
Novas vagas no
serviço público
Prefeituras de Corupá
e Massaranduba

promovem concursos

públicos, oferecendo 150

empregos. Página 6

Táxi mais caro
em Jaraguá
Aumento médio foi de
14,67%. A bandeirada
passou de RS 3,89 para RS
4. O quilômetro rodado
passa a custar RS 2,23.
A maior alta foi a da hora
parada. Ela passou a valer
RS 20 contra RS 16,50
cobrados antes. Página 7

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br

I

. Vidraceiro de Jaraguá do Sul caminhou duas horas, percorreu cinco quilômetros em três bairros diferentes
e só conseguiu usar um telefone público na nona tentativa. Maioria dos aparelhos, localizados em frente a

pontos estratégicos, como posto de saúde e creche, não recebe manutenção e é alvo de vandalismo. Página 8

BarraVelha registra
350 casos devirose

Com o aumento da população no balneário, cresceu o número de doentes desde o início do
verão. Movimento nas farmácias e postos de saúde subiu 100%. Causas são incertas.

, .. . ..I i I I ••" .
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

o JOVEM EGGON JOÃO DA SILVA
18 parte

Todos
conhecem a história do mega empresário senhor Eggon

João da Silva a partir de 1961, quando juntamente comWerner
Ricardo Voigt e GeraldoWerninghaus, fundou uma das maio
res indústria deste país: aWEG. Será contada aqui, então, em

dois capítulos, um pouco da história e das aventuras do menino, do
adolescente e do jovem Eggon João da Silva.

, ,

A famOia
O casal Emílio e Madalena da Silva teve seis filhos: Emílio

Filho, Eugênio, Eggon, Edite, Erica e Elvira. O Eggon nasceu no

dia 17 de outubro de 1929, em Schroeder, que ainda pertencia a

Joinville. Dona Madalena cuidava do lar, e o senhor Emílio era

o professor da região. Eggon e seus quatros irmãos tiveram uma

infância alegre e feliz. Ele gostava muito de pescar, caçar 'Com

estilingue e jogar bola. Algum tempo depois, a família mudou
se para Jaraguá do Sul e fixaram residência na localidade onde

hoje é o Bairro Vieiras. O Senhor Emílio estabeleceu-se com

uma casa comercial e ingressou na política.

j-

Família Silva - Dona Madalena com o menino
Eggon no colo, ao lado do Senhor Emílio

o menino Eggon vai à escola
Aos sete anos, o menino

Eggon iniciou a vida escolar.
Diariamente, deslocava-se a pé
até o vizinho município de Gua
ramirim para ir à escola. Esta
se localizava nas proximidades
onde hoje está instalada a em

presa Zanotti Elásticos. Escola
Pública, Isolada e multisseriada
- o mesmo professor dava aulas

para primeira, segunda e tercei
ra séries, em uma única sala de
aula. O menino era sapeca, po
rém inteligente e estudioso. As
aulas de Educação Física eram

ansiosamente aguardadas pelos
alunos e muito bem planejadas
p�I.Q,..p.�º.f�s,�ºr J}iCV11IQ ...Bj�.dt:.

mann: ginástica, corridas, saltos,
futebol, mas a atração máxima'
era a escalada em duas palmeiras
fincadas no pátio da escola. Os
alunos eram divididos em dois
times com igual número de com

petidores. Ao som do apito ini
ciava-se a disputa em que cada

competidor tinha que escalar até
o topo e retornar, quando então
o outro integrante do time repe
tia a ação, até que o último alu
no completasse a tarefa. Vencia a

equipe que terminasse primeiro.
Foi assim que o menino Eggon,
iniciou a prática des�oti:a. Per- ,

O colunista José Augusto Caqliorri está de férias. ESte te�to foi publicado no jornal O Correio do Povo
mane�.eu neste esta .e ecímento em 19 de setembro de 2008 -Integra o Livro CAMPEOES PARA SEMPRE, de autoria de Caglioni.de enSIno durante. dOIS anQs. . . . _.
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Vista frontal do Museu Emílio Silva

EmOio da Silva
Homem de sabedoria inesgotável, além do português, falava e escrevia fluentemente em ale

mão. Professor, pesquisador, escritor, historiador, agrimensor, topógrafo, cartógrafo (desenhou o

primeiro mapa dos municípios, de Jaraguá do Sul e Corupá), e músico (confeccionou seu próprio
Violoncelo). 'Como homem público, desempenhou as funções de secretário da educação, sub
delegado e oficial de justiça. Elegeu-se vereador em 1936 pelo Partido Integralista. Juntamente
com AmadeusMahfud, fundou o MuseuHistórico de nossa cidade, que hoje leva o seu nome. Foi
também um dos fundadores da Scar. Ele estava um passo além de seu tempo.

Disciplina - limites - educação
A família Silva era humilde,

porém, o professor Emílio e dona
Madalena deram a maior rique-

,

za que os pais podem propiciar a
seus filhos: "disciplina, limites, e

educação". Não aquela disciplina
burra e autoritária de que impõe
obediência e servibilidade, mas a

inteligente, que impulsiona a cria
tividade e a liberdade de escolha.
O espaço no qual alguém se sente

compelido e estimulado a exercer

direitos, obrigações e deveres. O
limite entre o que se sabe e o que
se tem de saber para enfrentar de
safios e obstáculos. Organizar-se

para sistematizar as informações
e respeitar quem pode ajudá-lo
a navegar pelo conhecimento.

Disciplina implica em estabele
cer limites, que por sua vez gera
educação. Foi este o tesouro que o

professor Emílio e donaMadalena
deram aos seus filhos.
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DO LEITOR

ça; educação; comunicação; ali
mentação; lazer; e turismo, entre
outros.

O mercado de trabalho de-
mandará profissionais nos mais
variados estágios de formação,
desde aprendizes, até pessoas
experimentadas, com formação
acadêmica e atividade prática de

destaque.
Além das possibilidades com

a geração de empregos; o mo

mento da Copa do Mundo é ideal

para o empreendedorisrno. Um
evento tão grande como esse é

especialmente receptivo às novi
dades. Mas há espaço também a

atividades tradicionais e já con

solidadas, desde que aplicadas e

oferecidas de forma competente
e com qualidade. Uma opção in
teressante nesse sentido é pro
porcionada pela abertura de uni
dades de franquia de negócios já
estabelecidos.

As oportunidades são inúme

ras, variadas e exigirão dedica

ção, envolvimento, conhecimen
to e competência daqueles que
buscam uma colocação nesse

momento diferenciado do país.
Aos estudantes, profissionais e

empreendedores caberá se pre
parar plenamente para que- o

mercado disponha de adequada
oferta de mão de obra à deman
da que evoluirá significativa
mente até 2014.

Marcelo Gonçalves, sócio-diretorda 800

Opinião 3

EDITORIAL

Mudanças no Pró-Emprego
A

certou duplamente o novo secretário
da Fazenda, Ubiratan Rezende, avaliza
do pelo governador Raimundo Colom
bo, em primeiro suspender, e, depois,

anunciar que reformulará e manterá o Programa
Pró-Emprego.

Primeiramente, o anúncio
da suspensão recolocou o as

sunto na pauta empresarial e

midiática, ensejando novos de
bates e cobranças a respeito da

polêmica matéria.
Na sequência, veio a in

formação de que o programa
�

.

passará por uma ampla revisão e será mantido,
provavelmente nos moldes sugeridos pela Fiesc,
o que é uma auspiciosa notícia.

Em linhas gerais, o Pró-Emprego nasceu para

facilitar o acesso de empresas catarinenses a no
vas tecnologias produtivas, vindas do exterior.
Ao longo do tempo, contudo, sofreu distorções,
-pois os portos estaduais passaram a ser usados
como porta de entrada de produtos manufa

turados, a preços de concorrência selvagem, e

que são vendidos em outros

estados. Aí reside o problema.
Estes importados concorrem
com produtos catarinenses que
também têm nas outras unida
des da federação o seumercado
consumidor. Caso enxugue o

Pró-Emprego, permitindo que
ele seja utilizado apenas para a importação de

máquinas e tecnologias inovadoras, o governo
corrigirá histórica distorção e favorecerá o setor

produtivo BarrigaVerde.

DO LEITOR

Há um Mark Zuckerberg na sua
empresa? Saiba como identificá-lo

particularidade
dos cerca de
73 milhões
de pessoas
entre20e30

poucos anos
denominada
de Geração V?

Nenhum
fenômeno de bilheteria lan

çado em 2010 conseguiu surpreender
tanto quanto A rede social. Ancorado

.

na popularidade do Facebook, o filme
oferece como maior atrativo contar a história de
Mark Zuckerberg - o mais jovem bilionário no

ranking da revista Forbes.
Aos 20 e poucos anos, Zuckerberg apresenta,

no limite - como mostrado no

filme -, as virtudes e os vícios dos

jovens inteligentes, impetuosos
e ambiciosos da "era digital".

Uma particularidade dos
cerca de 73 milhões de pessoas
entre 20 e 30 e poucos anos de
nominada de Geração Y? Não!
A história é pródiga em exem

plos de jovens extraordinários e

quemudaram o mundo. Talvez o
fato novo seja que jovens como o

criador da mais popular rede de

relacionamento estejam revo

lucionando o mundo dos negó
cios. Aliás, estão criando o mun

do dos novos negócios e novos mercados.
Uma característica dessa realidade, ao

mesmo tempo instigante e deletéria, é a: ve
locidade, a urgência e ansiedade gerada pela
sensação de obsolescência. A inovação de on

tem será ultrapassada amanhã, A abundância,
e não a escassez de recursos, informações e de

possibilidades se torna um problema. E gera
culpa, nunca mitigada, numa geração quase
sem culpa. Não mais a dicotomia: capitalismo
ou socialismo? Só a urgência: ser feliz aqui e

agora! (sem as questões filosóficas que "ser fe
liz" pode suscitar).

Quem, além da geração Y, está mais adapta
do a um mundo em que a única certeza é a mu

dança contínua e vertiginosa?
Quer que um Y seja produtivo? Ele será, se o

gerente aprender a negociar o resultado esperado.
AGeraçãoY gosta de "trocar": trocar ideias, trocar

coisas, trocar resultados e com-
. prometimento por um trabalho
com significado, desafio, apren
dizagem, liderança inspiradora,
ambiente de trabalho agradável
e divertido.

Pode haver um Zuckerberg
na sua empresa?

É quase certo que não. Se há
outros - e deve haver - ele pro
vavelmente deve estar criando
mais uma nova empresa por aí.
Está criando um novo mercado

(e você ainda vai comprar dele

algo que ainda nem sabe que
precisa). Ele talvez até já tenha

passado por sua empresa e você não reparou.
Na dúvida, melhor dialogar com osY que habi

tam sua empresa. Quer saber o que pensam? Per

gunte a eles o que querem, pensam e sentem. Exa
tamente como faz com os seus clientes especiais.

Quem sabe você não descobre em um Y de
seu time de talentos com potencial de um Mark

Zuckerberg?

,

I
!
L ,

"
Uma

Bilhões de motivos para
apostar na Copa do Mundo
realização no Brasil
da Copa do Mundo de
2014 deverá provocar
um impacto de R$ 183,2

bilhões na economia brasilei
ra. Esta é a previsão do BNDES,
instituição oficial que será res

ponsável por financiar boa parte
das obras para receber o maior
evento do futebol mundial. O va

lor estimado equivale a quase 6%
de toda a riqueza produzida no

país em 2009, quando o PIB so

mou R$ 3,143 trilhões. Somente
. na área de turismo, a expectativa
é receber ao longo do evento 600
mil estrangeiros e movimentar
outros 3,1 milhões de brasileiros

pelas cidades-sede do torneio.
Trata-se de uma notícia mui

to estimulante para o trabalha
dor e empreendedor brasileiro, já
que amovimentação de recursos
tão vultosos beneficiará diversos

segmentos de nossa economia,
em especial os setores de servi

ços e produtivo, gerando tam

bém milhares de empregos.
As perspectivas são especial

mente boas para os jovens que
estão entrando ou que iniciaram
há pouco sua jornada no mer

cado de trabalho. As oportuni
dades a serem geradas até 2014

envolvem postos na construção
civil; área de logística e trans

portes; indústrias de materiais
de construção, produtos esporti
vos, eletroeletrônicos e brindes;
prestação de serviços; seguran-

"

LuizAlberto Feria, engenheiro e administrador
pós-graduado em planejamento estratégico

\ ,
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de candida própria"
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Carlos Chiodini se prepara para ser o representante
da região naAssembléia Legislativa/

JARAGUÁ DO SUL

A partir de 1º de
fevereiro de 2011, o Vale
do ltapocu volta a ter
um representante na

Assembleia legislativa
Carlos Chiodini (PMDB)
terá a missão de levar
os pleito� da região
ao governo estadual.
O peemedebista está
otimista com o futuro
governo de Raimundo
Colombo (DEM) e já avisa
sobre as eleições de.
2012: o partido deverá
ter candidato a prefeito .

• Giovanni Ramos
giovann@ocorreiodopovo.com.br

"
A minha

prioridade, em
2011, é organizar
o gabinete para
trabalhar o
mandato.

CARLOS CHIODINI

"

o Correio do Povo: De que
forma o deputado estadual elei
to pretende atuar naAssembléia
Legislativa?

Carlos Chiodini: A intenção é
de montar um mandato interati
vo, assim como foi a nossa cam

panha para deputado. Queremos
utilizar todas as ferramentas

possíveis para conversar o tempo
todo com a comunidade e saber
as suas reivindicações.

Por exemplo, na hora de uma

votação importante, quero saber
a opinião do Vale do Itapocu e

utilizaremos' reuniões nos bair

ros, encontros nas câmaras de
vereadores e até o nosso webiste

para saber a opinião de todos.

Correio: Qual a opinião do

deputado sobre a transição,do
governo e a escolha do secreta

riado de Raimundo Colombo
(DEM)?

Chiodini: o Raimundo Co
lõmbo e o Eduardo Pinho Mo
reira (vice-governador) são já
administradores comprovados

como prefeitos. Eles possuem
grandes currículos para fazerem
um grande governo.

Deverá ser um governo tran

qüilo' com a maioria na Assem
bléia Legislativa. Uma maioria

esmagadora, com a adesão do
Pp, em termos de votação, sem
participar do governo. E no se

cretariado, possui lideranças
comprovadas e experientes. São
boas expectativas..

Correio: O único escolhido

para o primeiro escalão até ago
ra da região é o promotor César
Grubba, para Segurança Públi- ,

ca. O senhor acredita que o Vale
foi atendido nesta composição?

Chiodini:Eisumacríticacons
trutiva que tenho ao governador
eleito. A região ficou de fora do

primeiro escalão do governo, já
que o Grubba não fez carreira
na cidade, apenas nasceu. É algo
que poderia ter sido consertado.

Correio: Como o deputado e o

PMDB vêem a adesão do tradicio
nal rival PP ao governo Colombo?

Chiodini: O Colombo tem
, que pensar na sua governabili
dade, mesmo que isso desagrade
alguns setores da base. E sim, o
PMDB possui uma rivalidade
histórica com o Pp, uma rivalida
de ideológica, não pessoal.

Vejo com naturalidade essa

adesão, da forma como está. Sem'

cargos. Se houver a indicação para
o secretariado, é outra história.

Correio: E· a SDR? Quando
sai a decisão de qual partido fica
com a vaga?

Chiodini: Deve ficar para o

fim de janeiro. Mas nós continu
amos esperando .que o Colombo

cumpra a promessa feita com os

prefeitos do PMDB, que ficaria
com a SDR, o partido que fizesse
mais votos. Queremos a vaga tam
'bém, porque não tivemos nos oito
anos de Luiz Henrique da Silveira
(PMDB).

Correio: O PMDB catarinense
terá voz no governo federal. Ou o

apoio a José Serra (PSDB), contra
riando amaioria da sigla que foi de

Dilma Rousseff (PT) pode prejudi
car?

Chiodini: Não vejo problemas
porque a maioria dos deputados
federais eleitos no PMDB catari
nense apoiou a futura presiden
te. Eles podem ser um elo de li

gação com o governo Colombo.

Correio: Quais devem ser as

prioridades do novo governo
estadual para Jaraguá do Sul e'

região em 2011?

Chiodini: Devem-se InICIar

projetos na área de mobilidade

urbana, isso é uma urgência. A
Segurança Pública também, in
clusive a Secretaria de Justiça,
que será formada, precisa dar

atenção ao presídio regional. Te
nho certeza que o Grubba e aAda
de Luca (PMDB), que deve ficar
na nova secretaria, farão isso.

Na educação, temos oMarcoTe
baldi, que é do Norte, como secre

tário. Precisamos investir na educa

ção profissional, e não se limitar ao

Cedup de Guaramirim, A saúde é a
mesma coisa, O Dalmo de Oliveira

é do Norte e deve olhar pelos hospi
tais de Guaramirim, que passa por
dificuldades e deMassaranduba.

Correio: O ano de 2011 é uma

preparação para as eleições de
2012? Como o PMDB da região
se prepara?

Chiodini: Aminha prioridade
em 2011 é organizar o gabinete
para trabalhar o mandato. Mas
com certeza, o PMDB estará cui
dando disso. Além de escolher o
candidato a prefeito, temos que
conversar com a população, fa
zer as reivindicações, projetar
novos candidatos a vereador.

A tendência é sempre de can
didatura própria, mas estamos

conversando com vários parti
dos: PSDB, PCdoB, Pt PSB, PP.
Na situação atual, acho difícil

compor com o atual governo.
Nas outras cidades, deveremos

ter a reeeleição de Nilson Bylaardt
(Guaramirim) e Luiz Carlos Tama
nini (Corupá) e a candidatura de
Luiz Aparecido Ribas em Schroe
der: Em Massaranduba, ainda não
decidimos.
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Colombo no leme de SC Convers'aacll
CarlosChiodinisenta . a

'conversaroomRainltunô
'

Colombo 'eAntt)m Gemn

atésexta-feimo�na
máximO;,MémmdlOOda
pr6ximasematl&Empm.,
aSDRdeJarnguádoSuleos
espaçesdoPMDB

"

Vale

nogovemo.Além eaqos
noPortodeSãoFnmdsQ,
Chiodinlpleiteia assooms
em conselhos de 'emp:mesa'S
como aseGás e aUelffi ' ..

PINGA
"FOGO

claro que Colombo pretende
compensar o fato de ter escolhido
um colegiado político mediante
a cobrança pública e ostensiva

por resultados. Além disso,
ele teve o cuidado de colocar
nomes mais técnicos do que
políticos em três pastas-
chaves: Segurança, com o

jaraguaense e promotor de
Justiça César Grubba; Saúde,
onde está o médico Dalmo
Claro, de Joinville; e Fazenda,
capitaneada pelo experiente
Ubiratan Rezende. Bem-vindos
ao estilo Colombo de governar.

Os primeiros atos do governador
Raimundo Colombo sinalizam

para uma gestão austera e focada
nas questões cruciais. Diminuir
o desperdício para aumentar o
investimento em infraestrutura,
segurança, saúde e educação.
Se o resultado será o desejado,
ainda é muito cedo para se

avaliar mas o pontapé inicial
, foi dado. Transparece que a

cada secretaria foi delegado
um papel bem definido e com

uma meta a ser atingida,
metodologia comum na

iniciativa privada e que resiste

a ser implantada no setor

público.
Pesam neste início promissor o
estilo pessoal do novo governador
- afeito ao diálogo e à visão de

futuro, passando por cima de

ranços e picuinhas políticas;
,

mais a larga experiência como

administrador, notadamente
nos três mandatos como

prefeito de Lages. Não por
acaso, ele teve mais de 80%
de aprovação na sua cidade

natal, feito pouco comum para
alguém que comanda qualquer
coisa por 12 anos. Também está

NO COMANDO • César Grubba
foi empossado, ontem, como novo
secretário de Segurança Pública.

LIGADO • Nilson Bylaardt é o
prefeito mais atuante da região
neste período demarasmo

administrativo.

BJUUlAVEUIA· Nemmesmo as

autoridades escaparam da virose.
Teve ilustre político da região que
passou dois dias entrando e saindo

do banheiro.

Bancada
Os 10 deputados do PMDB estão
fechados e votam em Gelson
Merísio para novomandato na

presidência daAlesc. Moacir
Sopelsa será o primerio vice
presidente eAntônio Aguiar, o
quarto secretário daMesa. De
quebra, o PMDB vai comandar
as comissões permanentes
Justiça (amais importante),
Saúde (Chiodini) e Mercosul;
e ElizeuMatos segue na

liderança do governo.

o número
Deputado Carlos Chiodini
vai ocupar, por pelo menos
seis meses, o gabinete 113

daAssembleia Legislativa.
A equipe já está definida
e pronta para começar o
trabalhá. A assessoria de

imprensa de Chiodini fica a

cargo do jornalista Marcelo
Zemke, que já trabalhou na
campanha do peemedebista. -...

CELEUMAtituindo Renato Casagrande.
Catarinense de Criciúma, Luiz
Carlos João fica só este mês na

Casa, com direito à salário e

tudo o, Is, claro.

na vaga de Edson Lobão, Luiz
Carlos João (D), na vaga de
Idell Salvatti, Danimar Cristi
na Pereira, no lugar ele Flávio
Aros e AI1:a Rita Esgá�lp, subs-

presidente do Se

nado, José Sarney,
empossou, esta se

mana, quatro no-

vos senadores. Reni Ribeiro,

Deputado Paulo Bornhausen ainda não assumiu a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado - adiou para
fevereiro - porque seu grupo dentro'do DEM não quer
entregar a liderança do partido naGâmara aos rivais ligados à
famíliaMaia. Paulírího é o atual líder. E só embarca no governo
Colombo depois que acertar os ponteiros internamente. Ele
apoia a escolha domineiro Marcos Montes, mas o sergipano
Mendonça Prado está de olho no espaço.Prazo Colisão

Adefinição de espaços dos escalões Ainda desacostumado a

inferiores do governo federal ficou dirigir seu próprio veículo,
para fevereiro,por determinação o ex-governador Leonel
deDilmaRousseff.Medida Pavan levou um susto, '

adotadapara acahnar o PMDB e ontem, em Balenário

O PT, quebrigam ferozmentepelo Camboriú. Ele parou o
carro na faixa de pedestresloteamento do governo.Dionei e foi atingido por outro

daSilva, quepoder sernomeado
-

veículo.Apenas danos
para aDelegacia doMinistério do materiais e a sensação,
DesenvolvimentoAgráIio, também para Pavan, de que voltou

terátQ1tUl�Wíd&f� III! t II f t IIIti!� '., flef ijfi1 çiWi9Aq t�wnYffi't II

Expectativa
Semana que vem, Jean Leutprecht
vai a Florianópolis, onde tem reunião
com a deputadaAngelaAlbino e João
Ghizzoni, ex-presidente da Fesporte.
Esta semanaGhizzoni está em Brasília,
medindo a temperatura noMinistério
do Esporte, onde permaneceu o
comunistaOrlando Silva. Jean pode
ser aproveitado em alguma função
na pasta. Se isso ocorrer, o vereador
se licencia daCâmara e assume o

suplente Jair Pedri (PSB).

�
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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo fechado, com
chuva pesada no litoral.
Predomínio de Sol no
oeste e meio-oeste.
Chance de alagamentos
no litoral norte.

!, Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 33°C

SEXTA
MíN: 20°C
MÁX: 32°C

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 31°C

DOMINGO 1'>4'''1
MíN: 21°C "(,�;r,,,,�,,,,�J''''1/1""ji/'rI 'J!"'U"''''J�
MÁX: 33°C (_ )

""""""4t""",u,�I,I"um,,,,,1

eHUVA�NTr:NSA

� n'"Im")! �
Wh"m� m 1t s:

Mares revoltos
e ventos fortes
Ventos de 40 a 60 quilô

metros por hora atingem o li
toral catarinense nesta quin
ta - feira. O tempo fechado e

as chuvas fortes significam
tempo ruim para navegação
e para a pesca. Nadar não é
recomendado.

tllS0!1l1'il.Otl Pru'eia!me[lt�l Nuhlao[j
Nublado

Instável

\
f
f

SEVOCÊ'VAI PARA,,,

fRAIBURGO
Manhã clara, com

pancadas de chuva

durante a tarde. c�uva
leve durante a nOite.

Mínima de 13°C à

manhã, e mál(ima de

280C durante a �a�de.

A previsão de chuva pesada no li
toral, principalmente no litoral norte,
trazem o risco de alagamentos e en

chentes. Mesmo nas regiões de pouco
risco, vale ao menos levar um guarda
chuva ao sair de casa, e lembrar de fe
char as janelas.

•I ,

J fi" J'l' fI,I
Tr'óvoada.

NOVA CRESCENTE CHEIA

19/14/1
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lAGES
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20° 28°

MINGUANTE

26/1

JOU�VnfE
......
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DRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00
Número do Título: 123 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.A Data Vencimento: 15/11/2010
Valor: 265,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim
- Christa Inge Hille Wagner, Interventora Rua 28 de

Agosto na 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h
às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que fo
ram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo! ser lavrado e registrado o pro
testo correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da

Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos
doCNCGJ.

DO CPF: 020.116.919-31 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Nú
mero do Título: 497 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI
BANCO S.A Data Vencimento: 10/10/2010 Valor:
111,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$ 15,00

"

Protocolo: 11388 Sacado: EGON ANTONIO RIE
DO CPP: 020.116.919-31 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Nú
mero do Título: 497 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI
BANCO S.A Data Vencimento: 10rll/2010 Valor:
111,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 11596 Sacado: EGON ANTONIO RIEDO
CPP: 020.116.919-31 Cedente: ULEANDRO MACHA
DO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Títu
lo: 497 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: lTAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 10/12/2010 Valor: 111,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11383 Sacado: ELIAS FELIS CPF:
072.753.619-22 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título:
462 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data

.

Vencimento: 10/10/2010 Valor: 178,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11384 Sacado: ELIAS FELIS CPP:
072.753.619-22 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título:
462 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 10/11/2010 Valor: 178,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11489 Sacado: ELIAS FELIS CPF:
072.753.619-22 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título:
462 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 10/12/2010 Valor: 178,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11284 Sacado: FABIANO SANTANA
SANTOS CPP: 041.192.109-60 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título:
11772*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/12/2010 Valor: 240,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11441 Sacado: FABIO LUIZ ALBRECHT
CPP: 037.022.149-41 Cedente: RM COMERCIO
E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ:
06.153.403/0001-57 Número do Título: 2204004

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica

ção Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 10/12/2010 Valor: 200,00 li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11139 Sacado: GABRIEL REINALDO
KRUEGER CPF: 891.877.929-15 Cedente: BV FI
NANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89
Número do Título: 131033626 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
RICARDO CLERICI Data Vencimento: 24/06/2010
Valor: 15.364,48 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11195 Sacado: GEOVANI LAITSON
FRANCISCO DE SOUZA CPF: 043.992.099-09 Ce
dente: VALCANAIA AUTO PEÇAS LTDA ME CNPJ:

. 03.387.767/0001-03 Número do Título: 0222 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/12/2010 Va
lor: 103,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
.Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$ 15,00

Protocolo: 11403 Sacado: JIANE APARECIDA
MARCELLINO LANGE CPP: 038.144.379-50 Ce
dente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84
Número do Título: 16030"005 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 15/12/2010 Valor: 378,75 li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11405 Sacado: JUCEMARA RUlEIRO
CPP: 750.619.709-00 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 27554"001

Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indica

ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
cIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/12/2010
Valor: 324,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11447 Sacado: LOURIVALDO DIAS DE
ARAUJO CPF: 414.173.059-91 Cedente: RM CO
MERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRlCOS LTDA
CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título:

01234369 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 10/12/2010 Valor:
90,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$ 15,00

Protocolo: 11264 Sacado: MERCOSUL ESTRUTU
RAS METALICAS LTDA CNPJ: 86.957.313/0001-
58 Cedente: BANCO COOPERATIVO SIGREDI
SA CNPJ: 01.l81.521/0001-55 Número do Título:
2099 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.
Data Vencimento: 24/11/2010 Valor: 90,00 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11265 Sacado: MERCOSUL ESTRUTU
RAS METALICAS LTDA- CNPJ: 86.957.313/0001-
58 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI
SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título:
1998/1997 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO
S.A. Data Vencimento: 04/11/2010 Valor: 224,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10920 Sacado: NEUDI SEGHETTO CPF:
049.921.759-45 Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
131016728 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: CAROLINA DE CARVALHO NEVES
Data Vencimento: 13/07/2008 Valor: 8.090,03 li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10709 Sacado: PORTAS INDUSTRIA
METALURGlCA LTDA CNPJ: 07.613.781/0001-39
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL S.A CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número
do Título: 0100-4/6 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO S.A. Data Vencimento: 11/11/2010 �

Valor: 596,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

.\
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Protocolo: 11269 Sacado: PORTAS INDUSTRIA
METALURGICA LTDA CNPJ: 07.613.781/0001-39
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL S.A CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número
do Título: 0100-5/6 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO S.A. Data Vencimento: 11 / 12/2010
Valor: 596,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _::.. - - - - - - - - - - - - -- - - --

Protocolo: 11381 Sacado: REGIANE RAQUEL
MILLNITZ CPP: 055.762.189-57 Cedente: ULEAN-

Protocolo: 11377 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF:
048.188.139-58 Cedente: MITSUTEC COM. E MA
NUT. DE MAQ. LTDA CNPJ: 05.338.614/0001-00 Nú
mero do Título: 476 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SA DataVencimento: 15/11/2010 Valor: 590,00 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11452 Sacado: ABREU PINTURAS LTDA
ME CNPJ:08.980.547/0001-02 Cedente: LAN
CHONETE E RESTAURANTE TIMBOENSE CNPJ:
05.860.995/0001-84Número do Título: 256465 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/12/2010 Valor: 622,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11446 Sacado: DORLI JOSE CORREIA
CPF: 024.192.829-06 Cedente: RM COMERCIO
E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ:
06.153.403/0001-57
Número do Título: 0525001 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/12/2010 Valor: 215,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10919 Sacado: EDSQN DIAS CPF:
549.901.309-87 Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
131021793 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: CAROLINA DE CARVALHO NEVES
DataVencimento: 11/04/2009 Valor: 13.582,82 li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11387 Sacado: EGON ANTONIO RIE-

Protocolo: 11421 Sacado: ROSENEIDE DE SA
CPF: 048.188.139-58 Cedente: JAMATEX COM.
EQUIP. TEXTEIS LTDA CNPJ: 04.317.708/0001-
21 Número do Título: 8580.1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
12/12/2010 Valor: 320,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11466 Sacado: ROSENEIDE DE SA
CPF: 048.188.139-58 Cedente: JAMATEX COM.

EQUIP. TEXTEIS LTDA CNPJ: 04.317.708/0001-
21 Número do Título: 8587.1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
13/12/2010 Valor: 363,84 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11263 Sacado: SS VIDEO LOCADORA E
COMERCIO LTDA ME CNPJ: 82.861.220/0001-74
Cedente: FALLMS ENTRETENIMENTO D. E LTDA

CNPJ: 06.987.687/0001-87 Número do Título: 1
0094462 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentànte: BANCO BRADESCO
S.A. Data Vencimento: 23/11/2010 Valor: 88,84
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11627 Sacado: TACIANA BERTOLDO
CPF: 009.706.519-61 Cedente: SECURITY TELE
COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
NICOS LTDA CNPJ: 07.478.234/0001-98 Número
do Título: 002/05 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 26/12/20iO Valor: �41,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Christa Inge HilleWagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JARAGUÁ DO SUL

Após três anos

operando com tarifas fixas, os
58 táxis de Jaraguá do Sul estão
cobrando um preço um pouco
maior pela corrida.

O
reajuste nos valores é um reflexo
da inflação e subiu, em média,
14,67%. Até agora, desde 2007,
os índices registrados não haviam

sido altos o bastante para que a tarifa so

fresse um aumento. No dia 4 de novembro
de 2010, no entanto, a Associação dos Ta
xistas entrou com um pedido de aumento

_

na prefeitura, que protocolou o aumento

cerca de ummês depois. Amudança, que
é calculada e autorizada pelo Inmetro, só
foi definitivamente aprovada no dia 26 de
dezembro, quando os taxímetros pas
saram a operar com um novo chip.

"O processo demoraum pouco porque,
com a autorização do Inrnetro, os novos

chips são encomendados em uma empre
sa de São Paulo, e uma oficina autorizada

daqui é que faz a troca", explica o presidente
da Associação, Eliseu Petry. Por enquanto,
apenas cerca de quatro táxis que teriam

apresentado problemas nos taxímetros ain
da estão operando com os valores antigos.
Para implantar o novo chip, segundo os ta

xistas, é cobrada uma taxa de R$ 1l0.
A partir de agora, a chamada Bandei

rada passou de R$ 3,89 para R$ 4,00. Já
em relação aos quilômetros rodados,
a Bandeira I passou de R$ 1,86 para R$
2,13, enquanto a Bandeira II deixou de
custar R$ 2,23 e agora opera com o valor
de R$ 2,56. O maior aumento foi verifi-

.

cado na Hora Parada, que desde o dia 26

de dezembro custa R$ 20 - contra os R$
16,50 cobrados anteriormente.

A mudança, segundo os próprios
taxistas, não chegou a incomodar os

clientes. "Não tivemos nenhuma recla

mação. Na maior parte das vezes, quem
pega táxi é quem tem um poder aquisiti
vo maior. E esses não se importam com

um real amais ou a menos", garante o ta

xistaNelson Scarpato.
Se os clientes não se incomodam, os ta

xistas afirmam que também não sentiram
muita diferença - ou seja, o lucro no final
do mês continua o mesmo. "O que au

mentou mesmo foi a hora de espera. Nós,
por exemplo, que estamos aqui no centro
e fazemos corridas curtas, não temos au

mento no lucro. O que faria diferença é au
mentar a bandeirada", opina Scarpato.

• Bruna Borgheti
br.Q1J8@QCOl'reiodQPovo.com.br.
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Serviços de táxi sobem
14% em Iaraguá do Sul
Mudança, no entanto, não teria afetado clientes ou o lucro dos taxistas

Geral 7

"
Nós, que fazemos corridas
curtas, não temos aumento

no lucro. O que faria

diferença é aumentar
a bandeirada.

NELSON SCAUPATO, l"AXIS"rA

"
DIVULGAÇÃO

A maior parte da frota de 58 táxis da cidade já está rodando com os novos valores e, segundo a classe, reajuste não assustou clientes

fARMACÊUTICOS RECOMENDAM TRATAMENTO EM CASA

Aumenta número de casos de viroseI
� Durante o verão, além de se sintomas principais são náuse-

� ! preparar para o fortalecimento do as, vômitos. e diarréia. Nos casos

! turismo, a administração de algu- mais avançados, em que a virose
mas cidades catarinenses ainda se permanece mais tempo e o trata

esforça para lidar com um movi- mento não é feito imediatamen
mento muito maior nos postos de te, a recuperação demora até três
saúde. E o que vem acontecendo dias. "Recomendamos que, logo
nas últimas semanas em municí- ao perceber os sintomas, a pessoa
pios litorâneos como Barra Velha, tome soro caseiro (água quente,
onde já foram registrados mais de duas colheres de chá de açúcar e
350 casos de virose. uma de sal) e o medicamento Pla

Apesar de não ser um proble- sil, para evitar os vômitos", explica
ma grave e a proliferação dabacté- Alverino. O tratamento pode ser

ria não estar classificada como um feito em casa, ajudando a desafo

surto, o problema vem aumentan- gar os postos de saúde.
do as filas de espera no Posto de Até o momento, não foram
Atendimento 24 horas da cida- feitos estudos para descobrir a

de. "A partir de agora o fluxo de origem da virose. Segundo a far

pessoas já está diminuindo, en- macêutica Valéria Polotti, que
tão o número de casos também confirma um aumento de 100%

I
cai. Mas já estamos acostuma- também no movimento das far-

I
dos, acontece todo ano", explica mácias, as causas mais prováveis

I o diretor-presidente da Fundação são as altas temperaturas e o des-

I
.

Hospitalar que comanda oPA, Al- cuido com a higiene na alimen

I verino José de Souza. tação, aliados a um tratamento

1 ,. Na rnaíor Part�.dW��ql_SQS,,.OS.H�de agua .. ioad�!luq.d9� _� ,.,

!

IM
_ Nesta época, cresce a procurapor atendimento.
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TELEFONIA

Temalguémdooutro lado da linha?
Vidraceiro percorreu nove telefones públicos para conseguir fazer apenas uma ligação
JARAGUÁ DO SUL orelhão testado, na Vila Lalau

(veja mapa), conseguiu discar
os números desejados. É que,
dos nove telefones públicos vi
sitados por Emerson, oito não
funcionam. "Imagine se fosse
uma ligação de emergência,
para os Bombeiros ou Polícia?
Uma fatalidade poderia ter

acontecido", reclama.
Na Ilha da Figueira, o primei

ro orelhão encontrado por Emer
son foi na Rua José Theodoro
Ribeiro, junto ao Supermercado
Figueira. Como o aparelho não

funcionou, o vidraceiro pro
curou um segundo orelhão, na

mesma rua, desta vez em frente
ao Bar Vitória. Sem sucesso, foi
até o Posto de Saúde Álvaro Bata
lha, já no bairro Vila Lalau, onde
o orelhão também não funciona.

Logo depois, próximo ao salão
Vieirense encontrou outro tele
fone público,' sem serviço.

A mesma cena se repetiu nos

telefones públicos localizados na
Rua Major Júlio Ferreira, na Rua
Ernesto Emílio Horst, na Rua

Marisol, em frente à creche Rosa
Maria Donini, todas no bairro
Vila Lalau. Já no Baependi, na
Rua Domingos Sanson, outra

tentativa sem sucesso. Quando
havia desistido, e voltava para
casa, na lateral da escola Rodolfo
Dornbusch, finalmente conse

guiu utilizar um orelhão. "Telefo
nes próximos à escolas, creches e

até posto de saúde, sem funcio
nar, é um absurdo", enfatiza.

o que você faria se

estivesse na rua, sem
celular, e precisasse fazer
uma ligação urgente?
Recorreria a um orelhão?

P
ois s�iba qu�pa�'a isso é

preCISO paciencia, per
sistência e até mesmo

"sola de sapato". Foi o

que aconteceu com o vidraceiro
Emerson Santos Alves, 24 anos.

Na última' segunda - feira, ele

precisou entrar em contato com

o 0800 de uma empresa e pro
curou o telefone público mais

próximo da casa onde mora, no
bairro Ilha da Figueira. O que
ele .nãc imaginava é que para
conseguir ouvir um "alô" do
outro lado da linha enfrentaria
uma verdadeira maratona. Per
correu três bairros, caminhou
cerca de cinco quilômetros em

duas horas e somente no nono

ALVO DE
VANDALISMO

Além de estarem sem servi

ço' muitos dos aparelhos estão
em mau estado, por serem alvo
de vandalismo. "Muita gente
tem celular. Mas dependendo
do lugar, muitas vezes, o celular
fica sem área. E se você está sem
crédito ou sem bateria? O que vai
fazer?", questiona.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

BAEPENDI
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ORELHÕES COM PROBLEMA

ORELHÃO EM FUNCIONAMENTO

" Telefones próximos a escolas, creches e até
posto de saúde, sem funcionar, é um absurdo.

EMERSON SANTOS ALVES, 24 ANOS , ,

A empresa de 'telefonia
Oi é. resl?ol1sáv;�l.Rela Insta
lação e' manutenção dos te
lefones públicos em Jaraguá
do Sul, A equipe de reporta-• =Ów , j.

, ,. gem do O· Correto 'do 'Povo
tentou entrar erri contato

ILHA DA FIGUEIRA

ILUSTRAÇÃO FERNANDO BASTOS
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Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter .cem/ beatrizsasse

flickrl b e a s a s s e
O(tut Beatriz Sasse

Beleza
o Balí Hai precisa de umamusa, então decidiu procurar a garota per

feita para ser o rosto da casa nesta temporada 2011. Quem quiser se can
didatar precisa enviar duas fotos: uma de rosto e outra de corpo inteiro. A

equipe do BaliHai fará uma pré-seleção com as candidatas.As que passa
rem, terão suas fotos disponíveis no site do BalíHai para votação.Além de
eleitas musas do Balí Hai, as três primeiras colocadas ganharão um book
de fotos e ingressos e umapassagem aérea com acompanhante para qual
quer lugar do Brasil. Para participar acesse: www.balihai.com.br.

A Choperia Bierhaus retorna às atividades hoje. Quem também

já está funcionando normalmente é a Licoreria, à Zum Schlauch,
a Choperia Scondidinho, o Califónia Lanches, a Confraria do
Churrasco e o Mr. Beef. O Madalena Chope e Cozinha reabre dia
10, o Arriba Mexican Bar volta dia 9, London Pub retorna dia 13 e o

Sacramentum Pub dia 12 de janeiro. Aos poucos, tudo volta à ativa.

Bibbe e Cyrlei Andreatta na

Sexta Fuel Country da Zum Schlauch

Arthur da Rosa e Deco Almeida
em noite de balada na Jump

Talita Germano em noite de balada Fuel
Eventos, na Zum Schlauch

Bruna Bertoldi curtiu a festa
House Beats, na Jump

AdairGonçalves e Cristiane Bertoldo na

Festa dos Solteiros, na Movlng Up
MARCELO ODORIZZIjDIVULGAÇÃO

__----'""T!

Daiane Lux faz pausa na

noite para a foto na Jump

MÚSICA
Tem excursão saindo da região
para a segunda noite do Planeta
Atlântida 2011, que ocorre dia 15
de janeiro, no Sapiens Pàrque,
em Florianópolis. O valor do

transporte (ônibus leito com

ar-condicionado e banheiro) é
de R$ 60. Ingressos podem ser

adquiridos no www.clicrbs.com.
br /especiallbr /planetaatlantida.
As saídas acontecem em

Guaramirim às 13 horas (no
Posto Mime) e em Jaraguá às
13h30 (na PraçaÂngelo Piazera).
Além das atrações principais,
destaque para o E-Planet

que traz: Glocal, Killer on the
Dancefloor, Mixhell, Aninha,
Junior C, China, Raul Boesel, The
Twelves e Murphy.

Curso
O fotógrafo Flávio Ueta já

manda programação de curso

de fotografia em parceria com

a Unerj para 2011. O Curso de

Fotografia Digital Intermediário
ocorre nos dias 1, 3, 4, 5 e 7 de
fevereiro (segunda a sexta, das 19
às 22 horas e sábado das 9 às 12

'horas). Inscrições no www.unerj.
br no menu extensão. Investi-

. mento é de R$ 198 (acadêmicos)
ou R$ 231 para a comunidade.

Vagas limitadas. Mais informa

ções pelo telefone 3275-8233.

Festival
Contagem regressiva para o

Femusc que ocorre de 20 de ja
neiro a 5 de fevereiro. As apre

i sentações ocorrem no Centro
Cultural e em locais alternativos

.

de Jaraguá e região. Os ingressos
são gratuitos e estarão disponí
veis na Scar a partir de 17 de ja
neiro, mas deverão ser retirados
com até dois dias de antecedên
cia dos espetáculos (com limite

1 de dois por pessoa). Informa
, ções 3373-8652 (secretaria do
! Femusc) e 3275-2477 (secretaria

do Centro Cultural) ou pelo e

mail festivalêferríusc.com.br.
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CLIC DO LEITOR
A Cacau tem
nove meses, é
dócil e gosta de
crianças. Adoção
com Gabriele no

telefone 32761037,
ou no e-mail

gabrielegiacomini@
netuno.com.br

CRÔNICA
SÁBAQO'

LuizCarlosAmprim,
Escritore editor

CarlosHenrique
Schroederl esc;r;(or '

PatríciaMoraes,
jornalista

Assim como Astolfo

F
oi quando fixou, calmamente, os olhos
em Astolfo que Clara percebeu algo
nunca antes notado. Ele dormia sobre
a almofada escolhida como a predileta

para as tardes daquela semana. Dias atrás, o feli
no preferia passar horas inteiras se espreguiçan
do do lado de fora da casa, escondido sob as pal
meiras do jardim. Entre um sono e o outro, ela

aprendeu a não tentar decidir nada pelo gato,
nem mesmo onde deveria descansar.

Depois de muitas ne

gativas demonstradas por
saídas instantâneas, Clara
desistiu de chamá-lo para
dividir o sofá. Astolfo é bi
cho irredutível. Conhece
as preferências e não abre
mão de nenhuma, a não ser

por .motivos verdadeiramente importantes.
Faz companhia se quiser. Sem pressões, ele
vem feliz em todos os anoiteceres. Teimosia?

Supõe que não.

Longe de teatros, Astolfo gosta da inde

pendência conquistada com a vida adulta. A

porta 'fechada sentencia opressão. Ver a fres
ta aberta é a certeza de que, caso a vontade

prospere, poderá apenas deixar a pata di
reita ao vento. Nem sempre quer sair, aliás,
poucas são vezes nas quais passa as noites
ao relento. Curte ficar na rotina construída e

,�

reconstruída quando bem entender.
Clara, faz pouco tempo, descobriu que ele

não aprecia grandes mudanças. Sente-se per-
. dido e dominado pelo acaso, feito uma pipa
vagando no céu. Entristece, apesar da adapta
ção não demorarmuito. Não pode ser compa
rado ao gato da Natália, por exemplo. Ele vai e
vem e quase todas as decisões cabem a ela. As
tolfo não, afinal, tem predileções e faz questão
de levá-las em conta, mesmo oferecendo o po-

der da decisão a quem ama.

Egoísmos não o atraem.

Pois bem, engana-se
Natália ao sugerir que ele é
autossuficiente. Até parece,
mas para Clara já ficou bas
tante evidente a carência de
Astolfo. Esse pequeno com-

panheiro sabe dar carinho e atenção. Ten
ta estar presente minuto a minuto. Com um

miado avisa que chegou. Com um salto certei
ro sobe ao colo e alisa a pele. Com um olhar
confirma o apego incondicional.

Astolfo, ao contrário dos desejos de Cla
ra, nem sempre está ali, à espera. No en

tanto, não demora muito a chegar. Tem os

próprios afazeres e os estima muito. Não
mantém segredos, só quer o sossego da vida
sonhada. Sim, Clara é igual a Astolfo. Pena
ninguém compreender.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
� ' '_�� U� •_ _'_"_"_, , '_" , ,,__ ,_,__ ,_"'__'_'_

Nessas férias viéÚe tranqüilo.
Cuidamos com cal'inho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem
Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MElHORES MARGAS OE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tron : o Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da
Alvorada (Dub) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - to

dos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg)(19h, 21h - dom - qui)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, 17h, 19h40,
22h - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Aparecida: O milagre (Nac) (13h50, 16h - todos
os dias)

• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da

Alvorada (Dub) (14h20, 16h50, 19h30 - todos os

dias)
• Tron : O Legado (Leg) (21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)

• Tron : O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (22h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Megamente (Dub) (14h15, 16h3Q- todos os dias)
• Tron: O Legado (dub) (18h50 - 21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neuméirkt 1
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da
Alvorada (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h40 - todos
os dias)

• Cine Neumarkt 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20, 16h50, 19h20 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Dub)
(13h30 - todos os dias)

• Tron : O Legado (Leg) (16h40, 19h30, 22hOO -

todos os dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da
Alvorada (Dub) (13h45, 19h15, 21h45 - todos os

dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Leg)
(16hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• 72 Horas (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 22hOO - to

dos os dias)
• Cine Garten 2
• O Garoto de Liverpool (Leg) (14h30, 19h10 - todos

os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (17h, 21h40- todos os dias)
• Cine Garten 3
• Amor por Contrato (Leg) (14hl0, 16h20, 19h,
21h10- todos os dias)

UlNÇAMENTOS

o Filósofo e o Imperador
Nesta obra, a vida de Aristóteles assim como

suas fraquezas, anseios e medos são o foco da .

história. Suas maiores virtudes vêm, à tona a

partir do momento em que é intimado a educar

Alexandre, o grande. Da obrigação de estarem

juntos nasce uma relação de pai e filho e é a

partir do olhar inteligente e ao mesmo tempo'
apaixonante de Aristóteles, que presenciamos
guerras, festas, conspirações, alianças e despe
didas. Um convite a uma viagem no tempo e na

intimidade desse grande filósofo.

• Cine Neumarkt 6
• Megamente (Dub) (14h45 - todos os dias)
• Amor por Contrato (Leg) (17hOO -19hl0 - 21h30

- Todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Clorís insinua à Flores que quer morar com ele.

Jaca se põe a frente do carro de André, e o ameaça
com sua arma. Tito sonha com Filomena e Karina

nuas e fica na dúvida sobre quem ele quer. Chega
O dia da votação em Ribeirão do Tempo. Nas ruas,
o povo saúda Querêncio. Tito confessa a Newton

que vai viajar para dar um tempo da cidade por

que tem sonhado com Karina. Querêncio abraça
Marisa e diz que ela será a primeira dama de Ribei

São. Jaca conta a Carmem que Arminda pediu para
investigar a vida de André. Tito e Filomena chegam à
zona eleitoral e se deparam com Karina.

ARAGUAIA
Beatriz confirma a Amélia que Fernando é o pai

de Solano. Manuela pede para Solano ficar com Es

tela para se salvar da maldição. Terê orienta Estela
a procurar Cirso para que ele a leve ao cacique que
fez o colar de proteção de Solano. Amélia pérgun-

-
ta a Mariquita se Max pode ser o pai de Sola no.
Padre Emílio conversa com Vera sobre o pacien
te que pode ser seu amigo Gabriel. Glorinha se

declara para Neca. Pimpinela pede para Glorinha

tentar encontrar o responsável pela morte de Eli

sa. Amélia discute com Max sobre a paternidade
de Solano e Manuela ouve a conversa dos dois.

Gente Grande •

PASSIONE TI-TI-TI

Chico alerta Ariclenes que Jacques pretende
continuar como diretor criativo de sua marca. Aricle
nes manda Lourdes fazer uma proposta de compra
da marca de Jacques, mas ele rejeita a oferta.
Irmã Tormento assume a personalidade da dança
rina Esmeralda e passa a apoiar o casamento de
Thales e Jaqueline. Marcela convida Ed Silveira para
ser correspondente da Moda Brasil na Europa.
Thales e Jaqueline se casam. Jorgíto resolve ter

minar com Desirée. Gino leva Rebeca para jantar
no Grand Hotel. A SOS Babado chega às bancas

e Jacques ameaça processar a Editora da revista.

Fred acelera o carro e é perseguido pela po
lícia, capturado e levado à delegacia. O delegado
desconfia do depoimento de Laura. Stela perdoa
Arthurzinho e pede para ele não ir embora. Antero

pede Gemma em casamento, mas ela não aceita

e Agostína a repreende. Adamo não acredita em

Francesca e Agnello se penaliza. Gerson avisa a

Candê e Felícia sobre a prisão de Fred. Diógenes
deixa Vitória dormindo e vai para seu quarto 80m

Brígida. Clara concorda que Mauro volte à presi
dência da metalúrgica e Bete fica satisfeita. Mauro
chama Melina para comemorar com ele.

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

As alianças contam com ótimas

vibrações no setor profissional.
No romance, o astral é de grande

amadurecimento, estará interessado(a)
em construir um alicerce mais sólido. Pro
cure se aconselhar com pessoas mais ex

perientes.

o trabalho recebe poderosas
vibrações. Compromisso e res-

ponsabilidade estão em harmonia
com sua realização. A dois, não conseguirá
expressar seus afetos. É hora de investir no
seu progresso.

GÊMEOS

JlI�1 Bom dia para investir no seu

IIII aperfeiçoamento profissional. A

Lua favorece o aprendizado e a

transmissão de informações. A lealdade e

a confiança vão marcar as relações afeti
vas. Não troque o certo pelo duvidoso.

Pode sentir necessidade de esta

belecer novos objetivos de vida.
A Lua indica que sua intuição vai

estar aguçada, não descarte pressenti
mentos! Relacionamento recente pode se

firmar! Bom dia para cuidar do visual.

Estará captando melhor o dese

jo dos outros, momento propício
para ter conversas esclarecedo-

ras. Na vida a dois, tudo indica que
sentirá firmeza para consolidar um roman

ce. Bom dia para lidar com papéis, assina
turas e documentos.

Não espere que as coisas caiam

I'; do céu. As obrigações vão tomar

grande parte do seu dia As rela-

ções estáveis terão a sua preferência
pela segurança que oferecem. Hoje não
é um bom dia para se aventurar na área
afetiva.

",", ".,

Poderá unir o útil ao agradável
,,, ""';� no trabalho. Assuntos como re-

,mil!',.

creação e entretenimento terão o

apoio dos astros. Romance recente

pode se firmar agora. Fazer o que gosta é
a melhor maneira de manter o bom humor.

ESCORPIÃO
No campo profissional, não tenha
medo de assumir responsabilida
des. Tarefas que exijam planeja-

mento podem absorver parte do dia.

Relações sólidas contam com o apoio das

estrelas. Tudo o que precisa é um pouco
de privacidade.

QSAGITÁRIONo trabalho, não tenha medo de

expressar suas ideias. Terá con

dições de construir uma relação
afetiva mais sólida. O astral promete sinto

nia a dois. A comunicação será o seu trunfo

hoje, não desperdice seus talentos!

CAPRICÓRNIO
Bom dia para pedir aumento. Es

tará comprometido(a) com o tra

balho. No campo afetivo, estará
mais realista, valorize o que já cons

truiu a dois. Seu progresso material está
em destaque, lute por seus interesses!

O', O pensamento cria, o desejo atrai
e a confiança realiza. Quanto
mais liberdade tiver, mais con-

fortável estará profissionalmente.
No campo afetivo, hora de consolidar um

compromisso. Siga suas convicções e não

terá do que se arrepender.

Sua intuição estará aguçada, não
duvide de seus pressentimentos!
No trabalho, quanto mais concen

tração tiver, maior será sua desenvoltura.
No amor, projetos a longo prazo podem ser

compartilhados. É tempo de traçar priori
dades na sua vida.

,
,. ,
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Talitha Morete
sai do Domingão

A apresentadora e jornalista está de saída do Do-
I

mingão do Faustão, no final deste mês. De acordo
com o colunista Flávio Ricco, a decisão foi decorrên
cia do término do contrato de Talitha, em comum

acordo entre ela e o apresentador Fausto Silva. A
morena havia entrado no programa no início do ano

passado, para apresentar os blocos de merchan

dising, tomando o lugar de Adriana Colin, demitida
após sete anos no Domingão.

Gleusa Massafera
pára na delegacia

A mãe da atriz .Grazl Massafera foi levada à de

legacia na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, após
uma briga com o namorado. A briga aconteceu no

dia 30, após Cleusa e o namorado beberem em uma

festa, com agressões físicas e verbais. O namorado
não foi preso porque Cleusa não quis depor contra
ele. Mesmo assim, o BO foi encaminhado para dele

gacia da mulher nesta segunda-feira.

DIVIRTA-SE

No confessionário
A moça vai se confessar:

- Padre, ontem eu cometi um pecado muito sério!
- Não existe nenhum pecado que' não possa ser per-
doado, minha filha! Diga-me, o que foi que você fez?
- Padre, na noite passada eu e meu namorado fize
mos amor sete vezes!
- Tudo bem, minha filha! Pegue sete limões, esprema
os em um copo e tome tudo de uma vez!
E a moça, incrédula:
-Isso vai me livrar do meu pecado?
- Não - explica o padre. - Mas vai tirar esse sorriso

idlqta d,o seu rq�to!,

-Evelyn fica
deslumbrada

comSG
A atriz, que está gravando a

novela Insensato Coração, em

Florianópolis, está encantada
com Santa Catarina. Enquanto
não está gravando, aproveita
para conhecer a região. uÉ uma

praia maravilhosa, fantástica,
principalmente Jurerê, fiquei
fascinada. Eu já havia visitado

Floripa, mas nunca havia de
fato conhecido, é de uma beleza

deslumbrante", disse ao site O
fuxico. A trama conta a história
dos irmãos Pedro e Léo (Eriberto
Leão e Gabriel Braga Nunes).

Depoimentos tocam
Graziella Schmidt

A atriz, que protagoniza Amor e Revolução, do SBT, ficou emocionada com os

depoimentos da jornalista Rose Nogueira, durante o .workshop da novela, que
estréia em março. Ajornalista, de 64 anos, narrou aos atores do folhetim o horror

que passou, presa, espancada e torturada durante a ditadura militar. O diretor da

trama, Reynaldo Bury, quer falar no penedo sombrio da história brasileira.

Drica Moraes
retorna à Globo

Curada da leucemia, a atriz Drica Moraes está
cotada para a próxima novela das sete, Morde As

sopra, de Walcyr Carrasco, e enquanto não volta a

gravar, os fãs da atriz podem ver seu trabalho no

filme O Bem Amado, que volta a rede globo, editado
como micro série a partir do dia 18. O longa de Guel
Arraes é uma versão moderna da telenovela de Dias

Gomes, de 1973.

SUDOKU

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

quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES
06/01
Adriane R. dos Santos

Alexandre Lessmann

André L. Sanches

Carlos R. Carvalho

Catiane C. U. Rornig
Cecilia Schimànski

Charles Beck

.
Valmor Steilein

I

Valtrudes Pradl
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
o fim da picada

o último dia de compras do ano passado, um guarda aplicou
uma multa em um condutor que estava com o braço para o

lado de fora da janela. É verdade que ele estava ao volante, mas
o trânsito no Calçadão daMarechal estava congestionado e ele

aguardava o sinal verde para continuar dirigindo. O bom senso diria que
o agente deveria, ao menos, adverti-lo. A ganância tem prevalecido.

NAS RODAS
• Renato e Lurdes

Freiberger, da-BeU Arte, já
recarregaram suas baterias e

estão de volta ao trabalho.

• Esse ano, a estudante
de direito Sofia Lobo Braga
resolveu curtir a entrada
de ano bem light em família.

• No início do mês de abril,
a Capital Imóveis, a
revista Nossa e o site www.

moagoncalves.com.br, com
apoio de O Correio do Povo,
promovem a 3° Macarronada
Beneficente. Aguardem!

o empresário
Rodrigo de ,

Oliveira, da Nonna
Dica Ristaurante

e Pizzerie e o

sommelier Thiago
AirosoMenezes, da, :

Enoteca Decantar�.

Qdirlei
Meu amigo e irmão

Odirlei Floriani é o aniver
sariante do próximo dia 17
de janeiro. Capricorniano
de luz própria, inteligentíssi
mo e uma cachoeira de ale

gria, ele vai brindar seu ní
ver ao lado da família e dos

amigos do peito. MG espera
uma festa daquelas.

Buxixo
segundo fofoqueiros

de plantão, está de boca
em boca: o abuso do po
der de um guaramirense
apaixonado... que beira
a irresponsabilidade. Ele

parou a BR-lOl para pe
gar a amante, driblando a

esposa que estava na sua

cola. Aqui, tudo se sabe.

� Q�ando lpra elogiar
vamos elogiar: Rejane,
Marilda, Rubían e Susana
da ContabilidadeAudicont,
são profissionais de primeira
linha. Bola branca.

• Vem aí a revista Nossa
Weekend - A revista do seu fim
de semana. O periódico é da
mesma empresa que edita a .

revista Nossa. Aguarde, você
vai ficar por dentro de tudo

que rola no fim de semana.

• Estão em contagem .

regressiva para o nascimento
do primeiro filho os

apaixonados Paulinho Barreto
Neto e a esposaVanessa. Será
ummenino e vai se chamar
Gabriel. A família está na
maior expectativa.

Dica de
quinta-feira

Curtir as delícias da Nonna
Dica Ristaurante e Pizzerie.

o casal Alexandre
Pakka e Thalita
Leonardo curtiram o

Réveillon em Meia Praia

"
Quando

buscamos o bem
para o próximo
encontramos

aquilo que nos
faz feliz.

lIDIANE FEliCIANO

"

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

empresário Reinoldo Esser, da
Relojoaria Paládio. Ele é

outro amigo que acompanha
a coluna todos os dias.

. ... Na noite do.Rév:eiUon, ai(i
l°, os ap':aIxonados"S9��g� ..

':'.

Luis Fontes e Roberto Prudente
ficaram noivos. Colocaram
a douradinha namão
direita durante ceia familiar.
o casamento da filha do
empresário Raul Behlíng Fontes
e Susana será realizado dia 9 de
abril, cornomanda o figurino.
• O Espaço do Oca, que
também pegou uma folguinha
entre o Natal e Ano Novo, já

, está de volta com pique total.

"

'

•...
'

O deputado Carlos
Chiodíni foi um dos poucos
candidatos que não mudou
o número de seu celular.
Continua fiel aos leitores.

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que aquela senhora fofa
e deslumbrada com o dinheiro do
marido, anda dormindo à base de
lexotan, pois colocaram coisas na
sua cabeça. Enquanto isso, o ma

ridão desfila além das fronteiras.

Arrebentando
Suzana Baruff, sem dúvidas,

é um sucesso! A garota, por onde
passa, arrasa corações. Dizem

que tem gente querendo largar
Balneário Camboriú para se ins
talar aqui em Jaraguá atrás da

moça. Tá com tudo!
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FORA DE CAMPO

Esporte 13

SANTA CATARI ABRASIL

AMÉRICA-MG· NEGOCIAÇÃO
Dispensado por Luxemburgo no Flamen-

....gQ! .. �� kov -:: pode ir para o Coelho. O sér
via não confirmou a sondagem, porém, é
certo que o meia não permanecerá no Fia.

Ele confirmou que se aposenta este ano.

r===� ATLÉTICO-GO· APRESENTADO
Ex-atacante do Goiás, Felipe, foi apresen
tado ontem no Dragão. O jogador não

vinha tendo uma boa relação com os tor

cedores esmeraldinos e, desgastado, re
solveu assinar com o rival.

*

ATLÉTICO-MG . MISTÉRIO
O mistério do novo goleiro do Galo está

próximo do fim. Giovanni, ex-Grêmio Pru

dente, está em Belo Horizonte para fechar

com a equipe mineira. O Atlético tem ain

da Renan Ribeiro e Fábio Costa na meta.

ATLÉTICO-PR· PARA FORA

Goleiro Neto, revelação do Furacão em

2010, vai defender a Fiorentina. Convoca

do por Mano Menezes na seleção, ele foi

negociado por aproximadamente R$ 7,6
milhões com o time italiano.

BAHIA· ACERTO

O Tricolor Baiano acertou ontem com o

zagueiroWillian Thiego, ex-Grêmio. O joga
dor chega por empréstimo de um ano e

disputará o Campeonato Baiano, a Copa
do Brasil e a Série A.

BOTAFOGO· LIBERTADORES

Na reapresentação do Fogão o técnico

Joel Santana definiu seu objetivo para
. temporada: uma vaga na Libertadores de

2012, que escapou na última rodada do

Brasileiro de 2010.

CEARÁ· PREOCUPAÇÃO
Após sentir fortes dores no joelho, o ata

cante Máxuell, uma das grandes apostas
do Ceará, sofreu uma lesão no joelho es

querdo. Ele passará por cirurgia e voltará

aos gramados só depois de cinco meses.

CORINTHIANS· CONTRATAÇÕES
O Timão prometeu contratar mais três

reforços: Marcinho, do Qatar SC, Alex, do
Spartak Moscou, e Anderson Polga, do

Sporting. Apesar de não oficializarem, o

Coringão também tem interesse em Ro

naldinho.

CORITIBA· FECHADO

O lateral Jonas já está na capital parana
ensepara fazer exames e assinar contrato

com a equipe Alviverde. São aguardados
apenas os resultados dos testes e a inscri

ção no BID. Ele estava no Vitória.

CRUZEIRO· DIFICULDADE

A Raposa está com dificuldade em achar

atacante. O time já fala em trazer um nome

que não impressione, após desistir de Klé

ber, do Palmeiras, e considerar o acerto

com Rafael Moura complicado.

FLAMENGO· SÓ ASSINAR

O Mengo acertou ontem a transferência de

Thiago Neves do AI-Hilal, da Arábia Saudita

para a Gávea. O clube aumentou a oferta

pelo meia e resta apenas a assinatura do

contrato, que deve durar três anos.

FLUMINENSE· MAIS UM

Enquanto ainda não resolve a ida de Edi

nho, ex-Palmeiras, para o Tricolor, a direto

ria do Fluminense marcou para hoje a apre

sentação do atacante Araújo. Ele se junta
ao grupo em Mangaratiba (RJ).

5f1FC

IINTERNACIONAL . DE SAíDA
Fora dos planos do técnico Celso Roth, Edu

pode deixar o Beira-Rio ainda no início da

temporada. Isso por que o Aris Thessaloniki

estaria interessado em contar com o meia

atacante em 2011.

PALMEIRAS· ARESTAS

O Verdão organiza uma reunião para aparar
as arestas com o meia Valdívia. O chileno

alega ter sido obrigado a jogarmachucado
no fim de 2010. O clube quer definir isso

para trazer tranquilidade ao elenco.

SANTOS· POLÊMICA
Roberto Brum, dispensado do Santos, fez
uma revelação polêmica no caso entre Ney
mar e Dorival. De acordo com ele, os joga
dores santistas foram ameaçados de não
receber pagamento caso não aceitassem

Neymar.

SÃO PAULO· INTERESSE

Durante a apresentação do lateral esquer
do Juan, o diretor de futebol, João Paulo,
confirmou o interesse em Guinazu, mas

disse que espera uma "facilitação" do Inter

nacional.

VASCO· AMISTOSO
O Vasco marcou para o dia 15 um amisto

so contra o Cerro Porteno, às 17h, em São

Januário. Esta será a primeira oportunida
de que o técnico Paulo César Gusmão terá

para observar o elenco cruzmaltino.

AVAí· REFORÇO
O Leão está perto do acerto com o lateral George Lu

cas. O jogador atuou pelo Sporting Braga até o final

do ano e manifestou o desejo de voltar ao Brasil por
conta da gravidez de sua mulher.

BRUSQUE· DISPENSADO
O Brusque dispensou o lateral-esquerdo Evandro,
ex-Criciúma. O jogador estava seis quilos acima do

peso e não vinha correspondendo à expectativa da

direção. Eles não pretendem contratar outro atleta.

CHAPECOENSE·EVERTONS

A Chapecoense confirmou a contratação de dois

"Evertons", o Garroni, ex-Inter que estava no Juven

tude, e Everton Cesar, que atuava no Vietnã. Cesar

retorna ao clube, que defendeu em 2008 e 2009.

CONCÓRDIA· JOGO-TREINO
O Concórdia realiza hoje um amistoso contra o Ypi
ranga de Erechim (RS). A partida está programada
para as 17h, no Domingos Machado de Lima, em
Concórdia. A partida faz parte da preparação para o

Campeonato Catarinense.

* * CRICIÚMA· MAIS TRÊS
.

�A O Tigre apresentou ontem mais três reforços. Che-

�lb a.��.��.. �..�.�g.�.�!��.�º!1lrhO o lateral-esquerdo r'1?i- -

CRICIÚMA E.c·l J e o volante êo. que integram o elenco do Tigre
para a disputa do Catarinense e da Série B de 2011.

FIGUEIRENSE· CONCORRÊNCIA
A vaga no ataque do Figueirense será disputada em

2011. Além de Reinaldo, que renovou o contrato,
o Alvinegro contará com Dudu, Lenny e Wellington,
contratados para esta temporada.

IMBITUBA· QUARTETO
O Zimba apresentou mais um quarteto para o Esta

dual: os irmãos gêmeos Lucas Henrique e André Vi

nícius, do Timão, o meia Antônio Tomaz, ex-Rio Claro
SP, e o lateral-direito Adriano Ferreira, ex-Oeste-SP.

JOINVILLE· BASE

O Jec montou um elenco que mescla juventude e
'

experiência. Onze garotos foram promovidos. O obje
tivo é subir para a Série B. Por isso, o Estadual será
uma espécie de teste para o Brasileirão.

MARCíLlO DIAS· CAPITÃO
O Marinheiro anunciou a contratação do zagueiro
Maurício Gaúcho. Ele estava no Campinense, da Pa

raíba, onde era o capitão da equipe durante o Cam

peonato Brasileiro da Série C.

METROPOLITANO· APRESENTAÇÃO
O Metrô apresentou ontem seu mais novo reforço.
O clube confirmou o meia Odair, que jogou no Avaí e
Criciúma. Além dele, chega também o atacante Sou

za, ex-Grêmio Maringá.
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Mermcado Regiona�

Lourival Karsten
Papelão Novo compressor

A Embraco é a fornecedora
mundial de compressores para
a sua controladora, a Whirlpo-
01 Corpo Considerando que o

compressor é o "coração" dos

equipamentos, a multinacional
não tem medido esforços para
evoluir este componente.

A nova geração de compres
sores já está desenvolvida e se

gue em testes para chegar ao

mercado nos próximos anos.

Apenas no seu desenvolvimen
to, o novo compressor gerou
mais de 40 novas patentes. Tra
ta-se de um conceito novo, pois
o mesmo não utiliza lubrifican
te e por isto pode ser instalado
em qualquer posição.

Sacoleiros
de luxo

Até 31 de dezembro 1,2 mi
lhões de brasileiros deverão ter

viajado para os EUA. Estas viagens
nem sempre são turísticas pois
estão sendo aproveitadas princi
palmente para compras, aprovei
tando o real valorizado. Já são di
versas as pessoas que trocaram o

Paraguai e a Argentina pelos EUA,
como fonte de produtos que são
comercializados no país.

Acúmulo de \

importações
o por-to de Santos, que res

ponde por cerca de 27% do co

mércio exterior brasileiro, de
verá alcançar a marca recorde
de 96 milhões de toneladas de

carga movimentadas em 2010,
de acordo com previsões da Co
desp. Como não poderia deixar
de acontecer, isto está causan

do grandes acúmulos de merca
dorias.

--"'papelão, em especial o ondulado, é um ótimo termôme
tro paramedir a temperatura do mercado. Como é o ma
terial básico para amaioria das embalagens, sua deman

......da - e preço - denuncia o dinamismo da economia.

Segundo aAssociação Brasileira do Papelão Ondulado, o re
cuo nas vendas em novembro foi de 2,33% em relação ao vo

lume de outubro. Na comparação com novembro de 2009, no
entanto, a alta foi de 12,77%.

Guerra de números
o campo gigantesco de Tupi,

no pré-sal, é motivo para guerra de
comunicados entre as principais
parceiras. Enquanto a Petrobrás
mantém a estimativa inicial de
2007, que estima as reservas entre

5 e 8 bilhões de barris e um custo

de exploração de US$ 40 por barril.
A a sua parceira BP utiliza dados de

análise independente, que estima
as reservas em 9 bilhões de barris e

custo de exploração de US$ 14 por
barril.

Claro que estão em jogo mui
tos bilhões e a BP - depois do de
sastre no golfo do México - está
ansiosa por levar boas notícias aos
seus acionistas.

INDICADORES

LOTERIA
.1,1%

0,5875

BOVESPA

POUPANÇA

6.1ANEIRO.2D11

6.1ANEIRO.2D11Canteiro de obras SORTEiO �lo 2482
A eminente duplicação da

BR-280 e a construção do porto
de Itapoá são alguns dos fatores

que estão transformando o mu-
•

nicípio de Araguarí em um ver

dadeiro canteiro de obras com

diversas empresas construindo.

suas instalações, principalmente
ao longo da BR-101. Grande par
te delas são empresas interna
cionais que estãomontando suas

bases no país próximo aos portos
. catarinenses que estão cada vez

mais modernos e eficientes.

02 - 13 - 42 - 52 - 75

01
09 -

17 -

05 06
10 - 11
19 - 21

07 08
- 12 - 15
- 24 - 25

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a

relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, seno
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.

lo: 010 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 960,75 - Vencimento:
17/12/2010

Apontamento: 166315/2010 Sacado: OSMAR RIEGEL Endereço: RUA
PAULO LEONI, 399 - TIFA MARTINS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000 Credor: SAULO NEUMANN & CIA LTDA -ME. Portador:
ESQUADRIAS BELLUNO LTDA-ME Espécie: DMI - N' Titulo: 07 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.350,00 - Vencimento: 15/10/2010

, Apontamento: 16618712010 Sacado: EXPRESSO BRILHANTE LTDA
Endereço: RUA GIARDINI LUIZ LENZI GALPAO 05, 95 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-630 Credor: MENEGOTTI MAQ E EQUIP LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 4002905U - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 240,00 - Vencimento: 16/12/2010

Apontamento: 166130/2010 Sacado: KEILA PATRICIA DOS SANTOS
Endereço: PAULO FREIRE 45 - SAO LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-684 Credor: PARIZOTTO COM MAT CONSTRUCAO LTOA ME
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 9450611007 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 108,60 - Vencimento: 18/12/2010

-- Apontamento: 166091/2010 Sacado: RAQUEL SIBELE DA SILVA
BREIS Endereço: R 466 AGUAS CLARAS 109 - ILHA DA FIGUEIRA
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-410 Credor: CASAS DA AGUA MA
TERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 223473/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 122,50 - Ven
cimento: 10/12/2010

Apontamento: 165859/2010 Sacado: FABIO RODRIGUES DIAS Ende
reço: RUA PARANA 247 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-320
Credor: PORTO DESIGN IMPORTADORA LTOA Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 0005268 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
801,10 - Vencimento: 10/12/2010

.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 166209/2010 Sacado: LIVERPOLL INSTRUM E ACESS
MUSICAIS LT Endereço: R CESARE VALETINI 301 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89254-193 Credor: PEBLo INDUSTRIA E COMERCIO
E P L ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 000402-1 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 327,95 - Vencimento: 17/12/2010

Apontamento: 166021/2010 Sacado: ARACI KLEIN SILVEIRA Ende
reço: JOSE THEODORO RIBEIRO 317 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
Credor: D ITALIA GRANITOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 1906001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 147,75 - Ven
cimento: 20/12/2010

Apontamento: 166127/2010 Sacado: GIL SANTOS DA SILVA Endere
ço: RUA CARLA RUBIA DROSSE 380 - VILA RAU - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-282 Credor: VALDOCIR HMS ME Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 26213-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
530,00 - Vencimento: 16/12/2010

Apontamento: 165980/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME
Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000 Credor: OESA COM E REPRES LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 568358lU - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
317,11- Vencimento: 13/12/2010

Apontamento: 166310/2010 Sacado: LOfA DAS CORTINAS LUZIA
LTDA Endereço: RUA DOMINGOS SANSON 420 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89256-180 Credor: BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA
TEXTIL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2 069094 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.550,00 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 166134/2010 Sacado: CAMILA ANDRESSA BRIZOLA
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 240 - VIEIRA - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: MARIA ADELAIDE FLORES
ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: PED 76094-1- Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 555,25 - Vencimento: 10/12/2010

-- Apontamento: 166133/2010 Sacado: GRAZIELA FURQUIM LEAO
VENERO Endereço: RUA ARTHUR ENKE 475 - AMIZADE - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: MARIAADELAIDE FLORES ME
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: PED 76548-1 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 139,48 - Vencimento: 09/12/2010

Apontamento: 166225/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000 Credor: OESA COM E REPRESENTACOES LTDA Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 5688381U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 429,86 - Vencimento: 16/12/2010

Apontamento: 166334/2010 Sacado: MARCONDES DE SOUZA En
dereço: RUAAMAZONAS, 29 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-030
Credor: MECANICA VOIGTCAR LTDA ME Portador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 4522/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 724,00 -

Vencimento: 18/12/2010

Apontamento: 165839/2010 Sacado: CAMILA JORGENBOSKY Ende
reço: RUAWALDOMIRO MAZURECHEN 838 AP 32 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-830 Credor: PV COBRANCAS E SERVICOS LTDA ME
Portador: DUANNY INFORMATICA LT Espécie: DMI - N' Titulo: 672
D SRD - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 135,00 - Vencimento:
20/12/2010

Apontamento: 166128/2010 Sacado: JAIRTO CARLOS BELO Endere
ço: RUA ALBERTO FAGUNDES LENZI 486 - AGUA VERDE - laraguã
do Sul-SC - CEP: 89254-460 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: -

Espécie: DMI - N' Titulo: 26189-1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 477,00 - Vencimento: 16/12/2010

Apontamento: 165993/2010 Sacado: RICARDO ALEXANDRE DUAR
TE DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO VEGINI 99 - CZERNIEWI
CZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: GRATTOFAC
FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA Portador: ASM - TEC
NOLOGIA Espécie: DMI - N' Titulo: 1790-3/3 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.870,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 165767/2010 Sacado: MARIA ANGELlTA DA SILVA

Endereço: RUA CASTRO ALVES 44 - VILA RAU - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-153 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Porta
dor: HIGH CLASS COM.SEMI-JOIAS LTDA Espécie: DMI - N' Titulo:
506/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 255,00 - Vencimento:
10/12/2010

Apontamento: 165741/2010 Sacado: CRISTIANO TAUFENBACH
Endereço: JOSE TIP3, N 141 - TRES RIOS DO SUL - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-190"Credor: LOOKTEEN CONFECCOES LTDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 089560103 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 379,17 - Vencimento: 11/12/2010

-- Apontamento: 166345/2010 Sacado: JANICE MARQUES VIEIRA

Endereço: WILLY HENRIQUE G. HARDT 34 C03 - RIO CERRO I - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: AUTO MECANICA COM
PACTO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 7709004 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 1.855,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 166221/2010 Sacado: SCHUTZENPAN CONFEITARIA
LTOA ME Endereço: ORANDINA COELHO EMCKEMAIER 45 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-778 Credor: MOINHO DO NORDESTE
S/A Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 045637/1 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 288,00 - Vencimento: 22/12/2010

-- Apontamento: 166092/2010 Sacado: MARIA CECILIA DA VEIGA
R0SA Endereço: RUA IRMAO LEANDRO 1352 - VILA LENZI - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-470 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES
LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0276002 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ �50,00 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 166188/2010 Sacado: DCHANSTER MAIKON ARAUJO
MAJA Endereço: RODOLFO KROEGER 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-970 Credor: CENTRO FORM COND LES LTDA EPP
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 27586 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 247,00 - Vencimento: 20/11/2010

Apontamento: 166331/2010 Sacado: JANRIHE CLEBER CORDEIRO
Endereço: ADOLPHO AUG. ZIEMAN 342 CASA - Iaraguá do Sul-SC -

CEP: 89255-410 Credor: UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S A
Portador: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR Espécie: DMI
- N' Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 152,00 -

Vencimento: 20/12/2010

Apontamento- 165851/2010 Sacado: VALDECIR GESSER Endereço:
RUA JAIR BAUMGARTEL 220 - BARRA DO RIO CERRO - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89260-480 Credor: BANCO SOFISA S.A. Portador: PH
FIT FITAS E INOVACOES TEXTEIS LTDA Espécie: DMI - N' Titulo:
26565-2 - Motivo: falta de pagamento Valor:.R$ 529,51 - Vencimento:
01/12/2010

Apontamento: 165984/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE
PROD Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE 230 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 91322 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.367,27 - Vencimento: 10/12/2010

-- Apontamento: 166183/2010 Sacado: DENILSON M. FAGUNDES
ROLAMENTO ME Endereço: RUA BERTHAWEEGE 315 - BARRA DO
RIO CERRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: CENTER
MAQ COMERCIO C M L EPP Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
778-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 161,10 - Vencimento:
10/12/2010

-- Apontamento: 165868/2010 Sacado: JARDEL MADER Endereço:
EMILIO SCHULZ CASA 85 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-530
Credor: IPK CONVERTEDORA G M C LTDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 83/1-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$180,00
- Vencimento: 30/11/2010

Apontamento: 166441/2010 Sacado:WALTER LEOPOLDO RADUNTZ

Endereço: RUA PAULO SCHIOCHET 402 AP. 77 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-440 Credor: CIZESKI INCORPORADORA LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: NP03067111 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 3.083,33 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 166093/2010 Sacado: MICHEL STRELO Endereço: R
PROFESSOR IRMAO GERALDINO 200 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-310 Credor: NEUBER MOVEIS E ELETRODO
MESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 02556808. - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 89,09 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 166129/2010 Sacado: DIENE CRISTINA KOTARSKE

Endereço: RUA EVALDO SCHUARZ, 4020 - AMIZADE - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: -

Espécie: DMI - N' Titulo: 26086-02 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 198,00 - Vencimento: 16/12/2010

-- Apontamento: -166189/2010 Sacado: JOSE REINALDO CURY FI
GUEIREDO Endereço: RUA FERDINANDO PRADO 440 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-580 Credor: RAFACRIS COM EQUIP INF
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2261 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 298,00 - Vencimento: 15/12/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no

jornal "Correio do Povo", na data de 06/01/2011.Apontamento: 165430/2010 Sacado: NEWTRIPE IND E COM LTDA
EPP Endereço: RUA ERMINIO NICOLINI GALPAO 02 65 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89267-140Credor: GASTROVILLE ADMINISTRA
CAO DE RESTAURANTES LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Tit�lo:
181 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.528,03 - Vencimento:
10/12/2010

Iaraguá do Sul (SC), 06 de janeiro de 2011.Apontamento: 166013/2010 Sacado: EUGENIO V. SCHMOCKEL

Endereço: RUA JULIO TAVARES DA CUNHA NELO 195 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89251-210 Credor: CIVAL CONFECCOES E CALCADOS
LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 185-A - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 400,00 - Vencimento: 19/12/2010

Tabelionato de Protesto GriesbachApontamento: 166009/2010 Sacado: JOSLEI BENTO DA SILVA En

dereço:WERNER STANGE 25 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-280
Credor: CLEBER HERNACKI -ME Portador: - Espécie: DMI - W Titu- Total de títulos publicados: 35
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GUARAMIRIM

Março de 2011. Essa
é a nova data prevista
pela Polícia Militar
para inaugurar o
quartel de Guaramirim.

Obra dever.ia ter
sido concluída
ainda em 2009

As obras do quartel da PM de
Guaramirim começaram em ja
neiro de 2009 e a SSP prometeu
a conclusão até outubro daquele
ano. No entanto, problemas como
o mau tempo, a dificuldade de
acesso para transportar os mate

riais de construção até o prédio e

as próprias condições do terreno

foram alguns fatores que acaba
ram atrasando o cronograma.

"Como o terreno é muito ro

choso, foi preciso dinamitar as pe
dras, trabalho que acabou toman
do parte do tempo", explica Silva,
que assumiu o comando da corpo
ração em agosto do ano passado. O
imóvel tem 350 metros quadrados
e a construção custou R$ 350 mil.
O terreno de oito mil metros qua
drados, localizado no bairro Avaí,
foi doado pela Prefeitura.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 6 de janeiro de 2011
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concluída até 45 dias após o lança
mento do edital.

Em relação ao prédio, Silva afir
ma que faltam apenas os acaba
mentos e que as obras devem ser

rápidas. "Falta colocar os metais sa
nitários e alguns lustres, concluir a
rede de esgoto, instalar os ar-condi
cionados e comprar a mobília", co
mentou. O custo previsto para esta

parte é'de R$ 100 mil e os recursos
virão do Fundo de Melhoria da Po

lícia Militar, para onde é destinado
o dinheiro arrecadado com taxas de

serviços de policiamento.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

-

Previsão inicial da SSP era de que imóvel seria inaugurado ainda em 2009

ATUAL �MÓ'VElI1\IÃO CONTA SEQUER COM ÁREA DE ESTA(IONAMENTO

Sede própria é um desejo antigo
A mudança para uma sede

própria é um desejo antigo da

corporação de Guaramirim.

Hoje, os policiais trabalham em

um imóvel alugado de apenas
150 metros quadrados e, por isso,
não dispõem de espaço adequa
do para realizar os atendimentos.
Para se ter uma .ideia. da situação

Segurança 15

PIERO RAGAZZI

Família do Rio Cerro calcula que prejuízo chega a RS 25 mil

Botüão explode e galpão é
destruído por um incêndio
A explosão de um botijão

de gás resultou em um in
cêndio que destruiu o galpão
de ferramentas de um aviário
no bairro Rio Cerro, por volta
das 16h de ontem. O aciden
te aconteceu quando um dos
moradores, Enfred Hinkeldey,
40 anos, cozinhava dentro do

galpão.
"Eu estava cozinhando

quando a válvula do botijão
explodiu. Quando vi o fogo, saí
correndo para buscar o extin
tor' mas quando voltei deu ou-

r i'" ,i,",",,� �,

Novo quartel deve
terminar emmarço
Obras na nova sede estão atrasadas há mais de um ano

tecer depois que a SSP (Secretaria
de Segurança Pública) abrir edital
para a liberação de R$ 120 mil ne
cessários às obras de acesso - com

a construção' de escada e rampa,
colocação de placas de sinalização
e o nivelamento e pavimentação
da área do estacionamento.

De acordo com Silva,a SSP pre-

Mesmo
com as obras tendia lançar o edital no final do

atrasadas há um ano ano passado. Porém, como o ór
e três meses, a expec- gão em Florianópolis passou por
tativa do comandan- uma mudança de espaço físico na

te Iofrey Santos da Silva é de que
.

época, os trâmites burocráticos
a mudança para a sede própria em relação ao quartel acabaram
da corporação se torne realidade atrasando. Segundo ele, a previsão
ainda este trimestre. Segundo ele, é de os recursos cheguem em feve
a conclusão definitiva deve acon- reiro para que a parte externa seja

I.IJ
�

tra explosão", contou. No local
estavam armazenados os ven

tiladores da granja emáquinas
para serrar madeira e orde
nhar vacas. A família disse que
não tem seguro e calcula que
o prejuízo foi de aproximada
menteR$ 25 mil.

Os bombeiros trabalharam

por mais de uma hora para
controlar as chamas. "Estáva
mos preocupados que o fogo
atingisse a casa e os animais.

Graças a Deus, ninguém se ma

chucou", comentou Enfred.

Polícia encontra falhas no

procedimento com os fogos
bombeiros e da Polícia Civil para
promover o show. Segundo o de

legado, a investigação também
inclui depoimentos de testemu-

.

nhas e a análise pericial com o

que sobrou das cinzas, que não

tem data para ser concluída.
O incêndio causou a morte

de João Batista Ferreira Sanches,
23 anos, e deixou duas pessoas
gravemente feridas. Fábio César
da Silva, 35, e Odair José Moreira,
36, continuam na UT! do Hospi
tal São José de Joinville. Os três

eram funcionários da empresa.

Depois de avaliar a documenta
ção da empresa responsável em re

alizar a programação de Réveillon
em BarraVelha, aPolícia Civil agora
volta à atenção aos procedimentos
que aconteceram antes da explo
são dos' fogos dentro de um ca

minhão baú na noite do dia 31 de
dezembro.

De acordo com o delegado
Wilson Masson, os organizadores
teriam desobedecido algumas exi

gências para realizar o espetáculo
com fogos. Uma das determina

ções dos bombeiros é de que a

realização de shows pirotécnicos
precisa de autorização formal da
Polícia Civil- o que, segundo o de

legado, não chegou a acontecer.
i'A delegacia não foi comu

nicada sobre o evento e nenhu-do local, a 2a Companhia de Gua- rança da população e, para isso,
ramirim não conta sequer com necessitamos de um local onde os

ma vistoria chegou a ser feita no

área de estacionamento. 'Iam- policiais tenham condições dignas
local para garantir a segurança",

bém existe a necessidade de uma de trabalho", ressalta Silva. Mesmo comentou Masson. Outra ques-

sala específica para depoimen- sem data certa para a inaugura-
tão que será investigada são as

tos e área para reserva de armas, ção, Silva acredita que a conclusão responsabilidades contratu�s da

situação que deve ser resolvida da obra será comemorada com a empr�s� de �ogos e da Prefeitura,

com a conclusão do novo imóvel. presença de lideranças regionais e � obJetIvo. e saber q�em_ deve-
"Precisamos ..garantir .a , segu-=--autoridades pclíücas.c... �_ _ .. � ����!�� pe�ldo" a .a�tonzaçao d?s

Grupo Empreza esta com

oportunidades para seus

clientes na área de telefonia.
Promotor de Vendas

(Temporária): Salário 600,00
mais comissão - Benefícios:
Vale Transporte e Vale
Refeição de 9,50 por dia
Promotor de Vendas

(efetivo): Salário: R$647,00
mais bônus - Benefícios: Vale
transporte, Vale Refeição

R$7,50, Assistência médicae
odontológica.

Interessados enviar currículo
para: seleção.vivo.sc@

-empreza.corn.br
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NOVAS VAG S

Prefeituras realizam concursos

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 6 de janeiro de 2011

Corupá e Massaranduba oferecem cerca de 150 vagas com salários e vantagens atraentes

Inscrições em

Massaranduba
fecham hoje à tarde.
Em Corupá, seguem
abertas até dia 14.

Vagas são para os

níveis fundamental,
médio e superior.
....... ara fechar os quadros pro
_.,fissionais, as prefeituras de

Massaranduba e Compá
realizarão concursos pú

blicos neste mês de Janeiro. Vagas
estão abertas nas áreas de Saúde,
Educação, Infra-estrutura, trans

portes e justiça. Em Massarandu
ba, as inscrições terminam hoje,
às 16 horas, e devem ser efetuadas
diretamente na Prefeitura. Já em

Corupá, o fechamento é no dia

14, e podem ser feitas na Prefeitu
ra' ou pelos Correios. As taxas de

inscrição vão de R$ 30, em Mas

saranduba, e R$ 35 para cargos de
nível fundamental, até R$ 90 para
cargos de nível superior em Com

pá, e R$ 80 em Massaranduba. Os

cargos de nível médio têm taxa de

R$ 50 em Massaranduba, e R$ 65

emCompá.
As provas serão feitas às 9 horas

do dia 16 de janeiro, em Massaran

duba, na Escola Básica Ministro
Pedro Aleixo, e no dia 30 de janeiro,
em horário ainda a ser divulgado,
em Compá. As provas são objetivas,
com provas práticas para os cargos
de instrutor de música, e cargos
operacionais. Os cargos demagisté
rio exigem prova de títulos.

"Corupá está
oferecendo 57

vagas diretas, em
Massaranduba, há 75".

Corupá está oferecendo 57

vagas diretas, em 19 cargos, e ca
dastro de reserva em 23 funções.
Já em Massaranduba, há 75 va

gas, para 31 funções, sem vagas
de cadastro de reserva para ne

nhuma das profissões.
.

Os editais dos concursos es

tão disponíveis nos sites das Pre
feituras.

P�EF�ITURA DE MASSARANDUBA
·75Vagas
• Enfermeiro - 5 vagas
• Médico - 6 vagas
• Psicólogo - 2 vagas
• Educador - 5 vagas
• Nutricionista - 2 vagas
• Engenheiro florestal - 1 vaga
• Assistente Soéial - 2 vagas
• Clrurgião dentista - ;2 vagas
• Fisioterapeuta - 1 vaga
• Fonoaudiólogo - 1 vaga
• Farmacêutico - 1 vaga
• Nível Médio - 10 vagas
• Nível Fundamental - 37 vagas
Data: 16 de janeiro
Horário: 09 horas

Local: E.E.C Ministro Pedro Aleixo

PREFE,ITURA DE CORUPÂ
• 57 Vagas
• Advogado - CR
• Assistente Pedagógico - CR
• Assistente Social - 1 vaga
• Contador - CR
• Enfermeiro - CR
• Engenheiro Agrônomo - CR
• Engenheiro Civil - CR
• Médico - CR - 3 funções
• Nutri9ionista - CR
• Oaontólogo!- aR"
• Prbfessor - 7 vagas, '

• Psicólogo - 1 vaga
• Técnico em enfer. - l' vaga
• Nível médio - 26 vagas, CR
• Agente Com. de Saúde - 11 vagas
• Nível Fundamental - 7 vagas, CR
Data: 30 de Janeiro.
Horário: A ser revelado.

PILULA ANTI-BARRIGA
Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite. lilibe o apetite,
causando a sensação de saciedade e assim diminuindo a fome. Acelera o

metabolismo, auxilia na Queima de gordura localizada principalmente no

abdômem, diminuindo a circunferência da cintura.
INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de üquídos:

- Reduz significativamente a circunferência abdominal

QUEUI"
Você não precisa mais ficar horas torrando no sol
na esperança de "pegar" um bronzeado perfeito.

Um meio natural e eficiente e que muita gente desconhece para alcançar uma
cor desejável e duradoura é a associação entre Betacaroteno, Urucum e

Vitamina E, com este composto você não precisa mais ficar horas e horas torrando no sol.
A Farmácia Ekilíbrio traz para você esta associação em cápsulas.

Urucum: Proteje a pele dos raios solares, evitando o envelhecimento. Contém Vitamina A,
tonalizante natural que bronzeia e fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na obtenção do bronzeamento da pele.
Quando transformado em vitamina A em nosso organismo, auxília na formação de melanina,
pigmento responsável por proteger a pele dos raios ultra-violetas e conferir o bronzeamento.
Vitamina E: Um dos antioxidantes mais aclamados, demonstrando ter um efeito poderoso
contra a deterioração das células e efeitos contra o envelhecimento.

_...-_CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em ômega 3 é ômega 6. Atua

bloqueando a ação da enzima LPL (responsável pela armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a utilizar o estoque de gordura já existente como

fonte de energia, gerando a chamada lipólise (queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase Lipoprotéica responsável pelo
aumento das células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo.

-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da Celulite e da
Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema

imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias.

�€.\p.A DE JARAGUA 00
�\O 8ú<
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos

Manipulação de Fórmulas Médicas - Dermatológicas - Odontológica,s - Fitoterápicos - Ortomoleculares � Emagrecimento.

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br ':
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