qua, qui)
(19h. 21h10 - todos os dias)

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

• 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 o dias)

• Cine Mueller 2
• Missão Quase Impossível (Dub)
(14h30, 17h, 19h30, 21h45 - todos os dias)

Para os tailandeses, vietnamitas e cambo

janos nada é estranho sobre qualquer coisa
que sustente o estômago. Para eles não in

teressa se a comida tem gosto ou não, se é
nutritiva ou não, ou que forma ela tem. Aci
ma de tudo não tem dessa, comeu urna vez e

não gostou. Eles tentam de novo, até mesmo

hambúrguer.

• 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
• Missão Quase Impossível (Dub)
(13h50, 16h20, 19h30, 22h - todos os dias)

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

ESCRITO NAS ESTRELAS
Sofia convence Beatriz de que Antônia e a

filha podem estar armando um complô contra

elas. Ricardo se comove ao ler os arquivos de
Daniel. Pepe anda pelas ruas e escapa de al

guém que tenta segurá-lo. Mariana descobre

que sua hóspede foi embora. Sofia e Beatriz fi
cam inconformadas com a decisão de Ricardo
em trazer Vitória/Vivlane de volta. Viviane vai
ao túmulo de Daniel e se surpreende quan
do Pepe aparece. Ricardo diz a Gilmar que
Vitória/Viviane descobriu a senha de Daniel.
Viviane decide levar Pepe de volta para a casa

de Ricardo. Gilmar engana Suely novamente.

LANÇAMENTOS

TEMPOS MODERNOS
Faustaço conta para Goretti sobre a notí

cia que saiu no jornal a respeito de Regeane.
O delegado de Barretos acredita que a notícia
deve ser falsa e Bicalho decide avisar Leal.
Renato conforta Nelinha, que fica ansiosa em

busca de notícias da irmã. Niemann recom

pensa Mendoncinha por ter criado o boato
sobre Regeane. Zeca decide voltar para São
Paulo. Niemann brinda com executivos o fe
chamento de um grande contrato para as em

presas de Leal. Goretti diz a lolanda que preci
sa conversar com ela. Leal teme pelo contrato
assinado por Niemann, mas Zeca garante que
vai ajudá-lo.

NOVELAS
VIVER A VIDA
Isabel pega o buquê de Luciana. Sandri

nha adverte Benê que vai abandoná-lo se ele
voltar a ser bandido. Miguel e Luciana che

gam ao hotel onde passarão a noite de núp
cias. Miguel acorda e fica feliz ao ver Luciana.
Luciana e Miguel embarcam. Rafaela faz urna

declaração para Garcia e Dora se emocio
na. Miguel e Luciana chegam a Paris. Ingrid
se lamenta com Betina. Jorge dá um anel

para Ariane. Tereza e Jean encontram Jorge
e Ariane no restaurante. Luciana e Miguel se
divertem em Paris. Mia se emociona ao ler um

.

e-mail de Luciana. Malu conta a Betina que
sabe do seu envolvimento com Carlos.

BELA A FEIA
Clemente humilha verbalmente LUddy, que

chora. Vanda e Artosto continuam preocupados
com o comportamento de Cíntia. Léa fala umas

verdades sobre Cíntia. Bela está ansiosa para o

encontro com o pai. samantha pede desculpas
para Max e Nati. Guto oferece Luddy e Saman
tha, que recusa. Max e Natália trocam decla

raçôes apaixonadas. Nelson canta o samba

que compôs para Luzia. Ela vibra emocionada.
Ricardo fica irritado porque Verônica defende
Cíntia a respeito da reunião na qual Valentina
seria desmascarada. Ela incentiva até Ricardo
a investigar a nova presidente, mas ele recusa.

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

CLIC DO LEITOR

Lua Negra
Numa pequena localidade, uma jovem

se apaixona perdidamente por um homem
desconhecido e misterioso, que havia chega
do recentemente no povoado. O que ela não
sabe é que o homem carrega consigo uma

terrível maldição que persegue sua tarnítía
há muito tempo - o problema é que, quando
a jovem descobre, já está cega de amor e é
tarde demais para se livrar da maldição. É aí
que entra em cena os outros habitantes do

povoado, que tentarão impedir uma tragédia.

Olha que charme a Valentina fazendo pose no sofá da sala!
Ela é a alegria da leitora Fernanda Magali Moretti.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)

.

Hoje, estará mais para o Isola-

mento e a concentração. A noite

rã ideal para namorar e curtir a vida.

cto e mudança são as duas palavras-
pa .

.

haves que dizem muito sobre o que senti-

. durante a manhã.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O astral é muito promissor para

quem trabalha com imaginação.

dois, aproveite para estreitar laços. A lua

umenta sua coragem. Procure resolver pe�
ências que julgava impossíveis de conseguir.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Você corre o risco de idealizar

uma situação. O seu interesse

ela profissão cresce. No amor, ótimo as

aI. Não deixe que nenhuma cara fechada

trague seu dia e mantenha o bom humor

qualquer custo.

��CÂNCER
��J (21/6 a 21/7)

Sua intuição está aguçada. Poderá
estreitar os seus laços com pessoas

e outra cidade. No romance, o clima é de

mprometimento. Dia de acertos de conta,

pere por um dinheiro que estão te devendo.

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Estará sensível às influências exter

nas. Mudanças poderão animar o

seu dia. Invista na paixão. Use a sua

sabedoria para compreender melhor o am

biente que te cerca e dê um pouco mais de

vida a ele.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
1I_�.oiIn.1

O seu lado prestativo está em alta,
dedique-se ao que possa ajudar os

outros. No amor, tenha mais discrição. Junte
as suas experiências do passado e aplique-as
no presente. Sua vida precisa ser repensada.

UBRA

(23/9 a 22/10)
Profissionalmente, você terá suces

so com tudo o que se identifica. A

vida amorosa promete muito alto-as

traI. A Lua pisciana abrirá espaço para tomar

atitudes que exijam disposição e coragem. Vá
em frente!

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não se deixe abater por fatos do

passado. A atração física pode
exercer papel fundamental no amor.

A Lua, transitando em Peixes, favorece a sua

capacidade de se adaptar a lugares, pessoas
e situações.

9SAGrrÁRIO(22/11 a 21/12)
Atente-se mais ao que faz e não

perca a chance de lutar por autono
mia. Ótimo dia para o romance! Não fique es

perando, dê o primeiro passo para melhorar a
sua vida pessoal e tudo fluirá com facilidade.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Seja mais realista com o que ganha

e gasta. A fase favorece especial
mente as relações mais estáveis. Acredite no

seu objetivo e poderá alcançá-lo com mais fa
cilidade. A vida sempre caminha a seufavor.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Boas chances de ganhar dinheiro
com atividades caseiras. Romance

recente pode ganhar ares de sério.
Controle os gastos e evite se endividar. Se

conseguir, deixe o cartão de crédito em casa

antes de sair.

PElXEs
(19/2 a 19/3)
Tudo indica que a sua intuição
estará bastante aguçada. A vida

COnjugai passa por uma fase estável.
Esqueça um POUCO a rotina e se divirta lendo
um bom livro ou indo a um parque para dar
umpa$Seio.
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DIVIRTA-SE

Futebol de anões

Separação
litigiosa de
Stephany
e Pato

Ribeirão do Tempo
estreia 18 de maio

A Record decidiu a data de estreia de sua próxima novela, "Ribeirão do Tem

po". Depois de atrasos nas gravações por causa das chuvas no Rio de Janeiro, a

data fechada para a estreia foi o dia 18 de maio. A trama se passa em uma pe

quena e pacata cidade, que será movimentada pela chegada de um luxuoso re

sort - e por uma serie de assassinatos inexplicáveis que teriam motivos políticos.

Passione
tem

sinopse
secreta
Protagonista de "Pas

sione", que estreia no

horário nobre da GJobo

no dia 17 de maio, Tony
Ramos ainda não sabe

detalhes sobre o destino

de seu personagem. Se

gundo o ator, a sinopse
que recebeu de Silvio de

Abreu não possui o des

fecho de várias situações
- as informações estão

guardadas em uma se

gunda sinopse, que é
secreta. "Todo o elenco

recebeu uma sinopse de

120 páginas. Há outra de
apenas 35 páginas que

guarda todos os segre
dos". revela o artista.

ANIVERSARIANTES
7/5
Ana C. PascoaIH

Célia V. deOIiwira

EdeIcia Schwirkowski

Kamila L Kuester

Stefanny Puttbs
WesJet E. de Miranda

Angélica passa
por um susto

A ex-BBB Angélica passou por um susto após
a festa de lançamento da revista "Sexy", na noite
de terça-feira. Ela contou que, enquanto utilizava o

banheiro em uma rede de fast food, percebeu que
estava sendo observada por um homem que olhava

por cima da divisória lateral. Ela correu para perto
das amigas, chamou o segurança do local e regis
trou um boletim de ocorrência na delegacia.

Roger Flores com
Menina Fantástica
Roger Flores já está em outra. Ele foi fla

grado nos braços da jovem modelo Rafaela

Gewehr, de 17 anos. A garota foi eleita "Me
nina Fantástica" no concurso promovido pelo
programa "Fantástico", da Globo. Separado
de Deborah Secco, ele tem sido presença
assídua na boate mineira Sala, onde já teria

sido visto com uma socialite herdeira do gru
po BMG, o suposto pivô de sua separação.

o bêbado entra no bar ao lado do campo de

várzea e pede:
- Zé duas branquinhas! .

Ele bebe, e depois de mais três, vai �o banh�lro.
Nesse tempo chega um grupo de anoes pedindo

para se trocar no bar para
o jogo anual deles.

_ Tá ocupado ... Se troquem atrás do �alcão.
O bêbado volta e vê um monte de anoes correndo.

Metade vestido de azul e metade de vermelho.

Desesperada, grita: -

.

_ Zé! Fecha a porta do bar rápido que seu pebolirn

tá fugindo!

Parece que a separação de

Stephany Brito e do jogador Pato
não foi nada amigável. Segundo
a revista "Quem", a Justiça do

Rio recebeu no dia 29 de março
o pedido de separação litigiosa -

quando um dos dois não aceita

a separação ou não se chega a

um acordo sobre a partilha de

bens. No processo, que corre em

primeira instância na 98 Vara de

Farnflia, a atriz figura como ré.

Novela trata de
. mediunidade

Autor de "Uma Rosa com Amor", adaptação
do texto original de Vicente Sesso, Tiago Santiago
aborda nos próximos capítulos um tema que anda

presente em muitas produções brasileiras: a me

diunidade. Segundo Tiago, o personagem Joãozi

nho conversa com fantasmas do cortiço, entre eles

o velho Tobias, sua falecida avó paterna e os ex

maridos assassinados por Catarina Rosa. A ideia

é mostrar o drama de pessoas que, como Chico

Xavier, nascem com um dom polêmico.

SUDOKU
�

.� -� � - ,
.c

� I1 2 I' 6(,

.- I�· I:·

6 5· 1 I, 8
-

-c, 1,--=

4 6 9 " 2 3
�

2 5 7 19 6
I� ._' I'-�-,

-� 'L_

4 2 7,
,_

r-l--l 9 r- I
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SOBRE OJOGO s , z a 9 6 L E "

É um jogo de lógica muito 8 c c to g l , 9 6

imples e viciante. O objeti- O 6 " 9 L t c s S Z
vo

é

preen her urn quadra- 15 l g 8 6 C .- 9 t c
do 9x9 com números de 1 :::l � L c 9 Z S 6 to s

a 9 sem repetir números _, 9 6 " � L S Z 9 C

em cada linha e cada col- O E Z � g 6 9 ., ! e

una. Também não se pode '"
L 8 6 C .- t S z 9

repetir números em cada " 9 s Z 9 L cl5 t
quadrado de3x3.
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* TERNI FUTSAl-ITÁLlA

Mais
convocacão

.3

AseleçãQ
Brasileira de FUI-

sal terá mais um "gran
de" desafio pela frente.
Vais disputar um torneio

quadrangular na China, de 8 a 1O
de junho, contra os anfitriões, o
Japão e o Irã. Dos 13 convocados
anunciados ontem, dez jogam no

Brasil e apenas três na Rússia, já
que a temporada por lá termina
no fim de maio. E a MalweelCi
med tem quatro na lista: Tiago,
Falcão, Valdin e Leco. Para os jo
gadores é uma boa oportunida
de, mas para o clube não.

Desfalques
A previsão de embarque para

China é no dia 5 de junho, bem
no dia em que a Malwee en

frenta a Assoeva em casa. Além
desse jogo, o time jaraguaense
ainda enfrenta o Corinthians no
dia 7, na última rodada antes da

paralisação da Copa do Mundo.
Carlos Barbosa teve dois convo
cados e Petrópolis, Corinthians,
Krona e Minas, um cada. Esses
amistosos ou torneios da Seleção
não deveriam coincidir com Q'

calendário da Liga.

CURIOSIDADES
DAS SELEÇÕES

o centroavante argentino Manuel
Ferreyra não pôde jogar contra
o México, pela Copa de 1930, por
ter prova da faculdade no mesmo

dia. Melhor para o substituto
Guillermo Stábile, que fez três gols
na partida, ganhou a posição de
titular e terminou a competição

como artilheiro.

DOIS TOQUES
o Corupá Buffalo

promove um baile com a Banda
In latura hoje, no alão lavo em

Corupá, Ingres o a R lOcam o

atletas ou no local.

Fim de emana de
futsal de base naArena. O time
ub-I? e ub-ll jogam pelo
Campeonato Catarin n e da
r pectivas categoria .

limar Pivatto

Argentina
Tem um belíssimo time do meio para frente. Mas a defesa

não inspira confiança. Além disso, Maradona não conseguiu
convencer como técnico e apenas a figura mitológica dele
como jogador não vai conseguirmudar isso. Lionel Messi, mes
mo ainda não tendo feito uma grande partida com a camisa da

seleção, é a grande aposta e tem chances de sair como herói.
Não só ele, como também Higuaín, Tevez, Di Maria e Agüero.
Nas Eliminatórias não foi bem, Maradona desabafou e falou
até palavrão em entrevistas coletivas, mas o time chegou lá.
Tem tudo para brigar pelo título, desde que encontre solidez
no sistema defensivo.

COOSA Hoje e tau com a

camisa do Temi, campeão da
érie B do futsaI italiano,
fornecida pelo jaraguaen e

Ricardo Kuhn, que joga lá.

Tinte juvenil
em busca de
título inédito
Malwee/Cimedmuda foco para
conquistar competição nacional

() CUIUCEIO no po\'o

JARAGUÁ DO SUL

Malwee/Cimed quer
ganhar o Brasil. É
incrível, mas a forte base
jaraguaense não tem
títulos nacionais.

Por
isso, a Taça Brasil Sub-

20, que inicia na segunda
feira, 10, é encarada como

a competição do ano para
os garotos do juvenil. O técnico Re
natoVieira informou que devido ao

amadurecimento do time, a partir
desse ano a comissão técnica resol
veu focarmais nas competições na
cionais. "Com a equipe mais forte,
decidimos priorizar torneios maio
res para que o atleta fique o mais

preparado possível para o adulto",
informouVieira

Na Taça Brasil, a Malwee ficou
duas vezes vice-campeã, em 2002
e 2003. Esse ano o time voltou com
outro vice-campeonato, represen
tando a Seleção Catarinense. O ala

Diego disse que dessa vez a taça não
escapa. "Já perdemos uma oportu
nidade no ano. Com os jogadores

do time principal, chegaremos com
moral para faturar o título", opinou.

Diego se refere a Rafa, Dian e

Moreno, que viajaram com a equi
pe principal para jogar a Liga Fut
sal amanhã em São Paulo, e de lá

já embarcam para Anápolis, onde
acontece aTaça Brasil. A estreia da

equipe jaraguaense é contra Ana
nindeua (PA), na segunda-feira,
10, às 17h. AMalwee enfrenta ain
da o Corinthians, na quarta-feira,
12, e o Princesa dos Campos (PR),
na quinta-feira, 13. As semifinais
acontecem no sábado e a decisão
será no domingo.

CÉSAR JUNKES

Renato Vieira quer taça nacional

O time ub-17 do
CEI IMortlColarQuímical
Luterprev/Gráfica Régis/F 1E
enfrenta Blumenau, Ibirama e

Forquilhinha.

Apoo: t ta C

r

,
•

TO ub-ll, o CEJI
Luterprevl E pega OITO da

Fumaça, Blumenau e Içara. O
jogo ão exta a noite e sábado e

têm entrada gratuita.

Ricardo também

emprestou outras camisas de times
que ele defendeu.Você pode fazer
o mesmo. Só entrar em contato

no e-mail no topo da coluna.

•
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Carlos (esquerda) e Caetano (à direita, de chapéu): duas gerações de colecionadores
-

l U P

Colar figurinha
ainda émania
entre torcedores
Crianças e adultos se encontram

para compartilhar amesma paixão
JARAGUÁ DO SUL

O simples ato de comprar
uma figurinha e colar em
um álbum pode ser besteira
para alguns. Mas para boa
parte de torcedores, a
sensação é única.
.,

E
o caso do vendedor Carlos
Grillo, 24 anos, e o pequeno
Caetano Vasel Bellato, 11.

Carlos é veterano no a sun

to, tem essa mania desde a Copa de

1994 e não se importa com as brin
cadeiras dos amigos, que acham es

quisito ele ter prolongado a paixão
de infância. "Meus amigos acham

estranho, dizem que é coisa de

criança, mas eu sou apaixonado por
futebol e quero ter uma lembrança
da Copa", confessou Carlos, que está

na metade do álbum.
Caetano, apesar da pouca ida

-de, já tinha essa mania na Copa da

Alemanha. em 2006. O garoto re

vela como iniciou sua paixão. "Vi
meus amigos na escola e resolvi

"Vi meus amigos
na escola e resolvi

colecionar, meu pai me
incentivou e quero fazer

isso todos os anos".
CAETANO VASEL BELLATO,

ESTUDANTE

Como trocar
as repetidas

colecionar, meu pai me incentivou
e quero fazer i o todo o ano ",
di e. Para algun pai, o hábito
pode er incômodo. 1a a mãe de
Caetano, a admini tradora Gi ele
Vasel, 31 anos, garante que não.
"Ele conhece outra cultura, e

socializa com pes oas, ai um pou
co da frente do computador e do
vídeo game", afirmou .

A troca de figurinhas ga
nhou um novo aliado: a in
ternet. Além de utilizar as fer
ramentas, os colecionadores
combinam de se encontrar

para fazer a troca nos sites de
relacionamento. Em Iaraguá
do Sul, os encontros aconte

cem na Revistaria Hot, aos sá
bados, a partir das 9h. Outra al
ternativa é passar na Papelaria
Marechal, em horário comer

ciai, que eles compram, tro
cam e vendem figurinha fora
do pacote. Veja a baixo alguns
site que podem ajudar nessa
empreitada.

UMeus amigos acham
estranho, dizem que é
coisa de criança, mas eu

sou apaixonado".
CARLOSGRll O DEDOR

A UI I AO DE
FIGURI H UE F lTA

www.paninionline.com
Para o garoto completar o álbum,

faltam apenas quatro figurinhas.
Hoje existe a possibilidade de com

prar pela internet, mas, a mãe não
é a favor dessa prática. "Se eu fizer
isso perde o encanto, ele tem que
batalhar para conseguir. Assim vai
conhecer mais pessoas e aprender a
conquistar objetivos", revelou.

ORTEI E PA

www.torcidapanini.com.br

lBUM LI E

http://pt.stickeralbum.fifa.com

o A IZAD DE F1 URI H

www.coflectalbum.com
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Na área

Henrique
Porto

Fundo Municipal
Si

que tem gente que não quer me ver nem pintado de ouro

na FME, devido às criticas que normalmente faço neste espa
o. Porém, sempre deixei claro que na hora que houvesse boas
otícias iria publicar também, afinal hipocrisia não faz parte do

meu dicionário. E desta vez estou aqui para elogiar a iniciativa em criar
o Fundo Municipal do Esporte, que pode ser a tábua de salvação para
amaioria dasmodalidades esportivas. Digo isso porquemuitas encon
tram dificuldades para se manter, já que não são tão atrativas para a

mídia (não fiquem bravos) e dificilmente conseguem patrocinadores,
quiçá mecenas. Sou partidário da ideia, mas já adianto: é preciso es

tabelecer critérios justos para a distribuição desta verba, bem como

formar um conselho de análise apolítico, para que não se apadrinhe
determinadasmodalidades e se jogue uma ótima ideia por terra

Só participando
O torcedor me pergunta o que esperar do Juventus na Capinha.

Digo que o mesmo que o Catarinense. Não sou otimista nem pessi
mista, sou realista. O time B doAvaípossui bons valores e é o mesmo
que empatou com a gente no início do Catarinense. O Brusque está
entrosado emanteve a base que terminou bem o Estadual. OMetro
politano investiu forte no Catarinense, não foi bem e agora quer re

cuperar seu espaço. O Criciúma recebeu um caminhão de dinheiro
deAntenorAngeloni e vai receber outros tantos precisar. Nosso time
é jovem, desentrosado e repleto de jogadores desconhecidos. E aI'?

ctSAR JUNKES

Blog
Amanhã entra no ar o novo

ite de O Correio do Povo. Jun
to com ele vou ganhar um blog
todo personalizado, onde trarei

ínforrnaçõe quentinhas dos
bastidore do e porte regional.
Também vou aproveitar o novo

espaço para abordar curiosida
de , publicar foto históricas e

outras engraçadas. Ah, vai ter
orteio de brindes entre os fiéis
leitores. Te vejo lá.

FutsaI X Futebol
Me esforço, mas não consigo

entender essa paralisação da Iíga
Futsal durante aCopa do 1Wldo.
Afinal, o que uma coisa tem a ver

com a outra? Que eu saiba futsal
é futsal e futebol é futebol. Ou
estou enganado? É só não mar

car jogo no mesmo horário da

Seleção que não tem problema
com o público, televisão e rádio.
Por essas e por outras que o futsal
ainda não é um esporte olúnpico.

Jogando a sorte
Chegou a hora do Box 7 mostrar a que veio noVarzeano. leste

sábado jogaremos contra aMornfort, no João Pessoa. O adver ário
vem de duas goleadas e já está eliminado. TO sa equipe preci a
vencer, para chegar na última rodada com chance de abocanhar
a egunda vaga do grupo. Como treinador, voumudar o e quema
de jogo do 4-4-2 para o 3-5-2. Assim deixo o time mais seguro na
defesa, com um meio de campo mai coe o e ofensivo. Precisa
mos partir em busca de gols, já que este é um dos critérios de de

sempate. amos buscar a primeira vitória.

LIBE T D ES

Inter pega agora
o atual campeão
Colorado passa pelo Banfield e agora pega o Estudiantes

LUCAS UEBEl.,/VIPCOMM

.

JOGOS PELO MUNDO
• UBERTADORES
•OITAVAS-DE.f1NAl. - JOOOS DE VOLTA
ONTEM
Intecnacional 2xO BanfJeld
22h - Univ. do Chile x A1ianza Uma (lxO)*
22h - Ubertad x Once Caldas (0x0)*

HOJE
21h - ASA x Ponte Preta
21h - Portuguesa x Vila NOIIa
21h - América-MG x Bragantíno
21h - Bahia x América-RN
AMANHÃ
1611 - Brasil ense x Sport
1611 - áutico x Coritiba
16h - São Caetano x Fígueíreose
16h -Icasa x Santo André
16h - Paraná x lpatinga
21h - Guaratinguetá x Duque de Caxias

IfII_Om a vitória no Beira-Rio, o
Colorado eliminou o atual

campeão argentino e terá
....-oela frente agora o Estudian
tes, justamente o último vencedor
da Taça libertadores. No placar
agregado, terminou 3x3, mas como
o time gaúcho marcou um gol fora
de casa, ficou com a vaga

Precisando vencer, o Inter foi

para cima desde o início, conse
guindo ficar mais com a bola no

pé. Mas o time demorou para levar
perigo ao gol adversário. O primei
ro lance foi apenas aos 11 minu
tos, quando D'Alessandro chutou
cruzado e acertou o travessão do

goleiro Lucchetti.
O time da casa seguia marte

lando até que conseguiu abrir o

placar. Aos 42, Andrezinho rece

beu pela direita e cruzou no centro

da área para Alecsandro apenas
empurrar para o gol vazio - 1xO.

O gol deu novo ânimo e logo
aos 5 minutos da segunda etapa,
Walter tocou de calcanhar para
Alecsandro, que chutou fraco e

não conseguiu marcar. Aos 12,
Fabiano Eller cruzou da direita,
na cabeça de Walter, que am

pliou para 2xO.
O gol poderia dar tranquilidade,

uma vez que o placar classificava
o Inter. Talvez por isso, o time per
mitiu que o Banfield começas e

a rondar a área de Abbondanzieri
- ainda que em chances efetiva
mente perigosas. Sem aproveitar as
chances, o argentino perderam
James Rodriguez, expulso por falta Walter foi um dos destaques e anotou o segundo gol colorado na partida
em D'Alessandro aos 36 minutos.
Com um a menos, ainda tomaram

pressão no fim do jogo - o goleiro
Lucchetti evitou o terceiro, mas já
não podia fazer nada diante da eli

minação de sua equipe.
Inter e Estudiantes se encon

tram três anos depois de deci
direm a Copa Sul-Americana. O

primeiro jogo acontece em Porto

Alegre, no meio da próxima se

mana. De quebra, a classificação
segura o técnico Jorge Fossatí no

cargo.

PORTO ALEGRE

O Intemacional precisava
vencer o Banfield por
2xO para se garantir
nas quartas-de-final.
E conseguiu.

• COPA SANTA CATARINA
·18RODADA
ONTEM
Metropolitano 2x3Avaí

• BRASII.ElRÃO SÉRIE B
* Jogos não encerrados até o fechamento
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quipamentos de trabalho não chegaram até agora
ABAGUÁ DO SUL

"__"'.n."n-n da rede de
Ormática, móveis e equipe
funcionários. Ainda
tudo isso para abrir a

�acia da Mulher.

ELEGACIA DA MULHER

m 30 dias, só ficou
mota a reforma

reforma do imóvel na
rua Martin Stahl, no

bairro Vila Nova, foi
concluída há 30 dias.

as, até o momento, não existe

a previsão de quando o es

ço vai começar a funcionar.
mobiliário e os computadores
cessários para os policiais tra-

............O efetivo
problema
istórico
Em visita a Iaraguá do Sul no
al do ano passado, o ex-dele
do geral da Polícia Civil, Maurí
o Eskudlark, prometeu que pelo
enos dez policiais civis seriam
stinados à região no iníciodeste
o, amaioria deles para trabalhar
Delegacia da Mulher.
Quando aconteceu a forma-
o na Academia da Polícia Civil,
março, a SSP (Secretaria de

gurança Pública) anunciou que
enas seis agentes viriam. Porém,
e deles foram remanejados
a Ioínvílle e apenas três foram
meados. Como um desses poli
ais pediu transferência, ficaram
enas dois na cidade. Segundo
Comdim (Conselho Municipal
s Direitos da Mulher), 37% do
tal de atendimentos registrados
delegacia da Comarca são por
lência doméstica.

balharem ainda não chegaram
de Florianópolis.

"Não podemos mais determi
nar um prazo, porque não sabemos
quando essas providências serão
tomadas", comenta o delegado re

gional Uriel Ribeiro. Mês passado,
uma equipe do Fundo de Melhoria
da Polícia Civil fez o levantamento
dos equipamentos de informática
necessários no local. Mas, segundo
ele, o atraso na entrega acontece

porque o órgão ainda não concluiu,
a avaliação em outras delegacias do
Estado. Assim, todas as máquinas
serão compradas de uma sõ vez.

Como o local contará apenas
com quatro policiais, não have-

rá plantão na unidade. Fora do
horário normal, as ocorrências
serão atendidas na própria de

legacia da Comarca. No espaço
trabalhará o delegado Bruno

Effori, a escrivã Marilu Ceratti e
dois agentes recém-formados na
Academia de Polícia Civil.

Os nomes dos três funcionários

que serão cedidos pela Prefeitura
não foram definidos porque a data
da inauguração da delegacia não
está confirmada. Serão oferecidas
uma recepcionista, uma assistente
social e uma psicóloga

• CrIstIana AIv8I
a...IIII.@DCOI1 II••VI.CCB....

CÉSAR JUNKES

��

Reforma do imóvel foi concluída, mas não há data para inauguração

CEMITÉRIO DE NEREU RAMOS É ALVO DE VÂNDALOS

Objetos furtados dentro de túmulo
i Poli ..I CléUS militares encontraram
�jetos furtados dentro de um tú
iUlo no cemitério deNereuRamos.
ua esconder um cofrinho com R$
, em moedas, um celular e uma
lave de fenda, os bandidos remo
�ram um dos tijolos da sepultura
A descoberta aconteceu de

lis que a Polícia 'Militar foi cha-

mada para investigar três homens

suspeitos na localidade. Quando
foram abordados, eles correram

para o cemItério, guardaram os

objetos no túmulo, se embrenha
ram em um matagal nos fundos
da área e fugiram. Uma motoci

cleta que teria sido furtada pelo
trio foi recuperada.

Preocupado com as açõ de

vandali mo no cemitério, o presi
dente da a ociação de moradores

do bairro, Luí Lazzari I tuda a

contratação de um vigia noturno

para o local. Ele acredita que o tijolo
já estaria quebradohá algum tempo
e já teria sido usado ant para es-

conder outro objeto roubado.

EDITAL DE I:\TNAÇÃO
REPúBua FEDER\I1\'A00BRASIL- ESTADODE :TA CATARI:

•

Tabelionato do . tunicípio eComarca de lanIguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach.Tabelião

A\'eI1idaMarechalDeodoroda Fonseca n" 1589
Telefone: (4i13273-2390 • Horário de FlUlCiooamento: 09:00b l8:OOh

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDEP.l.TIMAçAO
Saibam todos que virem o presente edital. que foram aprescruados nesta serventia os u abaixo rcIadonad ficando os
de\'edores intimados a partír da pubIlcaçao deste edital a os aceitarou pagar no triduokgaI (3 dias úteis). alertando- desde
já. quanro 11 possibilidade de oferecimenro de resposta escnta nomesmo prazo. sob pena de. em nlIo o fuzendo, lavrado e
registrado o protestocorrespondente.A presentepubIlcaçAo sedc\ 00 fatode ) pessoat ) indicada{ ) paranceitar{em).ou
pagar1em) sertem) desconhecida". sua IocalizaçAo íncena.1gnorada ou inaoessfvel. ou foc(em) r:esIden ) ou domlcIUada(s)
fora da 0rcunscriçA0Geográfica daServennaou. ainda. porque ni.nguém se dispôs a receber a intlfTl3Çl1o no cndcTCço rorne
cido pelo apresante, rudo em confonnidade com os ares, 995. 997 c/c 1023. todos do 'CGI.

Protocolo: 145101 Sacado: CI BATISTA COM E REPRES CNPI: 03.395.739/000 Cedente: JOI:\'VfSf ECURI
TIZAOORA /A CNPI: 09.60? .028/000. úmero doTIrulo: I1002/1 Espécie: Duplicata de\\!Ilda�fercantil por
IndicaçãoApresentante: BA.'l:CO rt-\U SA Oara \'encimento: 20/04/20 10 \áIor: 2.677.so
Uquidàção após a intimação: RS IQ,40. Condução: RS 8,96, oiligênda: RS 20,80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145106 Sacado: C I BATISTACOM E REPR IlDA - M CNPI: 03..395.739/000 Cedente: FENlXINDUSTR!A
ECOMEROODEPVCIlDA CNPI:08.984.523/000NúmerodoTIrulo: 10945/3 EspécíeDuplicata devenda len::antil
�r�Apresentante: BANO) 00 BRASq,SA ..

Data \'encimento: 2610412010 Valor: 2.870.28
J.Jqui<1açãO após a in timação: RS IO,4O. Conduçao: RS 8,96,Diligênoa: RS 20.80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145183 Sacado:C I. BATISTACOMEREPRE IlDA CNPI: 03..395.739/000Cedente: CREDISAFOMENTO
MERCANTIl.IlDA CNPI: 72.538.937/000 Número doTIrulo: 113421 1 Espécie: Duplicata de�Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO 00 BRASILSA DataVencimento:2li/04/20IO VaIor.3.2Il,71
Liquid.àção após a intimação: RS 10,40.Condução: RS 8.96. Diligência: RS 20.80. Edital; RSIO.4O

Protocolo: 145197 Sacado:CI.BATISTACOM EREPREIlDA o.'1'J: 03..395.739/000 Cedente:CREDlSAFOMENTO
MERCANTIl.IlDA CNPI: 72.538.937/000 'úmeI'O doTftulo: 11026/4 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO 00BRASILSA DataVencimento: 2li10412010 Valor. 4.016,25
Ilquidàção ãp6s a intimação: RS 10.40. Condução: RS 8.96. Diligência: RS 20,80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145202 Sacado: CANDIDO LEl1HOlD CPF: 351.171.259-91 Cedente: EDSON BORGES DE UMA CPF:
969.851.009-53 Número do TItulo: 850005 3 Espécie: Cheque Apresentante: EDSON BORGES DE UMA Data Ven
cimento: 26flll2009 Valor: 1.500,00 liquidação após a intimação: RS 10,40, Condução: RS 16.00. Diligência: RS 20,80,
Edital; RS 10.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 145203 Sacado: CANDIDO LEl1HOlD CPF: 351.171.259-91 Cedente: EDSON BORGES DEUMA
CPF: 969.851.009-53 Número doTftulo: 850004 5 Espécie: Cheque
��tante: EDSO!I_I BORG.ES DEUMA _

DataVent!men!O: 261 llf2009 .

Valor; 1.500,00
Liquidação após a íntímação; RS 10,40, Conduçao: RS 16,00. Diligênoa: RS 20.80, Edital: RSI0,4O

Protocolo: 145074 Sacado: OJUDS SCHLENERr CPF: 821.742.889-15 Cedente: COOPERATIVA DE
CREDITOVALE00 ITAJAI-VlACREDICNPI: 82.639.4511000Número doTItulo: 2232971009 Esoécie: NotaPromíssõría
�resentante:COOP�ADECREDITOVALE 00 ITAJAI�VIACRJIDIDataVencimento: 1010312010 Valor. nB,38
Liquidação após a íntírnação: RSI0,4O. Condução: RS 4.74, Diligênca: RS 20,80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145100 Sacado: CENrERSOMAUDIO EVIDEO IlDA. CNPI: 07.421.982/000 Cedente:TYROCK COM
lNSTMUSICAIS IlDA CNPI: 08.963.3021000Número doTItulo: 6340 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data�to: 15/04/2ÇI0 Vàlor: 2.286.49
liquidáçllo àpõs a intimação: RSIO.4O. Condução: RS 13.19. Diligência; RS20.80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145034 cado: OAUDEMARDASILVA CPF: 024.759,769-42 Cedente:COMEROODEMATERIAlS
DE CONSIR PONTUAL CNPI: 05.939.929/000 Número doTítulo: 901018970 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
�r� Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

.. .

DataVencimento: 2010412010 Valor: 273,15
Uquidação após a ínnmação: RS 10.40, Condução: RS 21.64. Diligênoa: RS 20,80. Edital: RS 10,40

Protocolo: 144860 Sacado: COMEROALUZ IlDAME CNPI: 09.566.9051000 Cedente: DISUPRA DISTRI-
BUIDORA IlDA CNPI: 03.642.8221000 Número doTítulo: 0001047251 Esoécie: Duplicata deVendaMercantil
��tante: BRApESCO DataVenci.mento: 06I04l2010 Valor: 1'!lO,30
Liquidação após amtimação: RS 10,40. Condução: RS 8.96. Diligênoa: RS 20.80, Edital: RSI0.4O
------------ .._-----_.. --------------------------_ .. _ .._------------...-------------------_._---------------------

Protocolo. 144883 Sacado: EDERSON MARCARINl CPF: 050.937.289-93 Cedente:!PJ(CONVERfEDORA
G M C IlDAME CNPI: 02.544_3671000 úmeI'O doTítulo: 800102-7 Espécie: Duplicata de�daMercantil por
IndicaçaoApresenlar\te: BANCO ITAUSA DataVe_n�ento: 05104/2010 Valor: 800.00
Uquidáção após a Innmaçao: RS 10.40. Condução: RS 8.96. Diligenaa: RS 20.80, Edital: RS 10.40

Protocolo:I45057 Sacado:GOSCHSERVIOOSUDA-ME CNPI:08.625.294I000Cedentc:COMEROALHAVEG
UDA OlPJ: 01.914.4571000Número doTítulo: 16107116260 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Ind.lca-
ção��tante: CAIXA ECONOMIa FEDERAL DataVencimento: 20104/2010 Valor: 970,00
Liqui após a Intimação: RS 10,40. Condução: RS 8.96, Diligência: RS 20,80, Edital; RS 10.40
--------...._-_._...-_-_ ..----- ...._--------------.....-------------------------------------�-----------------------------------

Protocolo: 145187' do: IUJUOZlEIZ CPf� 294.041.859-49 Cedente:VENnJRI PISCINAS IlDA FIUAL
2 CNPI: 00.202.2251000 Número doTItulo: 649 F.s� Duplicata de�nda Mercantil
!'Presentantc: CAIXAECONOMIa FEDERAL DataVencírnento:22104/2010 Valor: 285.00
liquidaçAo após a intimaçlio: RS 10.40, Condução: RS 18,82, Diligencia: RS 20.80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 145011 Sacado: INES BElARMINO DA rLVEIRA CPF: 674.390.719-72 Cedente: EUBER MOVEIS
E ElEfROOOMFSTlCOS CNPI: 83.441.741 1000. 'úmero doTítulo: 05764202W Espécie: Duplicata d VendaMer

���Apresentante:CAIXAECO OMlCAFED.ERAL. DataVencimento:20f0412010 Valor.69,80
Uq após a íntímação: RS 10.40.ConduçaD: RS 8.96, Diligffioa: RS 20,80. Edital: RS 10.40

Protocolo: 144478 Sacado: IVU MADEIRAS IlDAME PJ; 72.408.404/000 Ced ·nte: BANCO 00 ESTADO
OORIOGRANDEOOSUl.SA 'PJ:92.702.067I000 úmeI'OdoTftulo:378fl Espécí Duplícata devendaM rcantil
�rlndicaçAoAp ntante BRADESCÁ) Datavcncunento: 1610412010 Valor: 138,60
uquidaçãó póS a inlimaçOO: RS 10,40. Condução: RS 46.28. Dili Ilda: RS 20.80, Edital: RS 10.40
------ -------------

Protocolo: 145076 Sacado:JEFFERSO I'RANCODEOUVEIRA CP!i:071.158.519-99 ÜJdcntc:ABSEMPRF.E •

Dl1El\'TOMER\.ANIlI.lJUA PJ:Ol.20978-I/OOOI Iúrn rodoTítulo:60B95506136FsPéci .Letra d Câmbio

!'Pl'CSCfltanle:t\RS_f' _1PRI' ; 'Dl. tEmOMERCANllLUUA
.. D�taVenciml'nto:22IO-tI2()'IO Valor:231,17

Liquidação após amtimação: RS 10,40,Condução: RS 14.60,Dlh� RS 20.80. Edital: RS 10,40
-----

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

Protocolo: 14492 Sacado: 1ARCIO DA ROSA CPF: 995,788.670·34 Cedem CO.1.. 1Al:CO srrosruo,
lJl)A PJ; 05.939�/000. 'úmcro doTítulo: 86291839400 Espc!cie: Ouplicuta de \\:ndaMercantil por Isldícaçtio
�resentante: .:AIXA f:CO. '( • tlCA FEDERAL DataVendrnento: 19/0412010 Valor: 175,59
liq

.

ap6salntimaçao:RS 10.40, Condução; RS 15.30.D' da: RS20.80. Edital; RS 10.40
._--- ----_._----

Protocolo: 145091 Sacado: PEDRO BOCATIU MOVEI • ME CNPJ: 05371.5i6/000 Cedent BOOZ)ERVI:OS
IPRESARIAIS 111),'\MI' I 'úm ro doTItulo: I77'.xJIO 1·9 Esoécic: Ouplicata d \\:nda Mercantil por

Indicaç;IDAprescl1tant HSOC BANK BRASlLSA BANOOMUI11PU) DataVl'nclmcitto: 231O-t/20 10 Val r: 350,00
Uquidaç40 ãp6s a ínti _ RS 10.40. Condução: RS Diligênd:l: RS 20.80. Edital: RS 10,40
--------_ .. -.__ .._------- -- ---------_._ ..._---_ ...

Protocolo: 144934 do: PORIU U IAO I-Xl1lACAO OEARElA IlDA a IPJ: 82.889.528/000 L�.'dent SHARK
1AQUL'Wi PARA CO. STRUCAO IlDA 'PJ; 06224.121/000 úm ro doTItulo: IO-tOIOO56B f:spéde: Duplicata

dcVCnda 1elt:alltiI(lorl�Apresentant BANOOlX1BRASIL Data ncirncnto:2.:f1041201O Valor:
4.002.00 liquidaçãO a inumação: RS 10.40. Condução: RS 8,

.

'RS 20.80. Edital; RS lO, O

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 sIn°,
nesta cidade, requer com base no art. 18 da lein° 6.766179, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502- Bertha Weegue e 1217-Belém,
Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracteriza

do aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão
n° 40112008, expedida em 02.12.2008 e reavaliada em 05.11.2009, Proc. N"

26031/2009, assmando 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.

JARAGUÀ DO SUL. 03 DE MAIO DE 2010
AOFICIALA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vovoge lO '_ 4 portas

WWW.O .com.br Grupo Auto Elit 40 anos d cr dibilidÇ1d

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000

Novo Gol 1 O Tolal Flex, 4 portas ano modelo lO/lO, cód. SU11C4, com preço promocional à vista a partir de RS27.290,00 ou financiado com entrada de RS13 645,00 (50%) + 24 prestações mensais de
RS691,4S Taxa de juros' 0,99% a m e 12,55% a a Total da cpetação: RS30.289,82. CET para esta operaçllo: 21,36% a aVoyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10110, cód. SU21C4, com preço
promocional à VIsta a partir de RS28 990,00 ou finilnclado com entrada de RSI4.49S,00 (50%) + 36 prestações mensais de RSS17,07, Taxa de juros. 0,99% a.m e 12,55% a a. Total da operação:
RS33. 109,63. CET para esta operaçllo. 18,47% a.a.Novo Fox preço promocional, consulte nossos vendedores, Preços e condições suieucs a análise de cadastro.
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