
Limpa e
estreita

Balneário Piçarras
sofre com as

ressacas e a falta
de areia na orla
mas não tem

pontos impróprios
para banho.
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Jaraguá do Sul terámais 40
médicos e 60 agentes de saúde

o povo quer
saber o nome do
megaempresário

que estaria de
namorico com
Cláudia Raia.
Página 12

MOA
GONÇALVES'

1

Ronaldinho Gaúcho
é do Flamengo
Apresentação do jogador
reuniu 20 mil torcedores na

Gávea, ontem. Página 13J

J

larissa sonha '

com oportuni�ade
Garota de 21 anos tornou
se portadora de deficiência
física após acidente e

busca ajuda para estudar
e trabalhar. Página 7

Executivo publicou o edital de concurso público para preenchimento das vagas. Inscrições abrem a

partir do dia 27. Cidade é carente no setor. Ontem, o Pronto-Atendimento do Hospital São José registrou
longas filas, problema motivado pelas férias da Prefeitura e a falta de profissionais no município. FAMEG
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(47)3373-9800
www.fameg.edu.br
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
o JOVEM EGGON JOÃO DA SILVA

II·CAPíTUlO_
...... urante a vida não paramos de aprender e a crescer. Aprende

se aos 2, aos 15, aos 40, aos 80, aos 90 anos. Cometer erros não
é bom, mas o pior é não aprender com eles.

Grupo escolar Abdon Batistà
A partir do terceiro ano escolar, o pré-adolescente Eggon

passou a frequentar as aulas no Grupo Escolar Abdon Batista,
de Jaraguá do Sul. Cumpria diariamente uma jornada de 12 qui
lômetros a pé, no percurso de ida e volta casa-escola. O ensino era

de ótima qualidade, professoresmuito bem preparados. Omenino
cresceu intelectual e fisicamente. Havia três aulas de Educação Fí
sica semanais, nas quais passou a praticar atletismo, voleibol, bas
quete e futebol. Completou o primário e o curso complementar
neste estabelecimento de ensino, com a formatura acontecendo
em 30 de novembro de 1943. Era tudo o que Iaraguá oferecia em
matéria de estudo para seus jovens. Quem quisesse e pudesse,
continuava os estudos em Joinville ou Blumenau. Ele optou por
iniciar a trabalhar, e fez disso um grande aprendizado.

Voleibol- Baependi anos 50 - Em pé: Valmor Silva, Adolpho e Mário
Mahfud. Agachado: Jorge Mattar, Samir Mattar e Eggon João da Silva

o primeiro emprego
Começou a trabalhar no Car

tório Mário Tavares da Cunha
Mello, exercendo a função de
auxiliar. Com 13 anos, determi

nação e coràgem inabaláveis, foi
em busca do seu projeto de vida.

Pouco tempo depois, recebeu
convite para integrar o quadro
de funcionários do Banco Indús
tria e Comércio de Santa Catari-

'

na (INCa). Aceitou o convite de
imediato.

" ,

Univer�idade e�pós:..graduação
a Banco foi a sua Grande Universidade. Iniciou suas ativi

dades como office-boy, cresceu profissionalmente até chegar à
gerência. A cada passo, um novo aprendizado. Fez "pós-gradu
ação" ao ingressar 'na Metalúrgica JoãoWiest. Foi no período de
universidade e pós-graduação, que desenvolveu também suas

'I, aptid'fies tísicas, tomando-se um atletamúltiplo.
I, '

I

Atletismo - Serviu o Exército em 1948, no 13° Batalhão de

Caçadores, na cidade de Joinville. Na época, o batalhão for
necia a maioria dos' atletas que representavam a cidade nas

competições estaduais e nacionais. a jovem Eggon, no auge da
forma, foi selecionado para a equipe de atletismo e brilhou nas

provas de 1DOm rasos e salto em distância, onde teve resulta
dos excelentes: 11 segundos para os 1DOm, na corrida, e uma

marca próxima aos 7m, no salto em distância. Foi promovido a

cabo, dando baixa, apto a 3° sargento.

Ginástica olímpica - Um grupo de jovens de nossa

cidade, sob a orientação do professorAdolfHermann Schultze,
recuperou os aparelhos de ginástica que pertenceu ao Clube
Germânia, que se fundira ao Baependi, e criou uma equipe de

ginastas. De estatura média, corpo enxuto e de enganosa fra

gilidade. Excelente nos exercícios de solo, saltos e acrobacias.
Ótima agilidade, flexibilidade e coordenação motora. Muita
criatividade e coragem. Este era o perfil do jovem Eggon.

Voleibol - Levantador do time de voleibol do Baependi e
do Grêmio Esportivo INCa. Variava o jogo com criatividade e

eficiência.

- Atacante rápido e de dribles cortantes, com óti
ma visão de jogo. Atuou no meio campo, na ponta direita e de
centro avante. Boni na armação de jogadas, ótimo nos cruzamen
tos, excelente nos arremates. Desfilou sua classe no ÁguaVerde e

FaixaAzul, de Iaraguá do Sul, e no Seleto. de Guaramirim.

,_' _!' J� . Ginastas do Baependl.na frente da 'Antiga Sede Social.

E.C. Faixa Azul - 1952 -Em pé:
Samir Mattar, Adolpho Mahfud,
Vasel, Lourenço Erching,
Sanson e Zé Fructuoso.

Agachados: Eggon João da Silva,
Arturzinho Erching, Normberto
Haffermann e Thomsen

o atleta múltiplo
Após o expediente, e nos fi

nais de semana, praticava espor
tes, objetivando lazer, diversão
saudável e fazer amigos. Tornou
se um atleta múltiplo. Ginástica,
futebol, voleibol e atletismo, pas
saram a fazer parte de sua vida.

Mensagem
•

aosJovens
Pratique esportes, mesmo que

você não seja um craque. Além de

adquirir ótima saúde e prepa
ro físico, aprende-se a trabalhar
em equipe e se mantém longe das

drogas. É importante nunca pa
rar de aprender, ter visão clara do

que você espera de você mesmo,
saber o que quer da vida e terma

turidade para exercer comando.

Seja criativo e aberto a desafios.
É indispensável que se tenha um

objetivo e que vá a sua busca com:
ética, honestidade, Idoneidade
e Intuição. - "Nunca se afaste de
seus sonhos, porque se eles se

forem, você continuará vivendo,
mas terá deixado de existir".

WEG
Em 1961, Eggon João da Silva,

Werner Ricardo Voigt e Geraldo
Werninghaus, fundaram a WEG.
Um administrador, um eletricis
ta é um mecânico. Hoje uma em
presa global, presente nos cinco

continentes, que emprega mi
lhares de pessoas mundo a fora.
Fruto de determinação, coragem,
inteligência e ousadia.

)i'

O colunista José Augusto
Caglioni está de férias.
Este texto foi publicado
no jornal O Correio do

Povo em 26 de setembro
de 2008 -Integra o Livro
CAMPEÕES PARA SEMPRE,
de autoria deCaglioni.
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EDITORIAL

o exemplo do Vale

OS
prefeitos em segundo man

dato de Blumenau, João Pau
loKleinübing, e deRio do Sul,
Milton Hobus, estão fazendo

valer suas densidades eleitorais
bem como a representação econô
mica da região onde atuam. Utilizan
do-se, ainda, do fato de serem do
mesmo partido do governador, os

dos articulam uma solução rápida
e, quiçá, definitiva, para o imbróglio
em torno da duplicação da BR-470,
de Rio do Sul a Navegantes.

Sem dúvida, é tema prioritá
rio na agenda de infraestrutura do
novo governo. Diante do desinteres

se federal pela estrada e pela região,
embora o Dnit já tenha avisado que
não abre mão da rodovia, numa

EMJARAGUÁ

intransigência descabida e desres

peitosa, a dupla demista visualizou
uma alternativa: construir nova via,
paralela à BR-470. Pelos corredores
do governo, a ideia vai ganhando cor
po sob as bênçãos de Raimundo Co
lombo. Mesmo que a BR-470 tenha
maior importância do que a BR-280,
devido ao fluxo e ao escoamento da

produção de carnes e derivados da

região Oeste, as lideranças do Vale
do Itapocu precisam se mexer. Lem

brando que Jaraguá do Sul, a cidade
pólo da microrregião, é adminis
trada pelo DEM de Cecília Konell.
A prefeita, aliás, recentemente foi

. agraciada com uma visita do gover-
nador. O canal de diálogo existe, fal
ta, agora, partir para a ação.

CHARGE

PONTO DE VISTA
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O imprevisível mercado agrícola

Vivemos
um tempo em que a economia

está cada vezmais atrelada à produção
de serviços. No nível mais primário, o
sistema econômico sempre se baseou

na produção agrícola como o foram desde pris
cas eras. Para a sociedade, o excedente nestes

produtos, lhe permite trocar com outros bens

que a civilização industrial permite, pois trazem
conforto, prazer, alegria, e mais recentemente

serviços de toda ordem.
.

A agricultura é a base fundamental da eco-·

nomia. Pelas estatísticasmundiais, há um relati
vo equilíbrio entre a produção e o consumo dos

produtos agrícolas. Os preços se mantiveram

equilibrados graças ao ganho de produtividade,
dos fertilizantes, investimentos na irrigação etc.,
no período de 1974-2005.

Mas a partir de 2005, segundo IIThe Econo
mist" os preços voltaram a subir em torno de
10% a 15% e continuarão por uma década. Em
dezembro de 2010, alcançou-se o maior índice
de preços desde 1990.

O aumento dos preços das comodities deri
va da escassez do produto e dos baixos estoques,
onde, em particular, o agropastoril reflete uma si

tuação de desequilíbrio entre a oferta e a deman
da. Tecnicamente, a demanda estámais aquecida.

O estranho agora, quando a produção de cereais
em 2008 foi a maior da história, e, 2010 maior ain
da, os preços dos produtos agrícolas, mais particu-

I

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Romeo Piazera VidorDanich, OABdeJaraguá
presidente da Acijs Júnior, advogado sociólogo doSul

Nunca antes, mas agora sim

Uma
das frases que o ex

presidente Lula mais
acintosamente falava era

"nunca antes neste país",
referindo-se às maravilhas de seu

governo, como se antes de sua

ascensão ao poder máximo deste

país não tenha havido história. O
ex-todo poderoso, agora voltando
à condição de plebeu, mas numa
posição muito vantajosa, terá tem
po para avaliar as condições de
como recebeu o governo de Fer

nando Henrique, e como passou
paraDilmaRoussef, se é que ele tem
interesse oumesmo condições inte
lectuais para isso. Neste momento,

parece que voltamos a ter histó

ria, pois estamos caindo na nos

sa realidade, admitindo que não

adianta apenas crescer, mas prin
cipalmente desenvolver. Na festa
da criação do emprego e de uma

taxa de desemprego que beira'ao

pleno emprego, pode ter um bode dutos industrializados, tudo está
na sala chamado inflação, porque começando com um movimento

dragão era na época de FHC. Você de alta que precisa ser contido.

já se deu conta de como os preços Ainda temos a sorte de os países
estão subindo? Está ficando assus- do primeiro mundo não estarem

tado? Pois bem, é para ficar assus- consumindo como nos anos ante
tado mesmo, pois o governo ante- riores à crise, caso contrário, a ten
rior apenas considerou a inflação dência seria de ummovimento de
dos índices de popularidade do alta ainda mais agudo. Embora a

governo, quando mais alto, mais novapresidente tenha feito parte do
positivo. Nunca antes considerou. governo anterior, a condição que re
a tarefa de organização dos seto- cebe é inaceitável, retomando a um
res retardatários da administra-marco zero, porque esse é o nosso

ção pública, inchada e ineficien- interesse e deveria ser o dela. Tudo
te. A nova presidente chega com conspira, portanto, para converter

índices de aumento da inflação as contas do Estado, a começar pelo
nunca antes visto por Lula, mas orçamento da União, no centro de

agora sim soando o alarme, deve- todas as atenções, pois é por alí que
rá ocupar um longo período para a nova presidente deverá dar início
o ajuste, que infelizmente, passa às reformas que realmente devem

pela política monetária, ou seja, e ser colocadas em pauta, com tres

tome juros mais altos além do que grandes reformas, na ordem de seu

já existe. Dos combustíveis aos ali- discurso de posse: a reforma tribu

mentos, das co��.�tie.s. ,ao,s pm-.::: t�q.� À�,p'�e}1d�l).ci?:�9,cIWe saúde,

larmente do trigo, estão em. ascensão no mercado
mundial. A revista citada denomina esse fato, pelo
seu impacto sobre a economia internacional de

"agflatíon" Mas onde está esta abundância?
O quepouco se falaé que estamosnumaencruzi

lhada da história. Para atender à demanda crescente
dos novos "gafanhotos" humanos como os da China

agora endinheirada, há necessidade de aumentar
ainda mais a produção. Mesmo que a agricultura
seja intensiva, deverá consumir outros produtos
da natureza de qualquer forma. Para aumento da

produção global, terá de se buscar novas áreas de

plantio, aquelas que ainda não foram tocadas pelo
homem, neste caso, lá se vai a biodiversidade. A

longo prazo temos imensas áreas desérticas dis

poníveis que com tecnologia podem ser aprovei
tadas, mas nossa fome vem a cada seis horas.

.

O aumento dos preços do petróleo, provocada
principalmente pela indústria automobilística,
para atender o sonho de milhões de pessoas no
mundo inteiro, leva a um novo complicador. Com
petróleo em alta, o consumidor se refugiano etanol.
Alguns produtos agrícolas, corno omilho e a cana de

açúcar são excelentes na produção deste item. Se
forem desviados produtos da alimentação para o

combustível, os preços dos alimentos dispararão,
neste caso bilhões continuarão na fome, quandomi
lhões passearão de automóvel de barriga cheia.

Sergio Sebo/d, economista eProfessor

" A nov:a presidente chega
com índices de inflação

nunca antes vistos por Lula. "
além da mais nefasta, a política.
Os conceitos de "progressivísmo"
e regressivismo" dos impostos não
podem mais ser aceitos, e numa

economia que se desenvolve em

condições peculiares como a atu

al, temos a oportunidade de buscar
uma tributação mais justa e menos

onerosa ao consumidor e ao pro
dutor. A questão da previdência
social, além do déficit que dizem
existirporque não são consideradas
todas as rubricas na sua receita, é a
questão do retorno. O contribuinte,
depois de darumavida trabalhando
e contribuindo; fica sujeito na hora
de se aposentar a reduções no valor
da aposentadoria que é humilhan-

.

te, o que não é o caso do servidor

público. Esse descompasso é uma

vergonha - criado pelos políticos
em benefício próprio. Por isso
todos querem uma vaguinha no

serviço público. A saúde é um sis-

tema único que não funciona e

abre espaços para os exploradores
da iniciativa privada. Se a iniciati
va privada atende bem e constrói

hospitais de última geração, porque
o governo não faz omesmo?Porque
durante anos desviou recursos da
saúde pára outros setores. Não te

nha dúvida, vão tentar emplacar de
novo a CPMF. E a reforma política?
Vai continuar ficando só na inten

ção. Quem desses políticos que aí
estão vai querer mudar um quadro'
tão benéfico para eles próprios?
Bem, dizem que Dilma é mais téc
nica e menos política, e como tal
deverá dar um choque na gestão
pública no planalto central. Será

que vão deixar acontecer? Tem um

bode que poderá estragar a festa
e Lula continuará rindo de tudo
e dizer, "nunca antes". Como é do
seu feito, vai ter que dar muito
murro namesa.
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CARGO

Reinke nomeia nova secretária
Niura Demarchi assume hoje a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
MASSARANDUBA

Niura Demarchi dos
Santos (PSDB) é a nova

secretária de Educação,
Cultura, Esporte, lazer e
Turismo de Massaranduba.

cerimônia oficial está

agendada para hoje, às

8h, no gabinete do pre
feito Mário Fernando

Reinke. Quem deixa o .cargo é
Diva Spezia Ranghetti, que volta
a integrar a equipe de profissio
nais da Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul) e PUC

(Pontifícia Universidade Católi
ca), do Paraná, - após receber uma
proposta de trabalho para 2011.

Agora, a secretaria passa a ser

administrada por Niura Demarchi,
cuja carreira soma 14 anos de atua

ção política. A nova gestora já teve
cargo como vereadora de Iaraguá
do Sul, no ano de 1996, secretária
da SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), em 2003, e tam
bém prestou assessoria parlamen-

tarparaNilson Gonçalves. Hoje ela
é a primeira suplente do senador
Casildo Maldaner, substituindo
Raimundo Colombo, eleito gover
nador de Santa Catarina.

Além de ser uma boa referência

política para o município, Reinke
afirma que a indicação de Niura
está combinada com o desempe
nho, experiência e formação dela na
área da educação infantil. Ela tam
bém é formada em Direito, e, atual
mente, está concluindo o curso de

pós-graduação emDireito Público.

Niura foi convidada
pelo prefeito de

Massaranduba, Mário
Reinke, para assumir a
secretaria de Educação.

"Estou contente com o desafio.
Um ano atrás conversei com pre
feito Mário Fernando Reinke e ele
disse sobre a intenção de me levar

para estrutura política municipal.
Foi então, no fim de 2010, que nos

reencontramos e surgiu a oportu
nidade", declara Niura. "Sempre ti
vemos boa relação desde os tempos

PREVISÃO DO TEMPO

G C L R
o dia inicia com chuva
em grande parte do
Estado, mas melhora
gradativamente.
Temperatura alta. Vento de
sudoeste a sudeste, fraco
a moderado com rajadas.

que eu era secretária da SDR, e na
época ele era vice-prefeito de Mas
saranduba. Trabalhamos juntos na

luta do PSDB pelo Estado", enfatiza.
De acordo com a nova secre

tária, os projetos da ex-gestora da

pasta serão continuados. "Já con
versei com a equipe da educação
infantil e amanhã (hoje) devo con
versar com toda a diretoria". Entre
as ações a ser realizadas estão: 'in
centivo ao artesanato local, roteiro
turístico, construção de dois giná
sios de esportes, inauguração do
museu da cidade, novas creches
e buscar captação de recursos dos

governos federal e estadual.
Sobre as pretensões de dispu

tar a administração da Prefeitura
de Iaraguá do Sul, ela destaca que
permanecerá trabalhando nesse

direcionamento e sem descartar
também a intenção de oferecer
consultoria para o senador Pau
lo Bauer. "Não esqueci Jaraguá.
Continuo trabalhando para isso,
aperfeiçoando meu trabalho na

Prefeitura de Massaranduba".

• Daiana Constantino

PIERO RAGAZZI

Niura Demarchi diz continuar trabalhando
para disputar Prefeitura de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul
e Região FRENTE FRIA
HOJE NO MAR
MíN: 23°C Massa de ar segue 'Cuidado comMÁX: 28°C

provocando chuvaSEXTA as águas vivasMíN: 22°C A passagem da frente fria, que
MÁX: 30°C começou na segunda-feira, segue '

A época das águas vivas coinci-

SÁBADO
causando fortes chuvas ainda de com a de maior população nas

hoje. Porém a tendência é que as praias, de dezembro a fevereiro.
MíN: 22°C trovoadas e ventos percam força Um dos motivos para este fenô-
MÁX: 28°C

no fim de semana, quando o tempo meno é o aumento da temperatu-
DOMINGO volta a ser típico de verão, com pan- ra da global, além da diminuição
MíN: 22°C cadas de chuvas no fim da tarde. da qualidade do ambiente mari-

MÁX: 30°C nho, provocada pela poluição. \.

�. FASES DA LUA
�. . .

EnSO!fll'ad[J Parüialnl'P.nte NulliadLl Insti.i\ll1! Chuvoso
Nublat!o
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Os sinais de Colombo
o governador declarou à comitiva
deIaraguá do Sul que esteve
na Casa d'Agronômica, terça
feira, que precisa respeitara
representatividade do deputado
da região, no caso, Carlos Chiodini,
mas também a do senadorPaulo
Bauer.

"Eu não queria estar na pele dele
(governador)'; comentou um
interlocutor.
A sensação para os presentes é a
de que dificilmente o governador
poderá dizer não a Bauer, caso
o senador não mude de opinião.
Os peemedebistas já se darão

por satisfeitos semantiverem
as seis gerências e a diretoria

geral da SDR de Iaraguá do Sul,
com possíveis compensações em
outros espaços estaduais.
Colombo foi claro no

posicionamento mas
comprometeu-se a avisar o
PMDB e oDEM locais antes de
anunciar o novo secretário. O
mesmo vale para o PSDB, na

Espaço
Lideranças do PMDB
regional, Carlos Chiodini à
frente, articulam uma vaga
para o empresário Antídio
Lunelli em Florianópolis. Os
peemedebistas saírammais
animados do encontro com
o governador Raimundo
Colombo. Fala-se em conselhos
como o da SC-Gás, e diretorias
da Fatma e do Badesc.

hipótese de haver uma correção
de rumo e a pasta ficar com
PMDB ou DEM. O detalhe é que,
enquanto o nome de Lia Tironi
é quase unanimidade dentro do
ninho tucano, no PMDB há uma
luta acirrada entre o ex-vereador
Pedro Garcia e Loli Demathê,
fato que acaba dificultando as

pretensões peemedebistas. De
quebra, o DEM veta Loli com
medo de perder a maioria, recém
conquistada, na Câmara.
O próprio Colombo enxerga
na SDR de Iaraguá do Sul uma
das mais complicadas do ponto
de vista político. Na cidade,
PMDB eDEM não se bicam,
e o PSDB também já fala em

desembarque formal do governo.
Em Guaramirim, DEM e PMDB

são como água e óleo (pelo
menos uma parte do DEM) e,
emMassaranduba, prevalece
a rivalidade extrema entre o .

prefeito Fernando Reinke (PSDB)
e o ex, Dávio Leu (DEM).

Indicação
Ex-deputado Dionei da
Silva deve ficar como

Superintendente do Patrimônio
da União em Santa Catarina.

Queria a Delegacia do Ministério
do Desenvolvimento Agrário.
Mas esbarrou nos interesses do

deputado Dirceu Dresch, ligado
ao setor, e nas articulações
contrárias da primeira-dama de

Joinville, Marinete Merss.

Stand by
Lideranças do Democratas de Jaraguá do Sul estão sentindo
que a legenda ainda está em ritmo de férias, enquanto o

PMDB e o PSDp caminham a passos largos. Há quem coBre'
,

pelo menos uma reunião do diretório paraavaliar o cenário.
da Fatma e do Badesc.

UM

Experiência
IItlspot1sabllidmla

.

www.gumz.com.brgumz@gumz.com.br

(41).3311-4141 liMA ,.ICUIA tu! DÁ CERTG. Desde 1978

,

FOTOS DIVULGAÇÃO

AS ONDAS DO SENADOR
senador Paulo Bauer teve uma atividade pouco comum na manhã desta quarta-feira, em
oinville.Após entrevista na rádio JovemPan, no deslocamento para a rádio ColonAM, ouvia o
apresentador 'IoninhoNeves anunciando mais uma entrevista sua, quando foi surpreendido
pela queda do sinal da rádio.

. ..

Ao entrar na rua da emissora, o tucano se deparou com um veículo batido em um poste, o que tirou
a rádio do ar. De entrevistado, Bauer passou a ajudante. Usou o celular para distrair a criança que estava
no carro, enquanto amotorista aguardava o policiamento.A entrevista não aconteceu e ninguém se feriu.

Voo solo
O legado do PSDB em Jaraguá deve ser bastante explorado daqui até 2012.Ontem à
noite, a comissão tucana de seis pessoas finalizaria os detalhes do projeto partidário a

ser apresentado na reunião do diretório do dia 17. Dentre outros pontos, basicamente, o
documento estabelecerá a necessidade de ruptura formal com a atual administração e de
formação política de seus quadros, já pensando em 2012. "O PSDB já foi prefeito, teve uma
bancada grande naCâmara, teve deputado federal, urna senadora, ainda quepor pouco
tempo, o secretário regional e hoje é vice-prefeito. Isso nos dá totais condições de encabeçar
uma chapa," analisa a vice-presidente da executiva,NíuraDemarchí,

Coordenação
Deputada Angela Albino ligou para o colunista ontem à tarde, logo
após o término de uma reunião com o vereador Jean Leutprecht.
Ela convidou ele para coordenar o gabinete parlamentar no Vale
do Itapocu. Angela, como se sabe, elegeu-se deputada estadual
pelo PCdoB. "Ele está tentado. Agora, vamos ver os detalhes legais",
adiantou a deputada.

PRIMAZ DO BRA'SIL
O brusquense Dom Murilo Krieger (C)assumirá, no dia 25 de

março, a arquidiocese de São Salvador da Bahia. É a mais antiga
do país. O novo cargo torna o catarinense o arcebispo primaz do
Brasil. A escolha foi do Papa Bento 16. Dom Murilo nasceu em

Brusque, em 1943. Estava na Capital desde 2002.

Despacho
Apesar das férias em
Balneário Camboriú ao

lado do marido, a prefeita
Cecília Konell passa
semanalmente no gabinete
em Iaraguá do Sul. Não
tem data nem horário

fixo, mas, esta semana, ela
assinou o edital que abre
concurso público para o

preenchimento de 28 vagas
de médico especialista,
12 de clínico geral e 60 de

agente comunitário de
saúde. O setor agradece.

\

"Dia 20 começa o Femusc,
Jaraguá do Sul receberá
visitantes de 22 países e a

cidade tá tomada demato...
, ode?!' Deputado a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.- Saúde abre 100 novas vagas
Inscrições para médicos e agentes comunitários podem ser feitas a partir do dia 27

Dentro de 15 dias,
a Prefeitura abre
concurso público para
preenchimento de 100
vagas na área da saúde.
Serão contratados 40
médicos e 60 agentes
comunitários.

JARAGUÁ DO SUL

As
inscrições estão aber

tas de 27 de janeiro a 28
de fevereiro e podem
ser feitas através do site

www.sociesc.org.br/concursos.
A taxa é de R$ 35 para o cargo de -

agente comunitário e R$ 120 para
a função de médico. A prova obje
tiva acontece no dia 27 de março.

Os agentes comunitários rece

berão salário de R$ 700,61 por 40

horas semanais de trabalho. Já o

salário dos médicos varia confor
me a especialidade e a carga ho
rária: clínicos' gerais ganham R$
3.012,62 por 20 horas semanais ou
R$ 6.025,24 por 40 horas semanais.
Para os especialistas, o valor ofere-

• cido é mais alto: são R$ 4.048,73
por 20 horas por semana.

De acordo com o secretário de
Saúde, Francisco Garcia, o proces
so seletivo deve reduzir o déficit de

profissionais na área, especialmen
te de médicos. Garcia afirma que

município conta com 71 médicos
na Policlínica de Especialidades,
postos de saúde e nos dois Pamas,
número que se tomou insuficien
te frente à crescente demanda de
atendimentos.

"A cidade cresce em ritmo ace

lerado. Através do concurso, que
remos credenciar médicos para
que o atendimento à população
seja ampliado", comentou. Para

conseguir reduzir a fila de espera,
a Prefeitura realiza o sistema de

compra de consultas, em que par
te dos pacientes do SUS (Sistema
Único de Saúde) são atendidos
por médicos particulares e a con

sulta é paga pela Prefeitura.
Garcia avalia que a contrata

ção dos profissionais deve resol
ver o problema da falta de clíni
cos gerais nos postos de saúde. liA
prioridade será para o Rio Cerro
II e o Santo Estevão, que estão
sem médicos, e no Rio da Luz,
onde um novo posto está em

construção", afirmou.
Ele também acredita que todas

as vagas devem ser preenchidas,
diferente do que aconteceu em

concursos anteriores. "Todos os ser
vidores tiveram aumento de 14% no

salário durante o governo da Cecília
(Konell) e, com isso, osmédicos vão
ganharmais", completou.

• Daianlflanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Objetivo da Prefeitura é
reduzir o tempo de espera
enfrentado pelos pacientes

COMUNICADO
WS Imóveis Ltda. EPP., torna público que reque

reu a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FATMA),
pedido de supressão de vegetação, sob n° FATMA/
VEG 47294/CRN, em imóvel localizado na Rua Expe
dicionário Olimpio José Borges, matrícula imobiliária
20.271 do Registro de Imóveis de Guaramirim/SC.

ADMINISTRAÇÃO DEVE ABRIR PROCESSO SELETIVO EM·OUTRAS ÁREAS

Moradores comemoram notícia
A notícia de que a Prefeitura

pretende contratarmais médicos
nos próximos meses foi recebida
com alegria pela saladeira Selma
Meurer, 32 anos. Moradora do
bairro João Pessoa, ela acredi
ta que há poucos médicos nos

postos de saúde do município,
principalmente nos bairros mais
afastados.

"No João Pessoa tem só uma
médica trabalhando, mas a po
pulação do bairro é muito gran
de. É pouco médico para muita

gente e, por isso, o atendimento
acaba demorando. Também era

bom se tivesse pediatra e gine
cologista. Já precisei levar minha
filha ao pediatra, mas ela não foi
atendida no posto de saúde do
bairro porque lá não tem espe-

cialista", comentou:
Além da abertura de vagas na Sobre o concurso

Saúde, a Prefeitura deve abrir,
ainda este ano, concurso público Vagas: 60 para agentes comuni-

para o preenchimento de vagas tários e 40 para médioos

em outras áreas. O projeto de lei Inscrições: de 27 de janeiro a

para realização de processo sele- 28 de fevereiro pelo site www.

tivo foi aprovado pela Câmara de sociesc.org.brjconcursos
Vereadores em novembro do ano

Taxa: R$ 35 (agente comunitá-

passado. rio) e R$ 120 para médicos
Prova objetiva: dia .27 de março.No projeto estão previstas O edital completo pode ser aces-

quatro vagas para jornalistas, sado' no site wwwsoclêsc.org,
uma para técnico em enferma- brjconcursos
gem do trabalho, 45 para meren- Salário: R$ 700,61 para agen-
deiras, 20 para médicos especia- . tes comunitá.�ios; R$ $.012,62
listas, 15 para assistente social, 10 para clínico geral (20 horas Se-

para auxiliar de cuidador social, manais); R$ 6.025,24 para clí-
15 para psicólogos e cinco para nico geral (40 horas semanais);
terapeuta ocupacional. Hoje há R$: 4.Q48,73.,para especlallstas
3.362 funcionários concursados (20 horas por semana)

.

trabalhando na Prefeitura.i- ---- -- .. -------.,_ �-� .. 4.- ... -- .. - .. 0_ .....

QUADRO DE
. CONTRATAÇÕES

Agentes comunitários - Ami
zade (4 vagas); Tifa Schubert
(8); Barra do Rio Cerro (1);
Chico de Paulo (3); Estrada
Nova (3); Garibaldi (4); Ilha
da Figueira (2); João Pessoa

(3); Loteamento Firenze (3);
Nereu Ramos (3); Rau (4);
Rio Cerro II (3); Santa Luzia

(1); Santo Antônio (1); São
Luís/Caie (4); Tifa Martins

(4); Vieira (3); Vila Lalau (4);
Vila Lenzi (3); Vila Nova (4).

Médicos - Clínico geral
20h (4 vagas); clínico ge
rai 40h (8); cardiologista
(2); cirurgião geral (2);
dermatologista (1); endo

crinologista (1);_ ginecolo
gista (4); infectologista (1);
mastologtsta (1); neuro

logista (1); oftalmologista
(2); ortopedista (2); otorri
nolaringologista (1); pedia
tra (4); proctologista (1);
psiquiatra (3); reumatolo
gista (1); urologista (1).

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

Isa Marta Mohr Ziemann, oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

l,í"l!"'�! ,
de Iaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que HAROL-

1j!1 • ::'#''00 BIER, aposentado, CI n° 188.927-SESP/SC, CPF n° 517.967.249-04,
, � .' .... ":;"'�;�;" e sua esposa IRACEMA BIER, costureira, CI n° 15/R-544.576-SESP-SC,
JÁRAaU ., Vi,.}:���CPF n° 612.38.1.209-.2�,br�sileiros, casados pel? regime de �o�unhão

"

v ((Y.�.,. de bens,antenor a vigencia da lei 6.515/77, residente e domiciliada na

'<·'-"�
...._ .. _�j,<�'Iii,,,::'�;',,,.o�l,Rua 558-Alfredo Bierr s/n° .Bairro Iaraguá 99, nesta cidade, requereram

...

com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, O REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado HAROLDO BIER, SITUADO NAS Ruas 558-Alfredo Bier,

941-Marfim, 982·Adolfo Bierr e 1058-Papa João XXIII,Bairro Iaraguá 99, perímetro urbano de

laragua do Sul/SC, conforme Decretos n° s 7.433/2010, expedido em 09.09.2010, 7.486/2010·
expedido em 07.10.2010 e 7.537/2010 expedido em 28.10.2010, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civilAdriano Antonio da Fonseca, CREA n036872-9, ART n03760956-7. O
loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 52.537,45 m", sendo constituído de 1

(um) lote comercializável, A.U.P.E.s, área verde, sistema viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publicação
do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da serventia: AV. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2010
AOFICIALA.

_

EDITAL

•• __ .' io
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Osmuitos sonhos de Larissa
Jovem de 21 anos enfrenta a deficiência física e reivindica educação e trabalho
JARAGUÁ DO SUL

Um acidente de carro
ocorrido em maio de 2005
tirou muitas coisas da
vida de larissa Gisele de
OliveiracSeechis, 21 anos.

ou do serviço público ou de doa

ções da própria comunidade. "O

inglês e a equoterapia não sei se
eles vão continuar a patrocinar
neste ano. E ela gosta bastante.
Eu não posso trabalhar porque
dedico todo o meu tempo a ela.

Porque ,ela ainda depende de
. mim para muita coisa", explica a

mãe, Fátima Seechis, acrescen

tando que a filha é apaixonada
por leitura, estudos, dança e por
aprender coisas novas.

"Eu queria estudar e traba
Ihar. Sei que tem vagas, mas nós
deficientes não temos onde bus
car apoio para fazer um curso. Eu

gostaria de fazer um curso de in

formática, me preparar melhor",
afirma a jovem, que sonha ainda
em cursar Direito ou Letras.

EDUARDO MONTECINO

"

Larissa sonha com uma oportunidade de trabalho, mas primeiro gostaria de ajuda para se capacitar para uma vaga

Atragédia
privou a jovem

de movimentos e tam

bém de muitos momen
tos de alegria. Devido ao

acidente, ela teve o cerebelo (parte
do cérebro que responde pela co

ordenação motora) afetado e pre
cisou reaprender a andar, a comer
e atémesmo a falar. Mas por outro
lado, a experiência não conseguiu
tirar da menina seus sonhos e seu

brilho no olhar. Nem mesmo a

vontade de aprender e de vencer

desafios foi embora. Pelo contrá

rio, só fez crescer.
Hoje, ainda com dificuldades

na fala e na coordenação moto

ra, Larissa é uma garota vaidosa,
sorridente e batalhadora. Fre

quenta fisioterapia, equoterapia
(terapia que utiliza o cavalo),
academia e aulas de inglês. Mas
as. dificuldades não acabaram.
É que como a família não tem

condições de custear estas ativi- • Debora Volpi
dades, tudo que ela faz depende debora@ocorreiodopovo.com.br

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 pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecer por escrito os moti
vos da sua recusa, dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 165833/2010 Sacado: ADRIA
NE LINZMAYER VENERA Endereço: RUA
WALDEMAR WERNER 316 . CORUPÁ-SC -

CEP: 89278-000 Credor: NEUBER-MOVEIS
E ELETRODOMES Portador: - Espécie: DM
- N° Titulo: 05854507W - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 168,40 - Vencimento:
13/12/2010

Apontamento: 167015/2011 Sacado: CONS
TRUCOND CONSTRUCAO LTDA Endereço:
RUA REINOLDO RAU 60 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-600 Credor: POSTO PEROLA
DOVALE LTDA Portador: - Espécie: DMI - W

Titulo: 14253 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 542,82 - Vencimento: 25/12/2010

Apontamento: 166974/2011 Sacado: D

ITALIA IND COM DE SORVETES LTOA En

dereço: RUA CAMILO PICCOLI 177 - JA
RAGUA DO SUL - CEP: Credor: EMPLAC
C.O.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Porta
dor: - Espécie: DMI - W Titulo: 1000005453
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$
8.221,35 - Vencimento: 02/01/2011

Apontamento: 167203/2011 Sacado: ESPACO
N CONFECCOES LTDA ME Endereço: RUA
JOSE THEODORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-001

Credor: SULTEXTIL SA IND TECIDOS Por
tador: - Espécie: DMI - W Titulo: 0012782-
01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.890,05 - Vencimento: 25/12/2010

Apontamento: 167201/2011 Sacado: HANNI
STRELOW GONCALVES Endereço: RUDOL
FO SANSON 160 - ILHA DA FIGUEIRA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89258-300 Credor:
SAULO NEUMANN CIA LTDA Portador: ES

QUADRIAS BELLUNO LTDA Espécie: DMI
- W Titulo: 48 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.,755,00 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 166114/2010 Sacado: JOSIA-,
NE KOPSCH Endereço: RUA SETE DE JULHO
140 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor:
BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO DE

MAQUINAS LTDA Portador: - Espécie: DMI -

W Titulo: 37/10 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 272,00 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 167208/2011 Sacado: JOSLEI
BENTO DA SILVA Endereço: WERNER STAN
GE 25 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-280
Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 6459 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 1.388,00 - Ven
cimento: 31/12/2010

Apontamento: 166500/2010 Sacado: KLEMPS
MAQUINAS TEXTEIS LTDA Endereço: RUA
SERVIDAO ANTONIO STYCHALKI 114 - TRES
RIOS DO SU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89254-100 Credor: USOARAUTOMACAO IN

DUSTRIA LTDA ME Portador: - Espécie: DMI
- W Titulo: 1794 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 260,00 - Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 166868/2011 Sacado: MAIKO
RODRIGO ALEXI Endereço: RUA WLATER
HOFFMANN 202 - BOMPLANT - CORUPA
SC - ÇEP: 89278-000 Credor: VALDOCIR

HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - W Ti
tulo: 26363-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 300,00 - Vencimento: 22/12/2010

Apontamento: 165931/2010 Sacado: MI
CHELE KARINA WALTER Endereço: RUA
WALDEMAR WERNER 648 - SEMINARIO -

CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEU
BER MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Por
tador: - Espécie: DMI - W Titulo: 02540109.
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 135,80
- Vencimento: 14/12/2010

Apontamento: 166922/2011 Sacado: NERI
PIRES Endereço: RUA ERICH KOCH 298 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-200 Credor:
MADEIREIRA FLORIDA LTDA
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 1571/01
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.020,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 166871/2011 Sacado: R.A CO
MERCIO DE ALIMENTOS LTDA Endereço: AV
GETULIO VARGAS 768 - CENTRO - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: ADIR HIN
GHAUS E CIA LTDA ME Portador: - Espécie:
DMI - W Titulo: 052120 A - Motivo: falta de

pagamento Valor- R$ 397,08 - Vencimento:
24/12/2010

Apontamento: 166103/2010 Sacado: ROSA
LIA RAIANNE DE LIMA RIBEIRO Endereço:
RUA PAULO VOLTOLINI 300 - RIBEIRAO CA
VALO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830
Credor: CASAS DA AGUA MATERIAlS PARA
CONSTRUCAO LTDA Portador: - Espécie:
DMI - W Titulo: 216572/4 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 375,00 - Vencimento:
10/11/2010

Apontamento: 166104/2010 Sacado: ROSA

�IA RAlANNE DE LIMA R,IBEIRO Endereço:
RUA PAULO VOLTOLINI 300 - RIBEIRAO CA-

VALO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830
Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 216572/5 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 375,00 - Vencimento:
10/12/2010

Apontamento: 166105/2010 Sacado: ROSA
LIA RAlANNE DE LIMA RIBEIRO Endereço:
RUA PAULO VOLTOLINI 300 - RIBEIRAO CA
VALO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830
Credor: CASAS DA AGUA MATERIAlS PARA
CONSTRUCAO LTDA Portador: - Espécie:
DMI - W Titulo: 221214/296 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.334,90 - Vencimen
to: 20/10/2010

Apontamento: 166526/2010 Sacado: SUPER
MERCADOS JUANAS LTDA Endereço: RUA
NEREU RAMOS 101 - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Credor: JOHNMAR COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA Portador: - Espé
cie: DMI - W Titulo: N97122/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.234,38 - Vencimen
to: 20/12/2010

Apontamento: 166719/2011 Sacado: SU
PERMERCADOS XANDE LTDA Endereço:
RUA CORUPA 240 - CENTRO - CGlmPA-SC
- CEP: 89278-970 Credor: FIDC BRAZIL PLUS
MULTISEGMENTOS Portador: FILIZOLA S/A
PESAGEM E AUTOMACAO Espécie: DMI -

W Titulo: 0129060 03 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 2,874,18 - Vencimento:
22/11/2010

Certifico, 'que este Edital de Intimação de
Protesto foi publicado no jornal "Correio do

Povo", na data de 13/01/2011.

Iaraguá do Sul (SC), 13 de janeiro de 201 L

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 17

� ...... '. ,I. J ).

Para (\judar,
Ajadeti também
precisa de apoio

o presidente da Associação Jaraguaen
se dos Deficientes Físicos (Ajadefi), Valdecir
Titon, diz que a entidade está passando por
uma reestruturação, mas que o foco dos tra
balhos é o apoio às pessoas com deficiência.
Como deixou de administrar o estaciona
mento do hospital São José, aAjadefi passa
por dificuldades financeiras, de acordo com
Titon, e neste ano precisou cortar custos,
suspendendo inclusive a ajuda financeira

para tratamentos e medicamentos dos as

sociados. "Estamos em busca de parcerias e

patrocínios. Em casos como o da Larissa, nós
ajudamos a encaminhar para o mercado.

.

Vagas existem. Mas a gente sempre esbarra
nesta questão da capacitação", revela.

A Ajadefi conta com 600 associados
e quem quiser entrar em contato com a

entidade pode ligar para o telefone: 47
33700414. Já para ajudar a Larissa, com
a doação de cursos ou com a oferta de al

guma vaga de emprego, é possível entrar
_ y� conta��pelo. telefone �? 327� 93J?
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LITORAL

Praia limpamas quase sem areia
Apesar de o número de banhistas não ter diminuído, comércio acabou prejudicado pela ressaca
PiÇARRAS

Este ano, o número
de turistas que decidiu
entrar em 2011 nas

festas de Piçarras
chegou a surpreender
até mesmo o governo.

•

[J0tiVO
é um problema an

go, que vem incomodando
eriodicamente-a Prefeitura

por vezes acaba afastando
os cerca de 150 mil veranistas que
passam pelo local entre dezembro
e fevereiro. O trànstorno acontece

com um intervalo de alguns anos:
aos poucos, o nível do mar sobe
tanto que a areia acaba pratica
mente desaparecendo. No último
final de semana os banhistas foram

obrigados a colocar as cadeiras pra
ticamente nas calçadas para não

acabarem atingidos involuntaria
mente pela água do mar.

Segundo a secretária de Tu

rismo' Cultura e Esporte, Flávia

Coradini, o-fim do transtorno está

prometido para os próximos me

ses. 'Achamos que a ressaca do
mar iria prejudicar, mas nos sur

preendemos. Este ano, no entan

to, a principal ação deve ser esse

projeto de dragagem", explica. A
última dragagem - retirar a areia
do fundo do mar para completar
a faixa disponível aos banhistas -,

segundo Flávia, foi feita antes de
2000. No momento, a Prefeitura
busca recursos do governo federal

para viabilizar o projeto.

Fins de semana agitados até o

carnaval, com um movimento in
tenso nas estradas principalmente
aos domingos. Essa é a previsão
da Polícia Rodoviária Federal, que
registrou os piores congestiona
mentos na BR-280 e na BR-101 nos
dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.
Os momentos mais estressantes

ocorreram na primeira rodovia,
nos trechos entre São Francisco do
Sul e Joinville, onde alguns pontos
foram prejudicados por causa de

pequenos acidentes. Cerca de 6

km da BR-280 estiveram parados
por algumas horas.

No último final de semana, o

primeiro após duas semanas de

A comemoração na virada
do ano também ficou um pouco
menor nesse verão. Geralmente,
eram realizados shows abertos
na beira-mar em vários sábados

por mês. Desta vez, as apresenta
ções ocorreram apenas nos dias
30 e no dia 31, com 15 minutos
de fogos de artifício. "O objetivo
era atrair as famílias. Ao invés
disso, ocorriam várias brigas.
'Reduzimos os dias e, pelo que
conversamos com a polícia, nem
chegamos a ter ocorrências esse,

ano", explica a secretária.

1/Achamos que a

ressaca do mar iria
prejudicar, mas nos
surpreendemos. ",

•

.

AVIA �ORAOINI

Os problemas estruturais,
apesar de não terem diminuído o

número de veranistas na cidade,
acabaram prejudicando os vende
dores de praia. José Luiz Prebianca
chega à praiaporvolta das 9h, com
a intenção de vender os picolés
de fruta feitos por ele mesmo. Ao
meio-dia da última segunda-feira,
apenas um deles havia sido vendi
do. "É minha segunda temporada
trabalhando aqui. No ano passa
do, estava muito melhor. Agora, o
movimento anda péssimo. Como

J., f·' �
L � .. _

�

vou vênder em. uma praia sem

areia?", reclama o ambulante.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Veranistas aproveitam momentos' de maré baixa para curtir a areia

AUGE DO MOVIMENTO ACONTECEU ENTRE 26 DE DEZEMBRO E 2 DE JANEIRO

Os melhores dias para voltar para casa
feriados, o congestionamento nas

duas vias chegou a 10 km - e a ten

dência deve continuar até o final da

temporada. "Nos dias de semana o

movimento flui, émais tranquilo.

Até O carnaval,»
movimento nas

estradas deve, ser mais
intenso aos domingos,

após o meio-dia.

Fora isso, o problema' é o

grande número de carros e tam

bém pequenos acidentes, que
às vezes deixam a passagem em

apenas meia pista", explica o po
licial Marcelo Cavalcanti.

Pouco espaço e

muita limpeza
Se a natureza não ajudou, a

Prefeitura resolveu investir para
garantir .que os outros serviços
garantissem o bem-estar dos ve
ranistas. Este ano, o trapiche da
cidade foi revitalizado e a nova

ponte de acesso à cidade ficou

pronta. O controle da Çasan im
pediu que ocorressem. as já fre

quentes faltas de água e a limpe
za das praias é realizada todas as

madrugadas. A expectativa é de
um movimento constante nos

finais de semana até o Carnaval.

Enquanto os problemas com a

ressaca fazem alguns turistas pen
sarem duas vezes antes de ir à praia,
o resultado da pesquisa de balne
abilidade da Fatma (Fundação do
Meio Ambiente) promete acabar'
com qualquer dúvida. Os testes, que
examinaram 194 p0!ltos do litoral
catarinense, classificaram Piçarras
como uma das onze praias cata

rinenses cuja qualidade da água é

própria para banho em todos os

pontos. Os próximos investimen
tos devem ter o auxílio da arreca

dação do IPTU (Imposto sobre a

Propriedade Predial e Territorial
Urbana). O recadastramento da
área urbana deve elevar a arreca

dação em até 20%.Os carnês já es

tão sendo enviados pelo correio,
e podem ser pagos até o dia 10

de fevereiro com um desconto de
10%. Quem preferir esperar até o

dia 28 tem o desconto de 5%.

..

Os turistas mais prejudicados
devem ser os que precisam pas
sar pela BR-101, entre Balneário
Camboriú e BarraVelha, onde há
um grande fluxo em direção à úl
tima cidade principalmente após
o meio-dia.

Segundo o chefe da delega
cia de polícia rodoviária federal'
de Joinville, Everson Feuser, as

ocorrências mais graves ocorre
ram alheias às operações. No dia
4' de janeiro, no km 33 da BR-280,
em Araquari, houve uma colisão
frontal entre um caminhão e um

veículo do modelo Tempra, com
duas mortes no local e outra VÍ
tima fatal a caminho do hospital. O fluxo diminui entre a segunda e a quinta-feira,mas aumenta nas sextas
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Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no

flickr orkut Ifl34tt®'

Tem início dia 14 e segue até dia 23 de janeiro, a 28a Festa Pomera
na, na vizinha Pomerode. Entre as atrações desfiles, apresentações
de grupos folclóricos e bandas regionais, chope e pratos da cozinha
regional, competições típicas como Fischerstechen (fisgar o pes
cador), SchneidmüIler (serrador de lenha), Holzhacker (lenhador)
eVogelstechen (pássaro ao alvo), além de exposição artesanal,
comercial e industrial e concursos culinários. A festividade ocorre
no Parque de Eventos. Participe do sorteio de ingressos e chopes no
www.twitter.com/turismopomerode e acompanhe o www.twitter.

com/festapomerana paramais informações.
DIVULGAÇÃO

Partidpel
Curtiu as férias com os amigos? Foi viajar? Aniversário,

formatura ou foi para balada? Mande sua foto.Também divul- .

gue seu evento e envie sugestões do que você quer-ver aqui na
. Plural. Os contatos estão no topo da página; Espero 'você!

Amigos Ruan Paoletto e Karin Joana no

Fuel Hip Hop Especial de Fé�ias que ocorreu
na Zum Schlauch, em dezembro

BEATRIZ SASSE

A amiga Scheila
Chiodini

comemorou

aniversário no

dia 8 e recebeu
o carinho

da família e

dos amigos.
Parabéns e
felicidades

sempre!

TE AGIO Al
Celaine Refosco, diretora do Orbitato- Instituto de estudos em

Arquitetura, Moda e Design, de Pomerode, já está na HeimtextiL -

Feira Internacional que acontece de 12 a 16 de janeiro, em Frankfurt,
naAlemanha. A participação do Orbitato, na mais importante
feira têxtil do setor, está na área educacional do evento, chamada

Academie, que inclui ideias desenvolvidas especialmente para
interiores, estampas e superfícies, mas também, livres criações
com espaço para sustentabilidade e reuso têxtil. Pela primeira vez a
mostra recebe uma instituição de ensino de além-mar, o Orbitato.
Com certeza, em breve as novidades chegarão aos cursos oferecidos

pelo Instituto. Paramais informações www.orbitato.com.br.

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

As amigas Fran Bichert e Jéssica saúdam o

ano novo durante a Festa dos 10 amigos, que
ocorreu no diaJt, na Praia de Perequê

Os amigos DJ Adrian P. e PaulaWulf
curtindo show de Dany & Rafa, na

Moving Up, em dezembro

dia14
SEVEN CHOPERIA

Reaberturà da casa com

sertanejo de Mazzo & Gabriel
e mais DJs residentes. Ingresso

para elas grátis até 23h30
e eles pagam RS 15.

MOVINGUP .

Para comemorar a reabertura
da casa, Pagonejo Universitário
com Fernando Lima e grupo
Levando um Lero. Agora com

ambiente climatizado. Bilheteria

antecipada: RS 15 eles e elas
entram de graça até meia noite,
após pagam RS 10. Postos de
venda: em Schroeder no Posto
Mime e Net Land, e Guaramirim
no Posto Maiochi e em Jaraguá
no Posto Mime (Weg II) e Smurf

Lanches.

LONDON PUB
Show com a banda Os Chefes.
Ingressos somente na hora a

RS 15 masculino e RS 10
feminino.

ESPAÇO DO OCA
Quatro horas de rock com a

banda Esquadrão do Tempo.
Ingressos antecipados a

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON ·3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
SACRAMENTUMPUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942
MR. BEEF· 3275-2230 I @mrbeefjar

ESPAÇO DOOCA • 3370-9160

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSIC (LUB . 8856-8389
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
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CLIC DO LEITOR
/

Odonoda
Hanna está
de mudança,
e ela precisa
de um lar

novo. Dócil e
adora crianças.
Adoção com
Marco no

telefone 9978-
9591 ou Neiva
em 9184-4256

CRÔNICA
TERÇA-F.13IRA .

. SEXTA-FIiIRA,
.

ÇharlesZimmerman/1,
, e�ltitor
,I,II!

PatriciaMoraes,
'jorn!,Iista

.

No elevador...

Algo
suspenso no ar por cabos de aço

e engrenagens mil. Como uma enge
nhoca dessas pode ser inteiramente
confiável? Clara jamais compreendeu

essa lógica, quando pode e a encontra escon

dida em algum canto do prédio, prefere aderir
à escada ao invés de se enjaular em elevadores.

Além do perigo eminente de desastres,
como a queda após horas de paralisação ou

um incêndio imprevisto que intoxica os usu

ários do equipamento, ela

sempre se sente um ser es

tranho ao entrar num deles.
E, que fique. nítido como o

nome da moça: Clara não é

claustrofóbica, nem malu
ca. Chega até a se conside
rar bastante normal, claro,
dentro daquela ótica de Nelson Rodrigues
de não haver grandes normalidades resis
tentes à aproximação do olhar.

Mas, esquecendo esse adendo, ela cos

tuma ficar bastante desconfortável nos ele
vadores. Se antes da era Big Brother já lhe

parecia esquisita a sensação de estar presa e

acompanhada de vários desconhecidos em

um metro quadrado de área, agora então a

situação piorou. Além de ficar olhando para
os pés ou para o teto na tentativa de deixar

aqueles minutos menos constrangedores,
Clara ainda sente vergonha da câmera dire
cionada bem no alto da cabeça.

Às vezes dá vontade de fazer caretas. Ela

já cogitou essa tática durante inúmeros sobe
e desce e sempre desiste porque nem ima-

gina quem a vê, lá embaixo na portaria. Vai
que aquele músico interessante do prédio
da amiga resolve pegar a correspondência
bem no momento da loucura cinematográ
fica? Melhor não arriscar e continuar pres
tando atenção ao nada.

Outra suposta forma de acabar com o té
dio gerado pela viagem do elevador é cantar, a

exemplo das típicas cenas bizarras protagoniza
das por muitos embaixo do chuveiro. Dia des

ses, Clara levou o MP3 Player
nabolsa exatamente para isso.

Quando terminou de colocar
os fones nos ouvidos desis
tiu da performance. Decidiu
apenas ouvir. Pensou bem e

achoumelhor não arriscar.Vai

que o porteiro guarda as fitas
do sistema de vigilância e depois resolve usá-las
em alguma articulada chantagem contra ela?
De perto ninguém é normal e para todos há um

preço, dizem as más línguas.
Ontem, quando desceu do apartamento da

.arníga, Clara determinou: iria fechar os olhos
e meditar. Não conseguiu. Aquilo lhe pareceu
muito anormal. Sem saber o que fazer com as

mãos, abriu a bolsa e procurou algo para se dis
trair. Revista, celular, panfleto de pizzaria, qual a
melhor alternativa? Antes de descobrir, a porta
destravou e ela saltou fora. Ao descer do eleva
dor lembrou: a câmera focou as entranhas da
bolsa. Ainda bem que o porteiro cochilava sobre
o televisor e não viu absolutamente nada.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias viélie tranqüilo.
Cuidamos com carinho 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 MARCAS DE RAQAO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL • Cine Garten 3
• Cine Breithaupt 1 • Incontrolável (Leg) (14hl0, 16h20, 19h, 21hl0
• Enrolados (Dub) (13h20, 17h20, 19h20, 21h20' - todos os dias)
- todos os dias)

• Cine Br.eithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (18h40, 21h - todos os dias)
• Megamente (Dub) (14h30, 16h30 - todos os

dias)

• Cine Breithaupt 3
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Enrolados (Dub) (14h15, 16h30, 18h45, 21h -

todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h50, 16h, 18hl0, 20hl0 -

todos os dias)
· ° Garoto de Liverpool (Leg) t22hl0 - todos os

dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia.- A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h - todos os dias)
• 72 Horas (Leg) (16h30, 19h10, 21h40 - todos
os dias)

III!I Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (13h45, 19h45 - todos
os dias)
• Skyline - A Invasão (Leg) (15h45, 17h45,
21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (DuB) (13h30, 15h40, 17h50, 20h)
• As) Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (22h - todos os dias)• kellyerdmann@gmail.com

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (13h30 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (16h, 18h, 20h, 22h -todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (14h20 16h45, 19h15, 21h50 - todos o�
dias)

• Cine Garten 1
• Entrando numa Fria maior ainda com a Familia (Leg)
(14h30, 16h50, 19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h, 16h30, 21h30 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (19h - todos os dias)

LANÇAMENTOS
• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20-17h-19h20-
todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h30 - todos os dias)Viagens de Gulliver

Quem lê pela primeira vez a versão original de Viagens de Gulliver

espanta-se ao constatar que tem nas mãos um dos textos mais amargos
do cânone ocidental. Apesar de todo o seu ressentimento e misantropia,
é uma obra deliciosa, com vários níveis de leitura. É primeiro um livro de

viagens-ou melhor, uma sátira destes; para as crianças, é uma história de
aventuras, cheia das criaturas fantásticas e do humor escatológico de que

. tanto gostam; e é um dos marcos iniciais da ficção científica.

• Cine Neumarkt 6
• Incontrolável (Leg) (14h30, 17h, 19h30, 21h -

todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Beatriz pede para falar com Max, Fred e Ma

nuela conversam sobre o casamento de Amélia
e Max, Max avisa à pessoa que sabotou o avião

de Vitor que pode precisar de seus serviços. Vitor
questiona Geraldo sobre o laudo da perícia sobre o

� seu avião. Esmeralda, Safira e Ametista fazem um

pacto antes de perguntar à Pérola a verdade sobre
sua paternidade, Beatriz descobre que Tavinho é o

admirador secreto de Lenita, Glorinha termina seu

namoro com Neca. Esmeralda conta para Manuela

que Safira não é filha de Cirso, Beatriz diz a Max

-que vai ajudá-lo a provar que Sola no é seu filho,

levem Paulinho ao parque, Jaqueline vê o panfleto que
Thaísa criou para encontrar seu pai e resolve procurar
a filha, Magali convoca Armandinho para uma conver

sa de irmãos, Jacques surge na casa de Ariclenes,

RIBEIRÃO DO TEMPO

Virgílio tenta convencer Iara a pegar mais di
nheiro de Nicolau, Newton teme ser preso injusta
mente pela morte do seu melhor amigo, Filomena
tem um pesadelo com Tito, Os resultados do exame

constatam que Sônia está grávida, Karina diz que
,

vai se encontrar com Tito para mostrar a Filomena

que ele ainda come na sua mão. Lincon liga para a

corregedoria para saber sobre o caso de Ajuricaba
e descobre que o resultado já saiu, mas só a dele

gacia pode informá-lo, Sônia entrega o exame para
André, que fica pasmo ao ler, ° avião se aproxima da

altura de salto e Filomena expressa pânico.

Contra o Tempo
TI-TI-TI:�

,

.

Renato evita brigar com Edgar e o convida para ir

até sua casa. Gino e Desirée incentivam Nicole a assu

mir seu namoro com Chico, Armandinho diz à avó que
irá lutar pela herança de Orlando Bianchi. Ariclenes
aceita que Mário trabalhe no ateliê e revela seu dis- PASSIONE
farce para ele, Pedro despreza Gabriela e a abandona Últimos capítulos, devido à reta final, a emisso-
na noite de núpcias. Renato sugere a Marcela que eles ra escolheu não divulgar os resumos dos capítulos,

�. I i .J--o I : I \ I .(0 resumo pps p?pítylo$ é de responSéjbi�i���� ��� �r:n.iss?ra�) ... _ . , __ . _
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HORÓSCOPO

Com a Lua na Casa da Fortuna e

Mercúrio no ponto mais alto do

seu Horóscopo, há evidências de

progresso material. Romance bem-ampa
rado, mas defenda sua privacidade! O mo

mento favorece a sua realização.

Estará mais articulado(a) do que
nunca, com disposição para se des
locar ou comunicar o que pensa. No

romance, o seu entusiasmo será visível.
Boa fase para concretizar seus planos.

O dia pede silêncio, reflexão e

recolhimento. Aproveite para fa
zer uma autocrítica e reconhecer

suas limitações. No campo afetivo, não
tenha medo de ser feliz! O astral é bené
fico para fazer contato com gente de outra

cidade.

As relações de trabalho e amiza
de estão favorecidas. Terá suces

so com acordos em geral. Traba
lhar em equipe será gratificante. O clima é
de entusiasmo e sintonia com o par. A noite
é propícia para a vida afetiva.

Se sentirá estimulado(a) a agir
com mais determinação. No cam
po afetivo, quanto mais dedica

ção, mais chances de agradar. O convívio
com quem ama pode se intensificar! O dia

favorece as providências práticas nas tare

fas de rotina.

Trabalho que exija aperfeiçoa
I' mento recebe boas vibrações,

I'

com entretenimento poderá unir

o útil ao agradável. No setor afetivo, o
clima é de alegria e satisfação. A chave do

sucesso está em se fazer o que gosta.

O desejo de renovação pode falar

"",,"'"'' mais alto hoje. No lado emocio

nai, a fase é das mais promisso
ras para quem deseja aprofundar

laços. Momento oportuno para fazer mu

danças na sua rotina.

ESCORPIÃO
Hoje, você vai ter facilidade para
trabalhar em equipe, se concen

trar e traçar prioridades profissio-
-

nais. À noite, o clima é de satisfa-

ção e bem-estar emocional. O momento é
bom para se unir a pessoas com objetivos
em comum.

O setor profissional ganha um

.�� novo ânimo, convém se concen

trar nos seus interesses de tra-

balho. Tudo o que fizer será recom

pensado. No amor, atração e erotismo em

alta. Aproveite para agradar as pessoas do
seu convívio.

CAPRICÓRNIO
Quanto maior sua identificação
com seu trabalho, maior sua

produtividade. Mercúrio em seu

signo indicaque terá êxito em tudo

que envolva raciocínio. O astral feliz no

romance. Boa fase para investir em uma

nova conquista.

A Lua taurina deixa você mais

ligado(a) às questões práticas. O
astral revela capacidade de con-

centração e planejamento. O clima

é de maior erotismo na vida a dois. Um lu

gar tranquilo para curtir quem ama, é tudo
o que precisa.

O desejo de ser útil ao ambiente
em que vive vai falar mais alto

nesta quinta-feira. Só tenha cui-

dado com a sua teimosia. No cam

po sentimental, seu entusiasmo será visí
vel. Trabalhar com o público ou em equipe
será gratificante.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 13 de janeiro de 2011 Variedades 11

WlUlmmIIIIIllIllIllIIIUIIJIWII/lllllllrIIIWlllllJIllllllIIll!IlllllIIlllIIlIIll/JIlmIIIJIllIIUIIIllIi!/lilUlIIlllIlmW/!IIlUIJJIIUllllllllmlIlmIIIIIIJlllmmIIlmIfllIllIUWItIllJUlllHlllfIIll/!/RJrUUHIIIIllIIIIIWlllllmmJUIlItlIJIIWUlllll1llllll/ll1IIIIIIIIIIImIIllIJIIIIlJIIIII/JtlIIIIIIIWIIIIIIIJ/lllmIIIIUIJIIIIIIJ/lllHmrln"IIIIIIIIIIIII/IIIIJ/UlllllllllllfUlllflJlll!III,IIIIIIIHUIIIWlJ/llllIIWWlmllll1llllIImmlllUlllmlllllJIIIII,llIIlltllllllllllllllllll!lWlllllllmlllJ/lml11111111II11111WIIIIIWIIIIUIIUllwmWllfflIIIIIHWffllmmllUllU/IIIIJIIIIIUUfIIWllIIlHllllIIlHllllJ1/IIIIHlIIUUJIIIIIIIIIIIIIJllUllllllllUIIIUIJIII/!IIIW1IIIIIIImUIIIIIIIIIIIIUnrmlUmIlJIJIIIIIIJII/IUI/////llIIll!lml/IlJ/I/I!IJIt/I/JI1/111/JI/lllmltllllll/UW/IU/IlrU/IJ///IIJm/Ulmlllll//UlI/I/J/IIIIIIIJIIIIWIIIUI//I/IUlII/ltII//lllmmlllwmw/

"Estou gorda"
diz Garrie Fisher

A princesa Leia de Star Wars está travando uma

guerra contra o peso, quase o dobro do que tinha nos

tempos em que vivia a irmã de Luke Skywalker. Com 82

quilos (contra 4-7 em Star Wars), a atriz de 54 anos diz

não caber mais em suas roupas. A luta de Carrie com a

balança começou a três anos, quando excursionava o

monólogo "Wishful Drinking", e não comia diréito.

A atriz saiu da minlsàérle global Lara com

Z, na qual interpretaria a vila, devido ao valor
do cachê. De acordo com o Twitter do autor,
Aguinaldo Silva, Sonia queria um valor equi
valente ao pago no exterior, o que a emissora
não poderia pagar. Mas a atriz conta via fa
cebook outra versão, de que a emissora te

ria oferecido um cachê menor do que lhe foi

pagocinco anos atrás, porPágtnas da Vida,
e que a proposta foi "no mínimo, indelicada".

ONG de Ronaldinho
perde apoio no RS

Depois da opção pelo Flamengo, rejeitando a

oferta do Grêmio, o Instituto Ronaldinho Gaúcho

perdeu o convênio que tinha com a Secretaria de

Educação de Porto Alegre. O corte foi em resposta
ao pedido de reajuste, de 160%, ampliando a verba

que a ONG recebia da prefeitura de R$1,4 milhão

para R$3,8 milhões, sem mudança" no número de

beneficiados. A informação é da Folha de São Paulo.

DIVIRTA-SE

O Poliglota
Dois intelectuais conversando:
- Eu domino muitas línguas! - comenta o primei

ro - Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Japonês ...
as conheço uma língua que eu nunca vou con

seguir dominar...
- É mesmo? - pergunta o amigo - Qual é?

. -·A Ifngua de-minha mulher!

"A 'idade
chegou"
diz Bonner

O apresentador do Jornal Na
cional falou em entrevista a re

vista Contigo sobre vaidade, ca

belos brancos, e o casamento de
21 anos com Fátima Bernardes.

"Não, não gosto dos meus cabe
los brancos, não acho charme, é
só sinal de que a idade chegou."
disse, negou que pintasse o cabe

lo, e contou que nunca foi vaidoso,
e "Até muito pouco tempo, ia tra

balhar de camiseta, jeans, tênis."

Gléo Pires.quer
engravidar

Enquanto o casamento continua uma incógnita, a atriz Cleo Pires, da novela

Araguaia e o "namorido", o publicitário João Vicente Castro, devem seguir em
viagem planejada para Bali, após o fim do folhetim, e talvez engravidar. "Está
nos nossos planos. Quem sabe a gente aproveita a viagem para encomendar o

bebê", disse, em entrevista ao jornal O Dia.

Juliana Paes se
emociona com o filho
A atriz Juliana Paes, que deu à luz seu primei

ro filho, Pedro, no final do ano passado, publícou
um texto em seu site falando sobre a maternidade.

Nele, a atriz fala de "um profundo amor que me faz

querer chorar a cada vez que dou de mamar", e de
clarou : "Quanta gratidão pela vida! Por poder viven
ciar essa experiência! E já que todos os clichês são
válidos quando o assunto é a chegada de um bebê,
posso completar: estou em estado de graça!!!!"

SUDOKU

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

quadrado de 3x3 .

ANIVERSARIANTES
13/01
Ademir A. Fagundes
Adriano Janssen
-

Aline Manerich

Amado K. Ferreira

Ana Caroline Etkert

André R. Picolli

Arlindo Welter

Arnilda Scoz

Clovis Gerent

Ederson C. Vigini
EdirKonell

Erico Eichstadt

Eunice Zehnder

Gerdaliqa Richter

Ivete V.Verbinen

Iyonete Marqlmrdt
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
furtos Virou um salve-se quem puder nas praias do litoral cata
rinense. Os meus amigos que os digam. Telefones celulares de
última geração, que a turma exibe por aí namaior desenvoltu

ra em todos os lugares, têm sido o alvo predileto. Na paralela, os tu
ristas que invadiram as nossas praias e andam no maior zigue-zague
pensando que o paraíso é aqui, é bom ficar esperto apesar da apa
rente tranquilidade. Já que o paraíso está só na paisagem. Tá ligado?

Fofocódromo
Deu o maior zumzumzum

a notinha de ontem sobre o su

posto affair da atriz Claudia Raia
com um mega empresário aqui
da região. A caixa de e-mail ama-

o nheceu cheia de curiosos que
rendo saber o nome do felizardo.
Não sei o nome do afortunado,
assim que MG souber avisa, tá?
Fiquem tranquilos!

livre acesse
Sabia que com as férias

uma turma está adorando fi
car na cidade? Além do sos

sego? Pois é, os marmanjos
ficam completamente à solta

enquanto as esposas cuidam
do patrimônio na o orla. Os
casados e noivos, daqui para
diante, são a maioria em ba
res, boates e churrascarias.
Entenda como puder. O ve

rão é uma festa.

I •

I •

11

Abrigo
Dizem por aí que não vai so

brar pinto sem fantasia. Mas não
o da Madrugada, não, viu! É este

mesmo que você está pensando.
A Secretaria da Saúde vai distri
buir camisinhas para serem dis
tribuídas em Iaraguá afora até o

carnaval- passar. Corra e garanta
seu lote para uso suficiente sem

medo de ser feliz.

Dica de
quinta-feira

Curtir a reabertura da Lon
donPub.

Onde comer
bem em Jaraguá
No l)J:onna Dica Ristorante e

Pizzerie. Onde? Na Rua Bernardo
Dornbusch, ao lado daVídeo Lo
cadora Baependi,

"
o abraço nos faz
lembrar quem

realmente somos
11(,'1 "MSA ,mrtAOJ/iJJll

"

NAS RODAS
• Luiza Rincaveski está com
nova estrelinha tatuada no

braço, fresquinha, fresquinha,
em homenagem a mais um
filho que acaba de chegar. No
caso, o petit Henrique, fruto do
casamento com Iriel.

• Jefferson Rafael Graatz ganha
coro de parabéns dos amigos
hoje, com direito a soprar
velinhas e a cortar o bolo.

• Neni e TeliWolf, da Doce Mel,
dividem o verão entre Jaraguá
e a casa de praia, em Piçarras,
sempre ilhados de amigos.

• O comunicadorValéria trocou
os dias de sol da cidade, no fim de
ano, pelo frio do Chile.

• Rudinei Pacheco está no Rio de
I Janeiro na condição de special

guest das melhores marcas do
Fashion Rio.

• A espevitada Lais Rolin
Schmidt também baixou no
Fashion Rio, domingo. Ontem,
ela fez o caminho de volta cheia
de novidades.

• A bordo de uma Land Rover, o
meu querido amigo e esportista
Fábio Stahelin, sua esposa
Simone e mais uma trupe
jaraguaense fizeram um tour

pelaArgentina e Chile até ao
Oceano Pacífico, passando pelo
deserto do Atacama. Foram
7.800km de muita aventura.

illimmlm!i,'f;I!il,�luiflmUiJDJllIi/IIüilJIIlf1/JI!JiI!JW!JjIm;'lmDiiil1;HiIim!fflIMfllli!iJ!Ilm'l1ml1mll1l.'!IIIIIlIi!jIlPJm!mmiifrmrl1$tlilJm.�lllJJiij/l!!t,�IlIiIi!;I[Jjii/IJàmG;jJlt�UiltU!!lJIIl!il//Il1/J, mllil,-�;J;;jim{lmlilIJlaJ/!1!ll_iIfItJ!i!!l1!tlll;óJ!ffPIUIiHijilJ/!iifflfJmJw,l/W1@/1fi]!I!lli11!!IilfI1llJjj111!fr!!IiIPi�ii!I�!liliiIRIU!iiIi!{Jnlii/llrillwll/llll/Jjiillfl!jlilI1�JmUi
\
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FESTA

RonaldínhoGaúcho éapresentado
Data para início dos treinos não foi definida, mas craque deve viajar hoje para Londrina
RIO DE JANEIRO

Mais parecia final
de campeonato ou

comemoração de título.
Tamanho frenesi era
apenas pela apresentação
de um jogador.

No
entanto, não era qual

quer jogador. Tratava-se
da chegada de um cra

que: Ronaldinho Gaúcho,
pentacampeão mundial pela sele
ção e duas vezes eleito o melhor
atleta do planeta, em 2004 e 2005.

Segundo estimativas da Polícia

Militar, cerca de 20 mil torcedores
foram à festa por volta das 17 ho

ras, aos gritos de "Ronaldínho vem
aí e o bicho vai pegar".

A estrela do espetáculo subiu
no palco instalado na arquiban
cada e fez um rápido pronuncia
mento: "Obrigado pelo carinho.
Estamos juntos nação rubro-ne-

gra. Agora eu sou Mengão", afir
mou o craque, ao lado do atacan
te Vágner Lave, atualmente no

futebol russo, e da presidente do

clube, Patrícia Amorim, que teve
seu nome entoado pelos rubro
negros.

Desde a saída do atacante

Adriano, no meio do ano passa
do, aliada à queda vertiginosa do
rendimento do veterano meia

Petkovic, fora dos planos do téc

nico Vanderlei Luxemburgo, o

Flamengo buscava um ídolo. A
vinda de Ronaldinho preenche
essa lacuna e enche a torcida de

esperança de dias melhores.

Agora, Ronaldinho Gaúcho
se prepara para conhecer os ou
tros jogadores do grupo a partir
de hoje, quando vai a Londrina

(PR), onde se junta ao restante

do elenco para a pré-temporada.
O início dos treinos ainda não

está confirmado, assim como

.
sua estreia, que deve acontecer

em algum jogo do Campeonato
Carioca 2011.

FOTOS DIVULGAÇÃO

- -
.

Ronaldinho ao lado de Patrícia Amorim e outras celebridades

I ,

o Ronaldinho que
chega aqui é o mais

motivado da minha vida ..
RONALDINHO GAÚCHO

, '1/

Astro diz que
está motivado

Um pouco mais tarde, ele con
cedeu uma entrevista coletiva.

Logo na primeira resposta o cra

que falou sobre o que estava sen

tindo. "É complicado para falar

depois de tanta emoção e de tudo

que eu vivi agora há pouco. É um
dia inesquecível da minha vida",
admitiu. O jogador, que era re

serva no time do Milan, disse que
não vai faltarmotivação para jogar
no Flamengo. "O Ronaldinho que
chega aqui é o mais motivado da
minha vida, nuncame senti assim,
não vejo a hora de treinar para re
tribuir esse carinho", falou.

Diretor da Ferrari aposta
em Felipe Massa para 2011

Para quem pensaque aFerrari já
estabeleceu que o espanholFernan
do Alonso será o seu responsável
para lutar pelo título de pilotos e o

brasileiro Felipe Massa apenas para
ajudar na conquista do Mundial de
Construtores, Stefano Domenicali,
diretor da equipe, respondeu on

tem, emMadonna di Campiglio, na
Itália: "Esperamos ver, este ano, Feli
pemais perto de Fernando oumes
mo melhor. Sabemos que sofreu
com problemas técnicos no ano

passado (pneus Bridgestone muito
duros)", disse. "Depois do teste com
os pneus Pirelli, no entanto, vi outra

expressão no rosto de Felipe. Garan
to que nunca esteve tãomotivado".

O campeonato não vai come

çar no dia 13 de março, no Bahrein,
como terminou o do ano passado,
em que Alonso estabeleceu ampla
vantagem sobre Massa: 252 pontos,
segundo colocado, diante de 144

e o sexto lugar do brasileiro. "Con
versei com Felipe, como também
falei com outros integrantes do
time. Precisamos aprender com

os erros e esquecer o ano passa
do", comentou Domenicali. Nesta
quinta-feira, Massa e Alonso con

versarão com os jornalistas.

Estratégia da escuderia é que Massa esteja igualou melhor que Alonso
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Me'��Cildol f� iona�

Lourival Kârsten

.
.

a8S1113:, como pqde-
ná ser e:X.plorado parcialmente

,
"" , II,'

'

para publicidade.Naturalrrien�'
te que a exploração do espaço
publiCitário, deverá trazer be-'
nefícios para o usuário.

'\,

Em ralação às informações,
'

éiamentável que qualquer no
vato em nossa cidade -"e não

'r, ,r , _"_
.1

são poucos - tenha de buscar

çom terceiros hlforIn(ições que
deveriam estar disponíveis no

ponto dê ônibus. '

Um exemplo
No final de outubro, durante o

tradicional jantar de comemora

ção, a Duas Rodas prestou home
nagem a 132 colaboradores que
completaram 10, 15, 20, 25 ou 30
anos de casa. Também homena-

lIuminacão
,:)

industrial
Portaria publicada pelo

governo, que quer retirar do
mercado as lâmpadas in
candescentes - exceto tipos
específicos com aplicação
industrial - até 2016, abre
uma oportuna discussão
em relação à iluminação nas

empresas.
Com o argumento de que

são caras, soluções como o

uso de domos prismáticos
ainda são muito limitadas
nas indústrias de nossa re

gião. São alternativas que
permitem o uso da ilumina

ção natural proporcionada
pelo sol. Da mesma forma,
projetos bem estruturados já
nascem com a preocupação
de aproveitarriento da água
da chuva para as necessida
des da empresa. Em nossa

região, as chuvas constantes
são um incentivo para estas

soluções. O mesmo se pode
dizer em relação ao uso de
outras soluções de ventila

ção para evitar a necessida
de de ventiladores e exaus

tores. O meio ambiente � e o

bolso - agradecem.

geado o sr. Dietrich, que chegou
aos 60 anos de trabalho na em

presa. Trata-se de um exemplo
de empresa que consegue reter

os seus talentos que, afinal, são o

principal ativo.

Ferrovia
Mais que urgente o empre

nho de toda a comunidade de
nossa cidade no sentido que
viabilizar o desvio ferroviário
da cidade. Isto se deve ao fato
de que obras semelhantes estão

em curso em São Francisco do
Sul e em Joinville e aALL está in
vestindo na troca de trilhos nos

trechos mais críticos. Objetivo
é aumentar as freqüências dos
trens transportando cargas para
o porto de São Francisco do Sul.
Trata-se de uma solução logísti
ca dasmais racionais - em espe
cial em relação aos grãos - e não

faltam cargas de retorno.
Um dos nós a serem desata

dos é a passagem pelo centro de

Jaraguá. Certamente não faltarão

argumentos para nossas autorida
des em visitas à Brasília para agili-
zar as decisões.

'

O futuro do trânsito depen
de disto.

AAssociação Jaraguaense dos Deficientes Físicos
AJADEFI agradece a iniciativa pela doação de R$ 800,00
realizada pelo Clube Moto Giro de Jaraguá do Sul, que
contribuiu em muito para que o final de ano de nossos

colaboradores fosse mais completo e feliz.

REQUERIMENTO DE

LIÇENÇAAMBIENTAL
WS Imóveis Ltda. EPP.,

torna público que reque
reu a Fundação Estadual

.

do Meio Ambiente (FAT
MA) a' Licença Ambien
tal de Operação (LAO) do
Loteamento denominado
São Francisco, localizado
na Estrada Bananal, muni
cípio de Guaramirim/SC.

LOTERIA

07 - 12 - 52 - 68 - 79

02 � 04 - 05 - 06 - 07
09 - 12 - 13 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Recorde
de consumo

Em 2010 o Sistema Interli

gado Nacional mediu um con

, sumo médio de energia elétricà
8,3% superior à média de 2009.

O destaque fica com a indústria

que teve crescimento de 11% no

mesmo período. Embora não te

nhamos informações regionais,
certamente este crescimento foi
ainda maior em função da reto-

mada das atividades da indústria
e o início de operação de novas

instalações industriais.
Cabe um alerta pois, adiante

da fragilidade dos investimen
tos da Celesc, poderemos vir a

ter problemas pontuais como já
aconteceu em um passado recen
te. O consumo de energia elétrica
sempre cresce mais do que o PIB.

Esta ,iIlloia�iva que se'
soma às atividadesmantidas
pelo governo estadual é que'
possibíliton tornar Se; uma
verdadeira ilha de ..excelên
cia na sanidade anímâl põís,
tanto os outros estados bra-

. si1eiro� como QS paísesvízí-,
Rhos aind�précísam cami -,

pnfir mgitR panf cheg�í PaGo
"

/1, '("�-o ,i, '-',

'"mesmç ponto:
I

IN DIGADORES
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Pacientes lotam emergência
Enquanto postos estão fechados, demanda aumenta 15% no Hospital São José em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

Quem precisou de
atendimento médico
ontem teve que encarar
uma maratona no PA
(Pronto Atendimento)
do Hospital São José,
de Jaraguá do Sul.

Já
eram 15 horas quando Darci

Pereira da Silva, 44 anos, ain
da aguardava a esposa Sandra
Tavares, 31 anos, receber os

cuidados de algum especialista. O
posto de saúde do bairro Três Rios
do Norte, onde moram, está fecha
do por causa do período de férias
coletivas da administração pública.
"A minha esposa sente muita dor
de cabeça e na ouca e os nervos

dela repuxam", conta Darci. Antes
das 10h, o casal procurou o Pama I

(Pronto Atendimento Médico Am

bulatorial) - situado temporaria
mente numa casa alugada na rua

Max WIlhelm, no Centro. "Pomos

até lá, mas tinha muita gente e nos

encaminharam para cá".
Ainda por volta das 15 horas, do

lado de fora do PA, Edelgard Setter,
74 anos, havia acabado de chegar
à procura de um profissional que
lhe medicasse para pelo menos ali
viar a dor de cabeça e descobrir as
causas do mal estar. "Já falei com a

atendente, ela disse que vaime cha
mar em breve". O açougueiro Adair
Luiz Guuzztt, 45 anos, também es

perava por atenção. 'Apareceu uma
bolinha nas minhas costas e fiquei
preocupado". Ele mora no bairro

Amizade, no entanto, a unidade de
saúde também está fechada. "Eles
só voltam dia 24, mas o importante
é ser atendido,mesmo que eu tenha
que esperar até às 6 horas da tarde",
diz ele, com ar de conformado.

De acordo com o diretor ad
ministrativo do hospital, Maurício
Souto Maior, é comum, nesta épo
ca do ano o PA receber mais pa
cientes. Isso porque os postos de
saúde e os consultórios médicos

particulares estão fechados. "O

aumento da população também
contribuiu além de muitas pessoas
terem ficado em casa nas férias".
A demanda de atendimentos su

biu 15%. "Por dia atendemos 300

pessoas, enquanto durante o ano

amédia diária é de 250 pacientes".

NO SUFOCO

Atualmente, o PA conta dois
médicos para prestar serviços 24

horas. Segundo Maurício, 12 pa
cientes são atendidos por hora, seis
pessoas para cadamédico, em uma

consulta de cerca de dez minutos.
"Teve dias que trabalhamos com

três médicos para dar conta, mas
não temos estrutura suficiente".
Tudo isso fora as emergências que
chegam até o PApassando na frente
dos casos menos graves. '1\ popula
ção procura o PA porque encontra

um atendimento completo, com

exames e médicos, mas muitas ve
zes os casos não são emergenciais".

PIERO RAGAZZI

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br População encara filas para o pronto atendimento na cidade

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa

Inge HilleWagner, Interventora Rua 28 de Agosto n- 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 foram apresen
tados 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 protesto correspondente. A presente
publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua locali

zação incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 11777 Sacado: AMADEU LOURENCO ALVES CNPJ:
12.266.308/0001-62 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESEN

TAÇOES LTDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título:
5704832U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentan
te: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 23/12/2010 Va

lor: 495,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11540 Sacado: DARCI ATAIDES ADAMS CPF:
035.592.679-2 Cedente: FM PNEUS LTDA CNPJ: 81.374.845/0001-
49 Número do Título: NC14450/6/6 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIlliM Data Vencimento: 20/12/2010 Valor:

95,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11554 Sacado: EMMERICHWOLF CPF: 005.398.807-87
Cedente: SPEZIA E CIA LTDA CNPJ: 84.434.349/0001-21 Número
do Título: 2240 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:
20/12/2010 Valor: 3.136,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11419 Sacado: FABIOLA INES BRIDAROLI ME CNPJ:
09.528.114/0001-83 Cedente: CONECTA ASSESSOmA CONTABIL
LTDA CNPJ: 04.012.732/0001-52 Número do Título: 106456 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIlliM Data Vencimento:
15/12/2010 Valor: 400,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11737 Sacado: GISELE E. BLANCK BORGES DE LIMA
CPF: 021.736.069-64 Cedente: SECURITY TELECOM COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.478.234/0001-

98 Número do Título: 00381 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: lTAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 18/12/2010
Valor: 196,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11659 Sacado: GUSTAVO KREUTZFELD CPF:
399.953.489-34 Cedente: NOEDI DA CRUZ ME CNPJ:
02.957.. 214/0001-86 Número do Título: 16881/01 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/12/2010
Valor: 111,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu-

ção: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
.

Protocolo: 11873 Sacado: ISOLDE MOHR BIER CPF:
744.013.279-34 Cedente: CONFECÇOES PAUL LTDA CNPJ:
80.692.650/0001-84 Número do Título: 1194-A Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor:

150,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 11874
Cedente: CONFECÇOES PAUL LTDA CNPJ: 80.692.650/0001-
84 Número do Título: 1194-B Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 10110/2010 Valor: 150,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11740 Sacado: JACKSON GABLER CPF: 027.317.829-
60 Cedente: SECURITY TELECOM COMERCIO DE EQUIPA
MENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.478.234/0001-98
Número do Título: 00408 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento:
20/12/2010 Valor: 70,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11230 Sacado: JENETE OTTOBELI DA LUZ CPF:
771.519.099-34 Cedente: MADENOP COMERCIO DE MA
DEIRAS LTDA ME CNPJ: 11.048.033/0001-28 Número do Tí
tulo: AAA-900002-0 Espécie: Cheque Apresentante: MADE
NOP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME Data Vencimento:
01110/2010 Valor: 1.000,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11445 Sacado: JONES RIBEIRO CPF: 003.603.749-48
Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LTDA

CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 69874002 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 10/12/2010
Valor: 78,70 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11952 Sacado: JOSIELEN RIBEIRO CPF: 010.159.919-
63 Cedente: AUTO ELITE LTDA CNPJ: 83.270.397/0008-35 Nú
mero do Título: 000002-7 Espécie: Cheque Apresentante: AUTO
ELITE LTDA DataVencimento: 24/11/2010 Valor: 153,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11953 Cedente: AUTO ELITE LTDA CNPJ:
83.270.397/0008-35 Número do Título: 000008-6 Espécie:
Cheque Apresentante: AUTO ELITE LTDA Data Vencimento:
24/11/2010 Valor: 1.000,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10917 Sacado: JOVANA GLOVACKI MEIRELES CPF:
895.521.649-15 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131019374 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: CAROLINA DE CAR
VALHO NEVES Data Vencimento: 03/11/2008 Valor: 21.419,44
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11767 Sacado: JULIO CESAR BARBOSA LANCH.
ME CNPJ: 10.514.914/0001-24 Cedente: OESA COMERCIO E

REPRESENTAÇOES LTDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Núme
ro do Título: 5696411U Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:
23/12/2010 Valor: 1.131,57 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11490 Sacado: LIZANDRA BORGES DE CAMPOS
CPF: 047.380.099-31 Cedente: UNIBANCO UNIAO DE BAN

COS BRASILEIROS S.A CNPJ: 33.700.394/0001-40 Número do
Título: 26473 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento:
15/12/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11616 Sacado: LUIZ FERNANDO PAZ MAUlliCIO CPF:
026.341.669-07 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOSAUTO ELE
TRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 0628

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 17/12/2010
Valor: 350,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11031 Sacado: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA JU
NIOR CPF: 358.182.278-47 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS
AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do
Título: 00012145002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data
Vencimento: 26/11/2010 Valor: 110,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 11442 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS
AUTO ELETlliCOS LTDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do
Título: 2304004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 10/12/2010 Valor: 152,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 11443 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título:
0168002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimen
to: 10/12/2010 Valor: 71,00 Liquidação após a intimação: R$

10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 10755 Sacado: LUMALIN COMERCIO DE GENEROS
ALlMENTICIOS ITDA CNPJ: 05.049.992/0001-65 Cedente: LUCITA
BERNSMECNPJ: 05.563.94810001-79 Número doTítulo: 0500257300
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIlliM DataVencimento:
241ll/201O Valor: 937,98 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 11437 Sacado: MARCIA OU EDSON PASTORES DA

LE.Q. CPF: 670.194.719-00 Cedente: SHALON COMERCIO DEAR
TIGOS RELIGIOSOS CNPJ: 07.291.582/0001-51 Número doTítulo:
2029968-1-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/12/2010 Valor: 498,70 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11062 Sacado: MAX PRINT CARTUCHOS LTDA

ME CNPJ: 12.295.363/0001-80 Cedente: SETUP INFORMATI
CA LTDA ME CNPJ: 10.344.48110001-06 Número do Título:
0000000004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento:
02112/2010 Valor: 277,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 11258 Cedente: SETUP INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 10.344.481/0001-06 Número do Título: 0000000003 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentan
te: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 09/12/2010 Valor:

277,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11875 Sacado: SCHROEDER COMERCIO DE MA
TERIAIS GRAFICOS LTDA CNPJ: 09.045.217/0001-92 Ce
dente: EMBRAMOLD FERRAMENTARIA LTDA EPP CNPJ:
03.755.557/0001-20 Número do Título: 1232A Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/12/2010
Valor: 955,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
11926 Cedente: MILIOPA CURITIBA PRODUTOS ALIMENTI
CIOS LTDA CNPJ: 79.801.189/0001-71 Número do Título: 1884

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
'30112/2010 Valor: 954,71 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11660 Sacado: VANDERLEI JONAS BOLDUAN CPF:
038.129.889-25 Cedente: RM COMERCIO E SERVIÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Títu
lo: 0297012001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
20/12/2010 Valor: 179,50 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 13 de janeiro de 2011.

Christa Inge HilleWagner, Interventora
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Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

PILULA ANTI-BARRIGA
Possui ação diurética, redutora de depósito de
celulite. Inibe o apetite, causando a sensação de

saciedade e assim diminuindo a fome. Acelera o

metabolismo, auxilia na queima de gordura
localizada principalmente no abdômem, diminu
indo a circunferência da cintura.

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de líquidos;

- Reduz significativamente a circunferência
abdominal

O CORREJO DO POVO • Quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

ER COM O CORPO EM FORMA?
A Farmácia Ekilíbrio tem os aliados certos para você!

GARCINIA
A Garc{nía é obtida do truta da Garcinia camboja. Seu principal
ativo é o ácido hidroxicítrico, responsável pela redução no apetite e

pela compulsividade por doces.
Além de atuar como moderador do apetite' a Garcínia também
controla o metabolismo e reduz o armazenamento de gordura
corporal.

CITRUS
Obtido a partir da laranja amarga, estudos clinicas mostram que
componentes do Citrus aceleram o metabolismo, promovendo
um maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima de

estoques de gordura.
O Gitrus ªge ligando-se a receptores encontrados no tecido gorduro
so, ativando o metabolismo e a queima de gordura, sem interferir no
sistema cardiovascular e sem causar nenhum efeito adverso.

FASEOLAMINA
Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma glicoproteína que

seqüestra 40% do carboidrato consumido, inibindo assim a

absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta. O
resultado é a redução dos níveis de açúcares e as calorias atribuí
das a eles e uma diminuição das reservas de gordura. Ou seja, são
dois pontos a favor da sua cintura: menos carboidratos absorvi
dos e menos fome. Daí sua dieta fica magrinha e seu organismo
vai buscar energia nos estoques de gordura, normalmente instala
da na cintura.

APROVEITE O MELHOR DO VERÃO
SEM DESCUIDAR DA SAÚDE!

A estação mais descontraída do ano chegou. E para
aproveitá-Ia ao máximo é importante tomar alguns
cuidados. Segue algumas dicas:

- Protetor solar é fundamental. Deve ser aplicado meia
hora antes da exposição ao sol e reaplicado a cada 2 '

horas, após o banho de mar oupiscina e a prática de

esportes. Crianças devem usar filtro solar

específico.
- Evite a exposição ao sol das 10 às 16 horas,
quando a intensidade dos raios atinge seu máximo.
- Use Chapéus (ou bonés) e roupas leves. Óculos de
sol e protetor labial também auxiliam na proteção.
- Nos dias quentes ocorre maior perda de líquidos e

minerais devido ao aumento da temperatura corporal e
a transpiração excessiva. Deve ser aumentada,
portanto, a ingestão de líquidos, como água, sucos,
bebidas isotônicas (repõem os sais minerais) e água
de coco (bebida isotônica natural, excelente para a

hidratação) .

Conheça também nosso Composto Ativador
do Bronzeado, uma fórmula exclusiva para
quem quer ter um bronzeado perfeito e

duradouro!!!
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Caraguá Auto ·Elite
Uma reTação de confiança

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de cr,..,dibilidade. Líder de vendas da região.
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