
omundo deSofia
Violinista chinesa de 11 anos é a grande estrela
da abertura do Femusc, nesta quinta-feira.
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Neste comecinho de 2011, o Dnit já adiou por três vezes os prazos de análise e

encaminhamento do novo edital para as obras de duplicação. Ontem, anunciou
que o documento deve ser avaliado em Brasília no dia 26 deste mês.

Página 10

�.\ '> I .'
11 ,.

�.

Reportagem percorreu algumas das principais ruas de Jaraguá e constatou que
as faixas de pedestres praticamente desapareceram da cidade.
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População se une

para &judar o Rio
São vários os exemplos de
mobilização, no Vale do
Itapocu, em prol das vítimas
da tragédia no Estado
fluminense. Página 19

Partidos loteiam
as regionais .

Reunião de cúpula definiu,
ontem, o percentual de cada
partido na máquina estadual.
PMDB fica com a maior fatia.
Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
�.fameg.�du.br
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Termina a Primeira I
hrl��s��:� d������919 a IConferência de paz de Paris, que dividiu IIos espólios entre os 27 países vitoriosos, �

e determinou as pesadas sanções aos

derrotados. A conferência, com 70 repre
sentantes dos 27 "vencedores", e liderada
pelos quatro grandes (França, Inglater
ra, Itália e Estados Unidos), encerrou-se
no dia 20 de janeiro de 1920. Em junho
de 1919, foi assinado o documento mais
famoso da conferência, o tratado de Ver
salhes, que determinou as sanções que
levaram a Alemanha ao falido regime da

república deWeimar, e à ascensão do par
tido Nacional Socialista de Hitler.

Com a economia "aleijada" pelas
proibições. resultantes do tratado de
Versalhes, juntamente com as repara
ções exigidas, de cerca de 132 bilhões de
marcos, mais do que o total das reservas
de ouro alemãs. A Alemanha, devastada
pela guerra e o governo provisório sedia
do emWeimar sofreram com uma onda
de hiperinflação, que levou o valor do

marco-papel de cerca de cinco marcos

ouro, no início de 1920, a um trilhão de
marcos ouro, no final de 1923, na tercei
ramaior onda inflacionária registrada.

Com um governo ineficiente, econo
mia falida, e suspeitando que seus líderes
tivessem sido subornados ou forçados a

aceitar os termos do tratado, o povo ale
mão rapidamente virou-se para o homem
que lhes indicava "os culpados", reduzin
do uma série de eventos a influência dos

"judeus". Dispostos a aceitar qualquer
bode expiatório, os alemães abraçaram o

partido deAdolph Hitler.

Otto von Bismarck, primeiro minis
tro da Prússia, proclama a unificação e

fundação do império alemão, iniciando
o período conhecido como o segundo
Reich. A unificação dos estados germâni
cos se deu através do poderio militar, se
guindo consolidação do poder prussiano
com a vitória na guerra Franco-Prussiana.

o teto da sede mundial da Igreja Re

nascer, no bairro do Cambuci, em São
Paulo, desaba, deixando sete mortos e

mais de 100 feridos. Com as lideranças da
igreja sob investigação nos EUA por cor
rupção e lavagem de dinheiro, suspeita
va-se que a construção e a manutenção
não tivessem sido dentro dos padrões.

Os governos de Israel e do Egito assi
nam o tratado de paz que define as fron
teiras de Israel e encerra por completo a

guerra doYom Kipur, ocorrida em outu
bro do ano anterior, após um ataque sur
presa egípcio-sírio durante o feriado ju
daico do Yom Kipur. A guerra terminou

após 19 dias, com a vitória Israelense.
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John Harvey Kellog:
guerra contra a "paixão"
Médico e sanitarista americano, John Har

vey Kellog é mais conhecido pelo produto que
criou junto com o irmão,Will Keith Kellog, o
popular Corn Flake, vulgo sucrilhos. Adven
tista radical, Kellog assumiu, em 1876, a su

perintendência do Sanatório Battle Creek, em
Michigan, pertencente à igreja adventista.

No comando do Sanatório, Kellog imple
mentou um regime composto por exercícios

aeróbicos, banhos de sol, supositórios e uma

dieta composta por água, iogurte e flocos de
milho. Obcecado com a ideia de que a sexu

alidade era, junto com o consumo de carne,
a causa de todos os males, escreveu tratados
onde defendia a idéia de que o sexo era um

mal mais pernicioso e destrutivo do que a

guerra ou qualquer praga.
Em 1906, Kellog dedicou-se ao que via

como mais um "mal" a ser combatido: noto
riamente racista, criou um dos maiores cen
tros de eugenia dos EUA, e defendeu a ideia
de que "não-brancos" estariam danificando
a genética americana.

'18'11

Unificação Alemã

1979

Mina de ouro
Na edição de 13 de janeiro
de 1979, o jornal O Correio
do Povo trazia a notícia da
descoberta de umamina de
ouro no município de Araci,
na Bahia. Com um prospecto
de cerca de 100 toneladas, se
especulava que esta seria a

.

maior mina de ouro do país.

RELAÇÃO COM A POLONIA
:As boas relações entre o povo Húngaro e o Polonês dãtam da idade média, ,e são
até hoje relembradas através dos provérbios Polak,W gier _. dwa bratanki,i do
szablí, i do szklanki ,oba zuchy, oba wawi, niech im Pan Bóg blogoslaw (Polonês e

Hungaro primos são, bons de luta e bons de festa. Ambos valentes, ambos vívidos,
sobre eles as bençãos de deus estão) I na Polônia, e Lengyel, magyar _ két jó barát,
együtt harcol s issza borát (Polonês e Hungáro - dois bons amigos, juntos eles
lutam e bebem seu vinho) na Hungria. Em 12 de março de 2007, o dia 23 demarço
foi ctefipido pelo p'arlatnentÜ';J1::úngarocom� o aia da�rni�ade Húngaro-Polonesa .

•

I

Quatro dias depois, o parlamento Polonês repetiu a dê'cisão. ,
"

i
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Kellog defendia o uso de métodos drásticos para prevenir o "vício
solitário", incluindo cirurgias e a aplicação de ácido nos genitais

PELO MUNDO

2

Renascer
1�114

Tratado de paz

Roadtown
Projetado pelo americano Richard Chambless, Roadtown era um

projeto de urbanização que visava "solucionar os problemas das
cidades modernas". A cidade seria uma longa construção, com uma

única linha subterrânea de transporte, como um prédio horizontal.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
OAB deJaraguá

doSul

SÁBADO
Jorge Brognoli, DurvalMarcat;to,
economista presidente daAcijs

Fabricando ideias inovadoras

[Jentro
de Inovação e Pesquisas Tecnológicas -

araguaTec, é uma organização que abriga em
resas cujos produtos, processos ou serviços
esultam da pesquisa científica, para às quais a

tecnologia representa alto valor agregado. Atendendo
os requisitos mencionados nummodelo de incubação,
direcionado a promover e estimular a criação de mi
cro e pequenas empresas competitivas focadas na

inovação tecnológica, também centra suas ativida
des numa vertente adicional, que é contribuir para
o desenvolvimento socioeconômico .da região. Tal
iniciativa surge da capacidade potencial de propiciar
o surgimento de empresas com padrão tecnológi
co avançado, de modo a se integrarem num parque
tecnológico como habitat permanente
para suas atividades produtivas. 'Desse
modo, surgem novas oportunidades
na área de tecnologias inovadoras,
com a conseqüente criação de renda
e emprego qualificado. A configuração
dessemodelo está assentada operativa
mente através de vários agentes envol
vidos no processo, como entidades pro
motoras, poder público, comunidade
e instituições parceiras.

Atendendo essas premissas, o Iara
guaTec entra definitivamente no campo
da inovação tecnológica, que se evidencia através da

adoção de métodos de produção novos ou significati
vamente melhorados, que envolvem um conjunto de

. fases que vão desde a pesquisa básica até o uso práti
co, demodo a introduzir um novo produto nomercado
em escala comercial. Os métodos utilizados na inova

ção do processo tecnológico podem envolver mudan

ças no equipamento ou na organização da produção,
como também resultado de uma combinação dessas

mudanças, próprias do uso de novos conhecimentos.
Tais métodos têm como objetivo produzir ou entregar
produtos tecnologicamente novos ou aprimorados,
como é o caso da inovação incremental, que significa
a introdução de qualquer tipo de melhoria num pro
duto, processo ou organização da produção dentro de
uma empresa, sem alteração na estrutura industrial.
Daí a importância da inserção das empresas ao meio

Curso para diversas
áreas em janeiro

O curso Planejamento, Programação
e Controle da Produção Intermediário
acontece de 24 a 28 de janeiro no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Destina
do a administradores ligados às áreas de

vendas, logística, finanças, produção, en
tre outros, a capacitação acontece sempre
das 18h30 às 22h30. O custo é de R$ 255

(nucleados), R$ 270 (associados) e R$ 410
(demais interessados). Informações pelo
telefone (47) 3275-7017.

Romeo Piazera
Júnior, advogado

acadêmico, onde as dimensões científicas e empresa
riais se encontram, funcionando como um elo entre o

conhecimento acadêmico-científico e sua aplicação no
sistema produtivo. Ao se unirem esses dois ambientes,
as incubadoras promovem a interação universidade

empresa transformando-se no canal de transferência
de conhecimentos e tecnologias, que são incorporados
à sociedade na forma de processos, produtos e serviços.

Exemplificando, citaremos duas empresas de

tecnologia sediadas no JaraguaTec que, ao desenvol
verem seus produtos com apoio da Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEp, consolidaram sua voca

ção inovadora ao nacionalizar e produzirum produto
historicamente restrito a grandes organizações e cen

tros de pesquisa. A empresaVOXTER
forneceu um kit acadêmico para que
o Centro Universitário de Iaraguá do
Sul - UNERJ, pudesse modernizar
seus laboratórios, de modo a oferecer
aos acadêmicos a possibilidade de
estudar os problemas em máquinas
elétricas girantes pelo espectro de

vibração mecânica. Tal produto en

globa um módulo com acessórios e

uma bancada didática que possibilita
a simulação de defeitos clássicos, tais
como: falhas em rolamentos, desba

lanceamentos em vários planos, desalinhamentos

paralelos, angulares e combinados entre mancais e

acoplamento, folgas e ressonâncias. Desta forma, os
acadêmicos poderão aplicar os conhecimentos ad

quiridos em sala de aula e interagir com modernas
técnicas de diagnóstico de problemas de vibração
mecânica. Por outro lado, a empresa CAENVS está
desenvolvendo produtos que são módulos de inter
face de conversão de sinais analógicos ou digitais,
padrões ou grandezas físicas como pressão, tempe
ratura, nível e umidade com comunicação sem fio,
com diversos tipos de configurações de rede, com
aplicações específicas às necessidades do mercado.
Pode-se observar desta forma, o papel importantís
simo que o meio acadêmico cumpre na gestação de
uma política científica nacional, na qual a participa
ção universitária é seumelhor agente de difusão.

"
Tal produto
engloba um
módulo com

acessórios e
uma bancada
didática.

"
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IMAGEM DO DIA
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RaiOS
iluminaram o céu da região no .

domingo, dia 16. O fotógrafo Piero
Ragazzi registrou o clarão após um raio

no bairro João Pessoa, em Jaraguá do Sul.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

SERViÇO

Retirada de carnês
encerra hoje

A Prefeitura de Barra Velha segue até

hoje com a entrega dos carnês do IPTU

(Imposto Predial e Territorial Urbano) aos
contribuintes do município. Após esse

dia, os talões serão encaminhados através
dos Correios. Neste ano, a Prefeitura está
oferecendo 10% de desconto para quem
pagar à vista até dia 10 de fevereiro. Após
essa data, pode-se optar por pagar em até
10 parcelas. O atendimento acontece das
8h30 às llh e das 13h às 19h.

\

Puras do brasil S.A 87001335007034 convoca o(a)
Sr(a) .Noeli Alves de oliveira zipperer, portador da CTPS
n- (80117) a comparecer ao trabalho ou apresentar justi
ficativa de sua ausência desde o dia 01/12/2010 no pra
zo máximo de 48 horas.

O não comparecimento será considerado abandono de

emprego, nos termos do previsto no artigo 482, I da CLT.
17/01/11 puras do brasil S.A 87001335007034.

Inscricões no IF-SC
�

terminam hoje
o IF-SC (Instituto Federal de Santa

Catarina) está com inscrições abertas até

hoje para cursos de graduação. Os inte
ressados devem se inscrever pelo Sistema
de Seleção Unificada. A seleção dos can

didatos acontece com base no resultado
do Enem 2010. Na Região Norte'são ofere
cidas 152 vagas nos campus de Joinville,
Jaraguá do Sul e Geraldo Werninghaus.
Inscrições pelo site do Ministério da Edu

cação (www.mec.gov.br).

Unerj com inscrições
até 25 de janeiro

Interessados em garantir uma vaga no
ensino superior podem confirmar inscri

ção ao vestibular complementar da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul)
até o dia 25 de janeiro. As inscrições po
dem ser feitas no site www.unerj.br.In
formações pelo telefone (47) 3275-8200.
Além de cursos em áreas tradicionais, em
2011 a Unerj oferece o curso de Engenha
ria Civil. As provas do vestibular .comple
mentar ocorrem no dia 30 de janeiro.
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DISTRIBUiÇÃO
PMDB terá direito a
mais vagas nas SDRs
Cotas foram definidas durante a tarde de ontem
'JARAGUÁ DO SUL Desenvolvimento Regional). Logo

atrás vem o PSDB, que consome

30% da fatia do bolo. Os demo
cratas ficam com 27%, o PPS leva
5%, e por último o PTB, somando
3% das colocações. A distribuição
oficial é da Secretaria do Estado de

Coordenação e Articulação, depois
de uma reunião, realizada ontem

à tarde, no Conselho Regional de
Contabilidade, em Florianópolis.

Mais de cem pessoas parti
ciparam do encontro: secretário
Estado de Coordenação e Articu

lação, Antonio Ceron, João Paulo

Kleinubing, prefeito de Blumenau
e presidente estadual do DEM,
deputado federal João Mattos

(PMDB) ,presidente da Celesc,

Mesmo que os nomes dos
titulares do secretariado
regional estejam
indefinidos, os partidos já
podem saber a quantidade
de vagas que irão receber
com a descentralização
do novo governo de
Santa Catarina.

Opeemedebistas
sustentam

35% dos cargos para se

cretários e diretores gerais
das 36 SDRs (Secretaria de

• CONFIRA

PMDB3S%
PSDB30%
DEM 27%
PPS5%
PTB3%

Dalírio Beber (PSDB), secretário
do Estado de Educação, Marcos
Tebaldi, suplente de secretária do
PPS e ex-secretária do Estado de

Saúde, Carmen Zanotto, e repre
sentantes dos diretórios dos parti
dos das 36 regionais.

Conforme informações da
assessoria de comunicação da se

cretaria, a distribuição das vagas
cumpre o acordo proposto pelo
governador Raimundo Colombo,
em campanha. Portanto, o maior
número de cargos fica com os par
tidos que mais angariaram votos

nas urnas durante a eleição.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Tironi continua no cargo como interino. Senador Paulo Bauer quer que ele seja mantido titular no órgão

PORÉM, PARA JARAGUÁ, NOME DO TITULAR NÃO ESTÁ DEFINIDO

SOR de Joinville fica com o PMOB
Já é certo que a SDR de Ioin

ville ficará com os peemedebís
tas. Mas para Jaraguá do Sul não
há nomes definidos para assumir
a gerência. Na semana passada,
o presidente regional do DEM,
Carione Pavanello, sugeriu divi
dir em dois os quatro anos de ad
ministração da secretaria entre

os democratas, aliados ao PMDB,
e os últimos 24 meses o comando
ficaria para o PSDB. No entanto;
a sugestão consiste em apenas
especulações.

Os tucanos sempre estive
ram no comando da SDR, desde
sua criação. Primeiro com Niura
Demarchi e depois Lio Tironi,

que-contínua no cargo como in
terino. O senador Paulo Bauer já
revelou a vontade de manter na

função o atual secretário. Entre
tanto, o PMDB e o DEM querem
assumir a gerência. O PMDB

aposta na promessa de Colombo,
para a vaga ficar com o partido
quemais somou votos nas urnas.
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Sebrae em nova lase
Muito prestigiada por políticos e empresários
- o governadorRaimundo Colombo fez
questão de comparecer - a posse da nova
diretoria do Sebrae sinaliza para um novo

momento da entidade, reforçando um
projeto de continuidade e a parceria com o

poder público.
Aproveitando a presença do governador, os
novos diretores solicitaram, por exemplo, que
governo e prefeituras trabalhem junto com

o Sebrae/SC, envolvendo-se nos processos

Licença
Prefeito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt, licencia-se do cargo de
26 de janeiro a 14 de fevereiro.
O mandatário pretende visitar
o novo governo do Estado e ir a

Brasília, negociar o repasse de
recursos para pavimentação,
construção de um ginásio de
esportes e a arquibancada do
estádio municipal. E, claro, vai
tirar umas férias, além de dar
visibilidade ao vice, Altair
José Aguiar, do PPS, que
vai assumir o comando.

Ação
O vereador Diogo Iunkes, de
Guaramirim, enviou ofício ao

Ministério Público, cobrando
um posicionamento do MP
a respeito de um termo de

ajustamento de conduta
firmado entre a Prefeitura e

o Ministério. Segundo ele, o
Executivo não está cumprindo
o acordo, notadamente no
quesito investimento em
saneamento básico até 2012.
O representante daArnvali
à época, 28 de abril de 2009,
também subscreveu a peça.
Iunckes invoca que a

falta de atenção ao saneamento

e à infraestrutura são os

principais responsáveis pelos
alagamentos e destruições,
como as de domingo.

Espaços
o proprío Ratmundn
Colombo já teria
externado a interlocutores

que não vê com bons olhos
amovhnentação do DEM'
de; Jaraguá em torno da
SDR$Acaba gerando mais
desgaste e dor de cabeça
ao governador,

de orientação e capacitação e ensinando os

catarinenses a fazer gestão.
A ideia que mais chama a atenção é
a linha de crédito sem juros para os

pequenos empreendedores. Sabe-se que
não é tarefa das mais simples concretizar
tal intento, mas trata-se de uma bandeira

que precisa ser empunhada, qual seja,
fomentar a criação, a sustentabilidade e o

crescimento de novos empreendimentos.
Iniciativas que deram certo, como as ações

pautadas no atendimento individual a
empresários e possíveis empreendedores, e no
atendimento coletivo, sempre pensando no
aperfeiçoamento técnico, terão continuidade.
Além de Colombo, prestigiaram a posse do

superintendente CarlosZigelli e sua diretoria,
CasildoMaldaner, Paulo Bornhausen e

GelsonMerísio, além de prefeitos, vereadores
e empresários. Bons sinais. O prestigiamento
político, as bandeiras levantadas e as

promessas de continuidade.

Tesoura afiada
Aprimeira reunião entre do prefeito de Schroeder,
F(�U,peVoigt (PP), e o coleglado rnunlcípaí, depots
das férias, foi ontem, 110 final da tarde. Encontro
marcado para delinear corno a Prefeitura vai gastar
as verbas dísponíveís.Voígt adiantou quer cortar
despesas admlnístrativas, corno energia elétrica,
cafezinho, material de escritório. horas extras, etc,
para dispor de H$ 2,5 milhões propostos por emendas
parlamentares. O que exigiria contrapartida de H$ 2
milhões do Executivo para a construção de creches,
pavimentação de ruas e um ginásio de esportes.

- 41ValUOS fazer UIU levantamento para (:�nxugal' a

t IH�\t]ldna � ma nf'f QS rEtWf sos,
" disse.

Política 5

'SJaa coluna pelo Twitterl

* Colaborou: DaianaConstantino

HummDl!
OPMDB deJru:aguádoSul
reúne-seboje.Umdos temas
empautaéaSDReaproposta
doDEM, dedividirosquatros
anos degestãoemdoispara
DEM-PMDB edoisparao
PSDB..AsbancadasdoPMD8
sentaram,ontem,paradiscutir
asSDns com o secretário
AntônioGemne,aoque tudo
indica, a ideiamirabolante
tempoucas 'chances devingar.
Não pegoubemnoPMDB,
muitomenosno PSDB.

Corte
O todo poderoso Guido
Mantega sugeriu que a

presidente Dilma Rousseff
reforce o bloqueio orçamentário
em gestação pela equipe
econômica. Passaria de R$
40 bi para R$ 50 bi. Alguém aí
acredita que haverá dinheiro

para duplicar as BRs 280 e 470?

A confirmar
Está na agenda do
governador,mas a Casa
rvUlit.ar do governo
do Estado ainda. não
continuou a vinda de
Raunuudo COIOIllho a

Jaraguá {to Sul" quinta�

feira, quando fi. sexta

edição do Femuse serã
oficlalntente aberta.
Mesmo em terias� a

prefeitaCecília Konel1
vai estar na tidade.

PRÉ.TEMPORADA.Vereador
Jaime Negherbon passou a

segunda-feira acertando a

contabilidade e recebendo
funcionários daCâmara que

retornam das férias. Semana que
vem, gás total.

DISCUTINDO· Integrantes
do PCdoB das regiões Norte e

Nordeste de SC têm reunião,
hoje, às 19h30min, na Sociedade
Diana deGuaramirim. Discutem a

coordenação regional do mandato
da deputadaAngelaAlbino.
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DO LEITOR

Economia privatizada é
o caminho para o futuro

A
grande crise de 2008 e

2009, além dos danos
intrínsecos à produ
ção, mercados e nível

de emprego, teve .o demérito
adicional de levantar suspeitas
sobre o modelo que sustentou

o desenvolvimento das nações
mais ricas, ancorado nas leis de
mercado e na iniciativa privada.
A necessidade de o Governo dos
Estados Unidos, enfrentando um
dogma do liberalismo num país
que detém 33% do PIB mundial,
aportar recursos em instituições
financeiras e indústrias tradicio
nais, disseminou, globalmente, a
sensação de que uma onda esta

tizante estaria surgindo.
Confundiram-se medidas

emergenciais com mudanças es

truturais. O tempo está-se encarre
gando de evidenciar que o mundo
- incluindo enfaticamente o Bra-

. sil- não abdicou do capitalismo
como o meio para a prosperidade.
Assim, não se deve considerarviá
veis em termos práticos as antigas
teses do Estado proprietário dos
meios de produção.

Não hámais espaço para esse

tipo de distorção num mundo

que precisa desenvolver novos

processos manufatureiros me

nos 'poluentes, garantir a segu
rança alimentar, reverter as mu

danças climáticas, gerar milhões
de empregos todos os meses, via
bilizar a previdência e a sobrevi-

� .11�." ••• l,h ... ", ••

vência digna dos idosos e educar
os Jovens.

É quase ingenuidade supor
que a humanidade poderá vencer
os grandes desafios do presente
século recuando a um modelo
econômico premido pela burocra
cia, falta de agilidade, submissão
indefectível à orientação político
partidária ,e irresponsabilidade
quanto aos resultados da gestão
empresarial. Mais do que nunca,
são fundamentais empresas priva
das bem geridas, rentáveis, social
mente justas e ambientalmente
corretas, capazes de utilizar todas
as virtudes inerentes à livre inicia
tiva para multiplicar a produtivi
dade, criar empregos, desenvolver
tecnologia e viabilizar um futuro
commenos assimetrias de renda e

desenvolvimento.
Cabe ao Estado fiscalizar com

eficiência, impedindo a sone

gação fiscal, fraudes setoriais
e falcatruas contábeis, fatores
que permearam a grande crise
mundial. Também é papel do
governo estimular a economia
e fazer a sua parte nas priorida
des da saúde, educação e inves
timentos públicos em infraes
trutura. Empreender compete à
iniciativa privada!

João Guilherme Sabino Ometto,
engenheiro e vice-presidente

da Fiesp (Federação das Indústrias
, , l • do Estado de São Paulo)

.•• ��. ht.�\.

ve passeio pelas entranhas do evento demons
tra ainda mais motivos para a comunidade se

orgulhar da iniciativa. Nas próximas semanas,

por exemplo, os palcos jaraguaenses recebem

instrumentistas que demarcaram espaço na

história musical contemporânea. São nomes

internacionais vivenciando e alterando a rotina
local. Todos ao dispor da comu
nídade, afinal, o Femusc oferece
centenas de apresentações gra
tuitas. Em troca, merece público,
aplausos e apoio.

Independentemente do

apreço às obras eruditas, a po-
pulação tem o dever de presti

giar a maratona, nem que, por curiosidade ou

respeito às compensações financeiras e cultu
rais oferecidas àmicrorregião. Já na esfera gover
namental, a obrigação é garantir a sustentação
do festival com os recursos necessários, muitas
vezes considerados altos, porém, infinitamente
inferiores aos retornos conquistados.

EDITORIAL

Musicalmente falando

DO LEITOR

o Fim da liberdade Religiosa?
Países como Alemanha e Croácia também e al

gumas cidades brasileiras como Novo Hambur

go, no Rio Grande Do Sul.
A pergunta é: até onde irão com essas leis?

Vão se limitar a restringir o trabalho ou vão" res

tringir a liberdade das pessoas de adorarem no

dia que quiserem?
Em novembro de 2008, o

então presidente Lula foi ao Va
ticano em uma visita fora do

protocolo e assinou um tratado

que oferece benefícios e prote
ção à estrutura da igreja romana.
Será que isto inclui a proteção
do domingo? Não sei, não posso
julgar, nem mesmo sou contra

quem guarda o domingo, como
disse antes, temos o direito de
escolher que fé seguir. Mas deve
mos ter o cuidado e não permitir
que homens emulheres queiram
manipular nossas crenças seja
qual for.

Mesmo que fosse promul
gada pelo governo uma lei que
obrigassem todos a guardar o sá

bado, nósAdventistas do Sétimo Dia jamais con
cordaríamos, pois cremos com convicção que
Deus deu ao homem a liberdade de crer e seguir,
e se o livre-arbítrio foi dado por Deus quem é o

homem para se opôr a Ele?
Portanto, uma lei que invade o campo espiri

tual de uma pessoa e a obriga a seguir aquilo que
não crê, é um crime contra a liberdade individu
al do ser humano e vai contra a vontade de Deus.

o decreto de
81airnunca

saiu do papel.
Principalmente
depois que

uma

denominação
protestantes

Esta
não é uma semana qualquer para a re

gião. O Femusc (Festival de Música de San
ta Catarina), que já começa a emanar os

primeiros sons por Iaraguá do Sul, chega,
em 2011, à sexta edição comprovando ainda mais
a importância conquistada nos últimos cinco anos.

Depois de tantas demonstrações, o evento já
não exige apresentações. É no

tório o papel assumido por ele
nos janeiros catarinenses. Bas
ta levar àmente a lembrança de
que, até 2006, o mês era de fé
rias gerais, inclusive na econo

mia local. Ruas vazias, portas
fechadas e um número quase
incalculável de pessoas buscando atrativos cul
turais fora domunicípio. Essa regra foi modificada
pelo Femusc. Agora, ao invés de ocupar a poltrona
de espectadora, a cidade habita a posto de solista
no palco da cultura.

Cabe ao festival abrir a temporada musical
brasileira. E isso, por si só, é muito. Mas, um bre-

Você
já pensou se Deus tivesse criado os

seres humanos sem o poder da esco

lha? Já imaginou se Ele tivesse nos pro
gramado para fazermos apenas aquilo

que Ele ordenasse? Será que seríamos felizes?
Obedeceríamos por amor? Com certeza, não!

Seríamos como máquinas programadas
para obedecer às suas ordens
sem o poder de escolha. Ufa!
Ainda bem que Ele nos deu o

livre-arbítrio!
Dessa maneira, podemos

escolher o que vestir, comprar,
com quem casar, e principal
mente que religião seguir.

Mas infelizmente o ser hu
mano costuma abusar de sua

autoridade e procura impor
suas ideias arbitrárias na mente

das pessoas, e isso muitas vezes

usando até mesmo o poder civil.
Em maio de 1888, um sena

dor norte-americano chamado
Blair, propôs no senado uma lei

obrigando comércio e escolas a

fecharem as portas aos domin-

gos e que todos deveriam adorar a Deus nesse

dia. O decreto de Blair nunca saiu do papel. Prin
cipalmente depois que uma denominação pro
testante se opôs à ideia, pois, de acordo com o

representante da mesma um decreto que obriga
-as pessoas a seguirem uma crença que elas não

querem fere a liberdade de escolha do ser huma
no, que não deve ser motivado a obedecer pelo
medo e sim pelo amor.

Hoje, com exceção do Alaska, todos os esta

dos norte-americanos possuem leis dominicais.

"

. se opôs
à ideia.

"

AlexSandro Schlepka, servidorpúblico
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Geral 7

"
É complicado atravessar as
ruas. É difícil os motoristas
pararem, e quando a faixa
não é visível aí, que eles
não param mesmo.

OSMAlliNA "roMElIN, 19 ANOS

"Falta de pintura nas faixas gera insegurança paramotoristas e pedestres
JARAGUÁ DO SUL

Pedestres'e ciclistas
precisam redobrar a
atenção na hora de
atravessar as ruas e

avenidas da cidade.
/

E
que, além de disputa
rem espaço com mo

toristas apressados,
eles enfrentam um

outro obstáculo: a falta de si

nalização em alguns pontos
da cidade.

Na manhã de ontem, a

equipe de reportagem do O
Correio do Povo percorreu
as ruas de três dos principais
bairros da cidade e constatou

um fato preocupante. As faixas
de pedestres que deveriam ga
rantir segurança aos que tran
sitam a pé pelas vias estão em

situação de abandono. "Ando
este trajeto a pé todos os dias.
É complicado atravessar as

ruas. É difícil os motoristas pa
rarem, e quando a faixa não é

visível, aí que eles não param
mes.mo. Tem que ficar de olho,
passar correndo, dar um jeito",
comenta a operadora de tele

marketing, Osmarina Tomelin,
19 anos, referindo-se ao cruza

mento próximo à loja LuxAta
cadão, na Rua João Ianuário
Ayroso, no Jaraguá Esquerdo.

O Correio do Povo também
encontrou faixas sem pintura
nas ruas: Barão do Rio Branco,
Walter Marquardt e 25 de Ju
lho, no Centro e naVila Nova,
respectivamente. Mas um

dos casos mais preocupantes
ocorre na Marina Frutuoso,
também no Centro. É que a

rua, mesmo abrigando uma es

cola e uma creche, possui duas
faixas de pedestres completa
mente apagadas, o que dificulta
o cruzamento de pais e alunos,
principalmente em horários de

pico. "Só eu tenho 80 alunos.
Na escola, devem ter uns 400.

E tem horas, por volta das 7h e

das 17h, por exemplo, que está
rua tem um movimento inten
so. É muito complicado para
as crianças e os pais atravessa
rem", revela o proprietário da

creche, Ércole deAngelís,
.: .... ". _.-'- ��_;:•.• _ �..t."f _ • �·r t. , , , f' ,. r, , ••• � lI)' , ti .
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PINTURA DEVE
SER AGILIZADA

De acordo com o diretor de trânsito da
Prefeitura, José Antônio Schimitt, a pintu
ra das faixas deve ser agilizada em 2011, já
que o setor recebeu em dezembro do ano

passado um caminhão que será destinado
a este tipo de trabalho. "O veículo ficará a

nossa disposição para a manutenção da si

nalização e colocação dos tachões. Isso fa
cilitará muito porque vai agilizar o serviço.
Em três meses a população já sentirá a dife

rença", garantiu. No final da tarde de ontem, a
reportagem de O Correio constatou quequa
tro faixas haviam recebido nova pintura na

rua Roberto Ziemann, no bairro Amizade.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodoPovo.com.br
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siderada uma virtuose da música
erudita. O talento da violinista a

fez desembarcar em Jaraguá do
Sul, especialmente, para partici
par da sexta edição do Femusc.
Mas, não apenas na posição de
aluna. A menina será uma das

principais atrações do festival.

"
Quero me

aperfeiçoar cada
vez mais e ser
melhor do que
Jascha Heifetz.

SOPHIA CHAN, VIOLINISTA

"
Desde ontem, a solista ensaia

e se preparapara gravar o próprio
CD e DVD ao lado da orquestra
formada por outros integrantes
da maratona musical. No dia 20,
cabe ao público apreciar a habili
dade de Sophia no concerto que
dá a largada oficial à iniciativa.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

- -

.

Olhar deslumbrado
de para aprender e fazer diversas
amizades, a exemplo da firmada
com-Alexa Macanhan, filha da in

térprete da família Chan no Brasil.
Segundo a menina, a grande

diversão das duas tem sido jo
gar vídeo game. "Ela é engraça
da e me conta coisas da China,
mas toca violino todos os dias",
enfatiza.

Segundo os pais de Sophia, além de instrumentista
talentosa, a menina é a primeira aluna da turma
na escola que freqüenta em Hong Kong, na China

FEMUSG

Apequena notável SofiaChan
Sexta edição do Festival de Música de se apresenta a chinesinha de 11 anos na abertura

Pela primeira vez no continen
te americano, Sophia Chan assiste
às paisagens jaraguaenses com

um olhar deslumbrado. H-É tudo
muito diferente da China, o ar

é mais fresco, a cidade bonita e

com muitas flores, árvores e céu

azul", conta. À vontade em terri
tório jaraguaense, a menina diz

querer aproveitar a oportunida-

FOTOS PIERO RAGAZZI

�J

�

JARAGUÁ DO SUL

Ela parece só uma garota
de 11 anos de idade. De
vestido e �apatilha cor
de-rosa, transita pela
cidade e exala a ternura
comum à infância.

orno a criança que é, passa
o tempo livre nas disputas
travadas em frente ao vídeo

...game. Sim, SophiaChanpos
sui uma agenda repleta de compro
missos e estas ocupações vão além
das tradicionais brincadeiras de
meninas. Desde os quatro anos, a

chinesa dedica até cinco horas di

árias, inclusive nos fins de semana,
ao violino. E o detalhe mais impres
sionante dessa história: ela encara
todo o tempo de estudo como uma

possibilidade de diversão.
O divertimento, porém, é le

vado adiante com seriedade de
adulto. Basta tocar no instru
menta e a pequena Sophia cres

ce tanto ao ponto de já ser con-

f

I
l

Sophia Chan tem apenas 11 anos de idade, mas já contabiliza sete anos de carreira na música erudita

Talento que
• •

Impressiona
A intimidade mostrada com

violino pode não ser algo que sur

preenda quem vê Sophia Chan

passeando com o instrumento nos

braços. Mas, o fato de ela ser uma

virtuose de apenas 11 anos de ida
de impressiona qualquer pessoa.
Conforme o argentino Hernan Ro
driguez, 23, o talento da menina
Hé algo fora do comum'. Ele ocupa
a cadeira de primeiro violino da

orquestra formada para acompa
nhar a solista e, mesmo assim, se
mostra boquiaberto com a capaci
dade da chinesa.

O mesmo acontece à violon
celista Kátia Ferreira, 24. HÉ uma
criança tocando um repertório
difícil e maduro", completa. Por
isso, também o esforço de dedi
car a semana inteira a ensaios e

gravações em nada desestimula
a paulistana. Pelo contrário, para
ela, relacionar o nome ao traba
lho da jovem instrumentista .será
motivo de orgulho.

Os pés de Sophia são de
menina, mas com o violino

nas mãos, ela mostra
grandeza de adulta

Alex Klein, diretor-artístico do Femusc, vai reger Sophia
Chan no concerto de abertura do festival, na quinta-feira
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Alex Klein: a maturidade do evento multiplica os frutos e também as responsabilidades de Jaraguá do Sul
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Sexta edição é
mareadapela
maturidade
Segundo o diretor-artístico, festival
inaugura uma nova fase em 2011
JARAGUÁ DO SUL

.o maestro Alex Klein não
tem dúvidas. Prestes a dar
a largada da sexta edição,
o Femusc é, agora, um
evento maduro.

Segundo
o diretor-artístico

da maratona musical,
essa firmeza institucional
está sendo expressa pela

internacionalização do evento.

Dos mais de 500 alunos aceitos
neste ano, 300 são brasileiros e o

restante vem de diversas partes
do mundo. Um deles, que a par
tir da próxima semana habitará
a turma de harpa, sai da Turquia
somente para participar das au

las oferecidas em Jaraguá do Sul.

Apesar de enraizado no mu

nicípio, o festival não deve so

frer, de agora em diante, grandes
mudanças. "Não vamos nos rein
ventar a cada momento, a co

munidade local não se identifica
com idéias radicais, ela quer cer
ta previsibilidade", explica Klein.

Por isso, as adequações vão sur

gir aos poucos e à medida que as

necessidades às exigirem .

Uma das principais evolu

ções, conforme o diretor-artístico,
é a expansão do nome do Femusc

para o restante do país. "Desde o

início temos a intenção de incen
tivar o turismo cultural. Queremos
centenas de milhares de pessoas
fazendo planos de viagem para Ia
raguá do Sul", avisa.

o exemplo vem de Aspen,
nos Estados Unidos. Reconhe
cida pelas estações de esqui, a

cidade também possui um festi
val de música e, ao contrário do

imaginado, é ele, e não o esporte,
o responsável pela maiormovi
mentação econômica do local.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Geral 9

Toda a progra
mação do Femusc é

gratuita. Para parti
cipar, os espectado
res devem retirar os

ingressos sempre
com dois dias de
antecedência: Eles

. são válidos para as

apresentações prin
cipais reatlzadas à
noite. O calendário
do festival inclui
atividades às 13h,
18h, 19h, 20h e

20h30. Nos sába
dos pela rnanhã, há
também concertos

para as crianças.

CAMPUS DO fESTIVAL TERÁ 120 CONCERTOS

Programação começa na quinta-feira
o primeiro concerto do Fes

tival de Música de Santa Cata
rina deste ano está marcado

para a próxima quinta-feira, às
20h. Ele conta com a partici
pação da Orquestra Femusc e

da solista Sophia Chan, ambos
regidos pelo diretor-artístico
Alex Klein. A abertura oficial da

programação também deve ter
a presença do governador do

Estado, Raimundo Colombo.

Quem quiser compor a pla
teia, deve garantir o acesso procu
rando a secretaria do Centro Cul
tural Scar antecipadamente. Cada

. espectador tem o direito de retirar
dois ingressos. Eles são' gratuitos,
assim como os das demais apre
sentações previstas pelo evento.

De acordo com Klein, a or

ganização contabiliza cerca de

120 concertos oficiais, ou seja,
que são realizados no campus
do Femusc. No entanto, a cidade
também abriga palcos paralelos,
como o Shopping Breithaupt, o
Museu Weg, a Igreja Matriz São

Sebastião, diversas empresas e

até hospitais. "Temos potencial
para 450 apresentações, porém
a logística ainda não nos permite
tudo isso", afirma.

Orquestra de alunos já ensaia para a abertura do Femusc com a regência é do maestro Alex Klein
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Votaçãoadiada três vezes
Catástrofe no Rio de Janeiro fez Dnit adiar análise do edital para o dia 26
JARAGUÁ DO SUL

A apreciação do texto
do edital de licitação
da 8R-280 vai ter de
esperar um pouco mais.

Aaprovação
da nova plani

lha de custos da duplica
ção, que estava prevista
para acontecer na ma

nhã de hoje, deve ser transferida

para a próxima quarta-feira, 26.
O adiamento foi motivado por
que os representantes do Dnit

(Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) de Bra
sília decidiram dar prioridade à

votação de projetos relacionados
à realizaçãode obras emergenciais
no Rio de Janeiro, onde as chuvas
causarammortes e prejuízos.

"Em virtude das catástrofes o

colegiado decidiu deliberar ações
para as obras que dispensam a

abertura de licitação", explica o as
sessor de imprensa do órgão, Bre
no Maestri. Esta é a terceira vez este

ano que o órgão suspende a apre
ciação do texto do edital: passou do
dia 11 de janeiro para o dia 12, em
seguida para dia 18 e agora, dia 26.
A licitação deveria ter sido lançada
no dia 21 de dezembro de 2010,
mas duas empresas interessadas
em concorrer apresentaram im

pugnação ao documento anterior.
Apesar de a republicação ainda

não ter data definida para aconte

cer, o diretor-geral do Dnit, Luiz
Antônio Pagot, garantiu que as

obras na rodovia devem começar
em 120 dias. A promessa foi feita
na quinta-feira passada ao secre

tário do Estado de Infraestrutura,
Valdir Cobalchini, e o presidente do
Deinfra (Departamento Estadual
de Infraestrutura), Paulo Meller.

O projeto de duplicação en

volve o trecho de 73,9 quilôme
tros entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul. A obra está

orçada em R$ 955 milhões, mas
pode passar de R$ 1,2 bilhão.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

-

PREVISÃO DO TEMPO. .

Algumas aberturas
de sol ao longo do dia,
com chuva em grande
parte do estado, e
chances de temporal.
Temperatura alta.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 200C I

MÁX: 29°C

QUARTA
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 19°C .J�" ...

I' "'"

MÁX: 32°C 1,,,_.,.,,,,,,,.,,,.,,,",)
SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 27°C

�JTO l

Mares revoltos
e tempestades
Ventos fortes e pancadas de

chuva com trovoadas dificultam
a navegação durante esta sema

na, embora hajam poucas e pe
quenas ondas. Muitas nuvens e

calor no litoral, com chuvas es

pecialmente à noite.

EDUARDO MONTECINO

Duplicação está orçada em R$ 955 mi e será dividida em três I�tes
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Morre ferido
em explosão

Um dos feridos na explosão de
um caminhão com fogos de artifício
em BarraVelha, morreu na madru
gada de domingo. Odair José Mo
reira, 36 anos, estava internado na

UTI do Hospital São José de Ioínvil
le, mas não resistiu aos ferimentos.
A outra vítima, Fábio César da Silva,
35, segue em estado estável, segun
do informações da instituição.

BUARAMIR�M
Boi mata próprio
dono a chifradas
Um homem de 62 anos foimor

to a chifradasporumboi daproprie
dade onde morava, no bairro Caixa
d' água, em Guaramirim, às 18h45
de sábado. Felipe Mader foi atingi
do na altura do tórax e teve perfu
rações no estômago, no intestino e

no coração. Segundo os bombeiros,
o acidente aconteceu depois que o

animal fugiu do estábulo e Mader
tentou recapturá-lo. O homem teria
tentado amarrar uma corda do pes
coço do boi, que teria se assustado e

reagido contra o próprio dono.
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Dias quentes devem
continuar piorando
A previsão é de temperaturas

desagradáveis ao longo da sema

na, com o nível de desconforto au

mentando até quinta-feira. Ao mo
mento, um leve alívio no calor de
verão é previsto para sexta-feira.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Guara

mirim - Christa Inge Hille Wagner, Interventora
Rua 28 de Agosto nO 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 abai
xo 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) ser (em) descorihecidas, sua locali

zação incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou dorniciliada(s) fora daCircunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os

arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG].

10/12/2010 Valor: 88,50 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Data Vencimento: 23/12/2010 Valor: 470,00 Li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

.

14/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
24/11/2010 Valor: 3.666,06 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00Protocolo: 11298 Sacado: NILVAN FACÇÃO

LTDA ME CNP]: 09.058.460/0001-45 Cedente:
]AMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS LTDA CNP]:
04.317.708/0001-21 Número do Título: 9615.1 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica

ção Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 08/12/2010 Valor: 385,00 Li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11815 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2279/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
23/ll/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11827 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2281/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
07/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11864 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2066/5 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
06/12/2010 Valor: 3.666,06Liquidação após a inti

mação: R$ 10',85, Con dução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00Protocolo: 11817 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO

E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2279/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
30/11/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11831 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2281/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
14/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11761 Sacado: SANDRO REUTER CPF:
854.366.589-20 Cedente: MGRB TINTAS LTDA
ME CNP]: 03.492.863/0001-11Número do Título:

. 1989/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Ven
cimento: 26/12/2010 Valor: 220,28 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11865 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2066/6 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
14/12/2010 Valor: 3.674,85 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00Protocolo: 11818 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO

E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2279/3 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
07/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11833 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2281/3 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
21/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11669 Sacado: TRITEXTIL INDUS
TRIA E COMERCIO ACE TEXTEIS LTDA CNP]:
08.688.568/0001-59 Cedente: BANCO SAFRA SA
CNP]: 58.160.789/0001-28 Número do Título:
454104014 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Ven
cimento: 16/12/2010 Valor: 6.825,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11866 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2278/2 Espécie: Duplicata de
Venda MercantilApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
23/11/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11794 Sacado: B.C.C. TRANSPORTES
LTDA ME CNP]: 02.656.671/0001-30 Cedente:
COMERCIO DE PEÇAS ALTO VALE LTDA CNP]:
83.061.317/0001-65 Número do Título: 040961 04

Espécie: Duplicata dé Venda Mercantil Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 22/12/2010 Valor: 1.306,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11820 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2279/4 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venciinento:
20/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,3�, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11835 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2282/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
14/12/2010 Valor: 3.399,21 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11867 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2278/3 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
30/11/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11706 Cedente: INSTALADORA ELE
TRICA CONTI LTDA CNP]: 75.289.157/0001-88
Número do Título: 12016-1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 16/12/2010 Valor: 259,28 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11291 Sacado: EDMUNDO LUBA
WSKI ]UNIOR CPF: 040.371.289-00 Cedente:
MARE D'ÁGUA CONFECÇÕES LTDA ME CNP]:
04.978.253/0001-95 Número do Título: 1249/D

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/12/2010 Valor: 491,58 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11821 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2280/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
30/11/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11837 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2282/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
21/12/2010 Valor: 3.399,21Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11868 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2278/4 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
13/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11750 Cedente: KATRES COMERCIAL
LTDA CNP]: 04.223.162/0001-40Número do Títu
lo: 0000060721 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 21/12/2010 Valor: 5.092,31Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11753 Sacado: GERSON JONAS DUNCKE
CPF: 841.294.339-20 Cedente: DE]AIL OFICINA
MECANICA LTDA CNP]: 00.107.384/0001-46 Nú
mero do Título: 000204 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 16/12/2010 Valor: 824,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11823 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-
78Nú mero do Título: 2280/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
07/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11861 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2025/6 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
22/11/2010 Valor: 4.355,12 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30; Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11791 Cedente: BRAS ONDA PAPELÃO
ONDULADO CNP]: 95.370.078/0001-04Número
do Título: 11237-2 Espécie: Duplicata de Venda

MercantilApresentante: BANCO BRADESCO S.A.
Data Vencimento: 25/12/2010 Valor: 2.186,09Li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência; R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11869 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2278/5 Espécie: Duplicata de
Venda MercantilApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
23/12/2010 Valor: 3.454,94 Liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: .

R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 18 de janeiro de 2011.

Protocolo: 11273 Sacado: IVETTE BRYCH CPF:
484.141.409-63 Cedente: ARNO FRANCISCO DE
RETTI ME CNP]: 86.727.989/0001-55 Número do
Título: 407 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

Protocolo: 11825 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2280/3 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL

Protocolo: 11807 Cedente: ERMENEGILDO WIL
BERT CNP]: 85.327.385/0001-59 Número do Tí
tulo: 474 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Protocolo: 11862 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNP]: 08.784.317/0001-78
Número do Título: 2066/4 Espécie: Duplicata de Christa Inge HilleWagner, Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc 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 a, para pagamen
to 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 motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.

Titulo: 316005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 560,85 - Ven
cimento: 25/12/2010

Apontamento: 167631/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: TAVARES FACTORING FOMENTO CO
MERCIAL Portador: FRIGORIFICO RIO CERRO LTDA Espécie: DMI
- W Titulo: 00023269-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 224,64
- Vencimento: 12111/2010

Apontamento: 166747/2011 Sacado: COMERCIAL ATAC. MAT.
CONST AGU Endereço: RUA JOSE NARLOCH 2399 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-790 Credor: USACAR AUTO PECAS LTDA ME Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 612/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 195,00 - Vencimento: 13/12/2010

Apontamento: 166928/2011Sacado: GISELLA PROBST KEMP
CZYNSKI Endereço: SC 416, 1100 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89251-970Credor: OESA COM E REPRES LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 5696443U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
225,68 - Vencimento: 23/12/2010

Apontamento: 166962/2011 Sacado: COURENA ACESSORIOS EM
COURO LTDA Endereço: RUA REINALDO RAU 242 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: INDUSTRIA DE BOLSAS TO
NIN DO NORDESTE LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
5430/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 690,00 - Vencimento:
31/12/2010

Apontamento: 167632/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: TAVARES FACTORING FOMENTO CO
MERCIAL Portador: FRIGORIFICO RIO CERRO LTDA Espécie: DMI
- N° Titulo: 00023488-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 231,84
- Vencimento: 26/11/2010

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 167576/2011 Sacado: LOJA DAS CORTINAS LUZIA
LTDAEndereço: RUA DOMINGOS SANSON 420 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89256-180 Credor: ALSA TEXTIL LTDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 11007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 773,25
- Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 166667/2011 Sacado: AFP PROMOCOES E EVENTOS
LTDA ME Endereço: R C PRO GOMES DE OLIVEIRA 1232 A301 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: FORMIGARI INFOR
MATICA COMERCIO PRODUT ELETRONICO Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: OS 9070005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
174,50 - Vencimento: 25/12/2010

-- Apontamento: 167047/2011Sacado: COURENA ACESSORIOS EM
COURO LIDA Endereço: RUA REINALDO RAU 242 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-600Credor: PRIMICIA SIA INDUSTRIA E CO
MERCIO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 002802-1 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 659,16 - Vencimento: 28/12/2010

Apontamento: 167634/2011Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME

Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: TAVARES FACTORING FOMENTO CO
MERCIAL Portador: FRIGORIFICO RIO CERRO LTDAEspécie: DMI
- N° Titulo: 00023302-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 304,64
- Vencimento: 17/11/2010

Apontamento: 167534/2011 Sacado: LUA BRASIL MODAS LTDA

Endereço: RUAWALDEMAR RAU 710 - JARAGUA DO SUL - CEP:
Credor: CALCADOS BEIRA RIO SA Portador: - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 2A97076A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 332,00 - Ven
cimento: 03/01/2011

Apontamento: 167448/2011 Sacado: ALECIO DE OLIVEIRA Endere

ço: RUA FRANCISCO HEMPCKEMAIR 57 - CHICO DE PAULA - Jara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-850 Credor: BV FINANCEIRA SIA C.EI
Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131033961 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 1.533,57 - Vencimento: 06/07/2010

Apontamento: 167670/2011 Sacado: D OXYN CONFECCOES LTDA
ME Endereço: RUA FELICIANO BORTOLINI 1431 - BARRA DO RIO
CERRO. JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-189 Credor: BANCO
VOTORANTIM S.A Portador: ADINA INDUSTRIA E C Espécie: DMI
- N° Titulo: 352453 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.443,00 -

Vencimento: 17/12/2010

Apontamento: 167010/2011 Sacado: M.G. SCHWEINLE COMERCIO
HIDRAULICO Endereço: R. MARINA FRUTUOSO 712 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: POSTO PEROLA DO VALE LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 14248 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 904,66 - Vencimento: 25/12/2010

Apontamento: 167142/2011 Sacado: SANDRO ANTONIO LEAL DE
ALMEIDA Endereço: RUA ERVINO MENEGOTTI 10 - CHICO DE
PAULA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: AGENCIA
COSMOS DE VIAGENS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
FT00125128 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 6.909,77 - Ven
cimento: 19/11/2010

Apontamento: 167418/2011 Sacado: ALMEIDAS COMERCIO DE

ROUPAS E ACES. L Endereço: R BERTHA WEEGE 525 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: CONFECCOES ROVIAN LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000145.3/4 - Motivo: falta de'
pagamento Valor: R$ 346,00 - Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 167611/2011 Sacado: DENILSON MARCOS FAGUN
DES ROLAM Endereço: RUA BERTHA WEEGE 315 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89260-500 Credor: CENTERMAQ COMERCIO C M L EPP
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 984 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 198,49 - Vencimento: 28/12/2010

Apontamento: 167027/2011 Sacado: MARCOS KRAUSER Endereço:
RUA JOSE MAESTRI 260 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-680 Cre
dor: MECANICAVOIGTCAR LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 4877/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 333,00 - Ven
cimento: 23/12/2010

Apontamento: 167485/2011Sacado: TADEU BUSKIEVICZ Endereço:
RUA WALDEMAR GRUBBA 1839 - VILA LALAU - laraguã do Sul-SC
: CEP: 89256-500 Credor: TIPOTIL - GRAFlCA E EDITORA LTDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 21355 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.715,50 - Vencimento: 27/11/2010

Apontamento: 166952/2011 Sacado: ALZIRIO FERREIRA TEIXEIRA

Endereço: RUA CARLOS EGGERT 140 - Iaragua do Sul-SC - CEP:
89256-330 Credor: PAULISTA SAUDE S.A Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 180027265 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 490,00
- Vencimento: 24/12/2010

Apontamento: 167392/2011 Sacado: DRUAN MODAS LTDA Ende

reço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1172 SALA 02 - BAEPENDI
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: MLG FOMENTO
MERCANTIL LTDA Portador: J.O CONFECCOES LTDA Espécie: DMI
- N'Titulo: 001885/003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$135,21
- Vencimento: 25/12/2010

-- Apontamento: 166959/2011 Sacado: MARIA SUELI BEZERRA DE

ARAUJO RODRIGUES Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
2828 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000
Credor: BV FINANCEIRA SIA C.EI Portador: - Espécie: CBI - N° Titu
lo: 131020833 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.582,47 - Ven
cimento: 10101/2009

Apontamento: 165919/2010 Sacado: TNT MERCURIO CARGAS EN
COM. EXPRESSA SIA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
1051 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-S C - CEP: 89258-000
Credor: CONDOR ATACADISTA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0018688101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 333,80 -

Vencimento: 15/12/2010

Apontamento: 166853/2011 Sacado: ANDERSON XAVIER DE BRITO

Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 83 - ILHA DA FIGUEIRA - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: GRATTOFAC FOMENTO E AS
SESSORIA COMERCIAL LTDA Portador: ASM -TECNOLOGIA Espé
cie: DMI - N° Titulo: 1890-2. - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.300,00 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 167621/2011 Sacado: EDELISE DOS SANTOS Endere

ço: RUA ELEONORA SATLER PRADI 342 - CONTABILIDADE - JGUA
ESQUERDO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SERGIO ROBERTO
TIRONI Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000050 7 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 500,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 166270/2010 OSacado: NANDA JU IND.TEXTIL LTDA
ME Endereço: RUA JACOB BUCK 121 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-160 Credor: TAIPA SECURITIZADORA SIA Portador: CIA
INDL SCHLOSSER SIA Espécie: DMI - N° Titulo: 038533 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 404,97 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 167198/2011 Sacado: VALDEMAR LENNERT Endere

ço: RUA CLARA HANEMANN, 587 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-
560 Credor: MEC DIESEL FIGUEIRA LTDA ME Portador: - Espécie:
DMI. - N° Titulo: 1/4437 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
600,00 - Vencimento: 25/12/2010

Apontamento: 167567/2011 Sacado: ASWIND. E COM. DE MAQUINAS
LTDA Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 411 - CENTRO - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: POLUX INDUSTRIA ELETRO
MECANlCA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 493 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.291,50 - Vencimento: 03/01/2011

--o Apontamento: 166045/2010 Sacado: ELIANE MAGGIONI - ME

Endereço: RUA DORVAL MARCATTO 524 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-825 Credor: DACCOLI CONFECCOES LTDA Portador: -Espé
cie: DMI - N' Titulo: 176002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
267,43 - Vencimento: 18/12/2010

Apontamento: 167494/2011Sacado: OTHORRINUS CLINICA DE
OTORRINOLARINGO Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 7
SL 10 1 AND - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 076746-001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 350,00 -

Vencimento: 06/01/2011

Apontamento: 167409/2011 Sacado: VVL PINTURAS LTDAME Ende

reço: RUAWERNER STANGE 55 SALA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000Credor: KG MOTOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 27511/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 53,60 - Ven
cimento: 29/12/2010

Apontamento: 167574/2011 Sacado: CLARI DE ARAUJOVIEIRALIM.
ME Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1233 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89256-100 Credor: REAL B I C PROD ALIM LTDA EPP
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 003543 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 597,50 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 167447/2011 Sacado: GABRIEL SPEZIA Endereço:
RUA LUIZ SPEZIA 125 - J ESQUERDO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89253-100 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI
VIACREDI Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 225.989/010 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 1.011,90_- Yencimento: 10/1112010

Apontamento: 167630/2011Sacado: RENATO LUIZ SARTORI;ME
Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: TAVARES FACTORING FOMENTO CO
MERCIAL Portador: FRIGORIFICO RIO CERRO LTDA Espécie: DMI
- N° Titulo: 00023495-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,92
- Vencimento: 30/11/2010

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

jornal "Correio do Povo", na data de 18/01/2011.Apontamento: 165468/2010 Sacado: COMERCIAL ATAC. MAT.
CONST AGU Endereço: RUA JOSE NARLOCH 2399 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-790 Credor: USACAR AUTO PECAS LTDA ME Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1190/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 553,33 - Vencimento: 05/12/2010

Iaraguá do Sul (SC), 18 de janeiro de 2011.

Apontamento: 166656/2011 Sacado: GAUCHOS SERVICOS LTDA

Endereço: TUA RODOLFO KRURGER Q5 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor: COOPERATIVA AI Portador: - Espécie: DMI - N°

Tabelionato de Protésto Griesbach
Total de títulos publicados: 35
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Weg na rede mundial
,

No compromisso de chegar até seus dife
rentes públicos, aWEG investe nas ferramen
tas virtuais. A presença global da companhia,
com escritórios e fábricas em todos os conti

nentes, pode ser conferida também pela oni
presença na rede mundial de computadores.
Apostando na flexibilidade e pluralidade que
só a Internet permite, aWEG produz conteúdo
específico para diferentes mídias sociais. Con
fira as ferramentas de relacionamento dispo
nibilizadas pela empresa.

Internet: www.weg.net e www.museuweg.
com.br. Youtube:www.youtube.com/wegvide
os. Flickr: www.tlickr.com/photos/weg_net.
Issuu:issuu.com/weg_net é possível.Ao estilo in
terativo daWeb 2�O, o ISSUU abriga publicações.
ootter:www.twitter.com/weg_ir.www.twitter.
com/weg_wr ewww.twitter.com/weg_museu.

Coleta de
Materiais Escolares
Desde 1926, a rede Breithauptman

tém-se engajada em inúmeras ações
sociais em benefício das comunidades
de Iaraguá do Sul e região. Em 2011,
em comemoração ao seu 85° ano de

atuação, o grupo promoverá a coleta
de materiais escolares novos e usados
"Somente nos supermercados.

Esses materiais serão doados às
escolas carentes da região e auxiliarão
muitas crianças na caminhada do apren
dizado, portanto, é essencial que essa

ação seja divulgada e que a comunidade
em geral faça a sua parte, procurando os

pontos de coleta mais próximos.
A empresa ressalta que durante todo

o ano realizará ações como esta e intensi
ficará sua participação na sociedade, por
acreditar que esta é umamaneira de re

tribuir a confiança e fidelidade de todos
seus clientes e amigos.A rede Breithaupt

-

conta com a colaboração e participação
de toda a população e parceiros para
que esta campanha seja um sucesso!

!
( I
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Mercado R Ional

Lourival Karsten

Gestão
empresarial

No mes de Abril inicia curso de MBA em Gestão Em

presarial que acontece nas dependências do Centro Em

presarial de Iaraguá do Sul em um convênio da ACIJS/
. APEVI com FGV/SOCIESC. Trata-se de um curso pensa
do para empresários e executivos. ACIJS: (47) 3275-7017
- treinamento@acijs.com.br

Atestado belga
Já conhecido no mercado brasileiro pelos altos ní

veis de desempenho, o motor WQuattro acaba de ser

atestado pela Universidade HogeschoolWest - Vlaanderen,
na Bélgica. Após testes realizados em um equipamento
de 4kW, 4 palas e carcaça 112M, o resultado obtido foi de

91.:% de rendimento, enquadrando-o na categoria IE4, a
mais elevada no padrão de eficiência paramotores certifi
cados pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). '

Dólar
o Banco Central está utilizando os mais diversos ins

trumentos para conter a valorização do real. Entre outras

coisas, utilizou, pela primeira vez desde 2009, o swap re

verso. Em jogo, amanutenção de mínimas condições para
a competitividade das empresas brasileiras.

Representação empresarial'
Enquanto naACUS, DurvalMarcatto Junior será recon

duzido paramais um ano de mandato, naACU, o provável
presidente será Udo Dõhler. As associações empresariais
da região estão com uma agenda cheia, principalmente
em função da troca de.governo e diversos projetos de lei
em tramitação, assim como as obras de infraestrutura que
não ganham velocidade.

Depois de meses dedlscussão entre aANVISA e

a indústria de alimentos; está em fase'final a resol�
ção que determinará a inclusão de advertência so

bre os riscos à saúde na'propaganda de refrigeran- ,

te� e ,umertos cqm. altos índicessde açúcar, sódio,
'

e gordur�. Diversas empresas da regüio tainb�m;
,
serão afetadas pela determinação, .

.�, i,

A crescente vinda de empre
sas para o vizinho município já
está estimulando a construção de

Depois de proibir a exporta- pelo �enos _um condomínio in

ção de algodão em pluma, a Ín-
' dustnal. Sera de responsabilida

dia volta a intervir no mercado de de uma imobiliária de Joinvil

proibindo a exportação de fios le, que conta com quase 500 mil

de algodão. O objetivo é proteger �etro� quadrados na BR-280,

a indústria local, que desta forma Junto a entrada daquela cidade.
fica abastecida pela produção re-

gional. O resultado é .muito mais

pressão sobre os preços da commo
ditty. Enquanto isto, o Brasil segue �"l'IIII"!I]::;�m,jlfJ��t;:'��ljf:�w�:;:li::�:t'"'!III'!'j

"
'1::'",'"'If/"f"'1 Iln 11'''' III' @"" �;'1. '"

as regras do jogo", exportando
Ihi::ifl'llt'I1,II'{,il"qjiú",I,jfl!i"\I,,,W /h1111"1 04!i,'!1 �iíl'

algodão em pluma e importando
1 ° 51.627' 1.000.000,00

fi
2° 02.620 24.000,00

os e produtos acabados. 3° 32 397 1. 4.500,00
4° 82.103 14.000,00
5° .00.139 12.240,00

""'I'".'II:ri:m::'l�:�:';J1:f,;r;�:,;rf1;:;f''''''''!'!''1I

Fio da
discórdia

no� muntcípios da micro
região. Resta saber se este

é um retorno justo em

comparação com o que ar

recadamos.
�, '

Porto de

Navegantes
Dentro de pouco tempo, o mais

novo porto de Santa Catarina estará
iniciando as suas operações. Fica
faltando- a conclusão da SC-415 li

gando Garuva a Itapoá. Enquanto
isto, o porto de Navegantes amplia
cada vezmais a sua atuação.

Galpões
em Araquari

LOTERIA

08 - 13 - 22 - 26 - 33
35 - 43 - 46 - 47 - 48
49 - 50 - 54 - 63 - 64
65 - 70 - 85 - 86 - 99

'!!"$I."'''':)I�:'��;f�I��:,��:;tlX'''"'''!I'!I'1

!fJ'í"llMII:ji,l'f7, �1,'flll;I'')[IEI!'!i

11 - 13 � '19' � '2"6 : 32 - 49
�5'IIE f.f. '�.Ú,ltrl N.D q.), 'S' II)J H:t:'1J' �:; � 1)

01 - 06 - 12 -18 - 32 - 38

11I1'''''IIII'I'!lf�:rI,;f�:r��:f;I::�III''''''''$''jlll!�

07 - 08 - 45 - 47 - 62

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

18.JANEIRO.2D10

18.JANEIRO.2D10
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Universo TPM

Elijane Jung
unive�sotpm@ocorreiodopovo.com.br

'

Prazo de validade?
..... inalzinho de domingo decidi dar uma olha

da nos filmes da Tv. Calhou de eu ligar jus
tamente no canal onde passava Eu Odeio
Dia dos Namorados, que por acaso, eu já

havia assistido. Isso �e fez escrever essa notinha.

No filme, uma mulher decide que o prazer de um

relacionamento sem dor se baseia em apenas 5 en

contros e que esse, é o tempo para aproveitar uma
companhia sem envolvimento. Parece 'que todo

homem gostaria de encontrar uma mulher assim,
vê-la poucas vezes e depois, desaparecer, sem co

branças ou compromisso. Mas, tal como no filme,
esse negócio não funciona na vida real. Bem, talvez
funcione até o momento em que algum dos en

volvidos valha mais do que 5 encontros. Por que a

gente sabe que o amor não é coisa da nossa cabeça,
'

ele existe e quando vem, 5 vidas não bastam, muito
menos 5 encontros ...

'-,
I

Palavra de macho
Um amigo me perguntou por que somos tão

contidas nas nossas palavras. Obviamente ele não
generalizou e reconheceu que há as escandalosas.
Pedi que explicasse em que contexto ele fez a per
gunta e ele disse que, se não gostamos do corte

de cabelo daquela conhecida, guardamos aquele

"creeeedo" bem no nosso íntimo. E se cruzamos

com um homem maravilhoso, gritamos só em

pensamento aquele "aooo lá em casa". E quando
uma boazuda olha para o nosso bafe... Foi aí que
eu interrompi o que ele dizia e falei que, ok, ser
discreta. Mas burra, jamé! Tudo tem limite, né?

SOBRANCELHAS
Assim como cada tipo de corpo pede uma pro

dução diferente, cada tipo de rosto pede uma so

brancelha diferente. Sobrancelhas bem fininhas,
outras muito arqueadas, aquelas bem grossas e

ainda as tingidas. O formato do rosto pede aten

ção na hora de moldar esses pelinhos. Rostos re

dondos não combinam com sobrancelhas muito
finas. O formato quadrado pede sobrancelhas mé-

dias, numa linha quase reta, com uma curva mais

para a ponta externa. Faces com formato de cora

ção recebem bem uma sobrancelha bem curvada. E

para aqueles rostos mais compridos, os triangulares,
sobrancelhas finas e curtinhas, de preferência bem

próximas, dão equilíbrio aos traços. A gente sempre
quer saber comomelhorar, então, fica aquimais uma
contribuição.

Abrir a geladeira na metade
do mês de janeiro e ver orgu
lhosamente que praticamente
todos aqueles chocolates do Na
tal ainda estão lá, intactos. Com
exceção daquele chocolate bem

.pequenínínho que você comeu

no réveillon, ou aquele bombo
zinho da semana passada, tanto
autocontrole é admirável! Olhar

aqueles invólucros brilhantes,
cheios de cores que envolvem
os sabores mais incríveis e saber

que eles estão ali, o tempo todo
dando sopa e você "nem tchum",
nem liga ... É o flash!'

;. Todas as grandes
premiações deHollywood
me deixam em expectativa.
Adoro ver os mod.elitos das
celebridades. No Globo de
()uro� reàlíz 011.? dOll1in;go�
''CatherineZ" fóiles e1luliané.

','Pil',," , ,

Moore estão perdoadas pelos
modelos, só por que sou fã
delas...

• Do mesmo modo que
muitas empresas fazem suas

contratações nessa época do
ano, um grande número de
concursos públicos também
são abertos nesse período. De
acordo com o site da Globo,
são mais de 80 concursos
abertos. Acesse gl.globo.com.
• Ontem foi aniversário
da primeira dama dos EUA,
Sra. Michele Obama. Nascida
em 1964, Michele completou
47 anos muito bem na fita.

Mulher 13

II BISCOITO

w DA SORTE
I" Faça o bem sem

�' olhar a quem.

fJI
É A TREVA

Aquele bronze exagerado, de
farmácia ou de sessões de bron
zeamento artificial. E antes que
você me excomungue, deixe-me

explicar: sou a favor das técnicas,
afinal, toda mulher quer umas

pernocas bronzeadas. O que
acho a treva é o exagero. Ficarpa
recendo um cone de sinalização
não dá. Tem que saber quando
parar. Ficar douradinha, com as

pecto saudável, sim. Mas virar um
cheetos ambulante é a treva!

Aunprensamundial já
destacou a boa forma física
da poderosa e cá para nós, ela
é de uma elegância Imparl
It Pts primeiras trocas dÓ
RG :", it1W peloparC
m tícô começara
a ser 'efetuadas ontem.
Cidadãos de Brasília, Rio
de Janeiro e Salvador serão
os primeiros a receber o
cartão. A troca no país inteiro
acontecerá gradualmente em
aproximados 10 anos.

'

• "

...Olhe aqui, preste
atenção, essa é a nossa

canção. Vou cantá-la seja
aonde for para nunca

esquecer o nosso amor. Veja
bem, foi você a razão e o

porquê de nascer esta canção
assim.Pois você é o amor que
existe emmim ...

"

(LuizAyrão
em Nossa Canção)

I (Jf'$ .l(J!l I r®

ComlJet�
Cf díbllidade

W1JVW,Ollrn%�CQm,bf
("1}-a3714147

�@�'Í}�ktt4'f(f1,t, '

_........... �1i!J7&
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CLlC DO LEITOR
Esses são

Tobby (cão) e
Otto (gato),
curtindo o

friozinho
da garagem
numa tarde
de domingo,
dic da leitora

Mayara.

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SÁBADOSEXTA-FEIRAQUARTA-FEIRA

Ke"yErdmarlA,
jornalista

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

CharlesZimmermann,
escmQr

PatríciaMoraes,
jom�Iista '

Pobreza e dignidade

Não
votei na presidente Dilma, mas

uma vez ela eleita, espero que faça
um bom governo, porque como ela

própria já disse, não governa para os

seus eleitores e sim para todos os brasileiros.

Apesar das nomeações de fichas sujas
para o primeiro escalão, ainda assim ouso

esperar que as coisas possam melhorar. In
felizmente, tudo está se repetindo muito:
os "políticos" são os mesmos, alguns deles,
inclusive, foram expurga
dos do governo anterior. A

presidente vai conseguir
controlar a corrupção que
vem grassando até agora,

apesar.do Ficha Limpa, que
conseguiram quase ignorar,
embora seja lei?

Um dos primeiros anúncios do novo go
verno foi a criação do PAC Pobreza, ou PAC
Miséria, uma reedição do Bolsa Família,
pelo que foi divulgado nos jornais. Falou-se
muito e explicou-se pouco, nem nome de
finido o projeto tem ainda. Não sou contra,
absolutamente, que se ajude os cidadãos
pobres deste país. As pessoas, os brasilei
ros precisam sobreviver com um mínimo
de dignidade. Discordo é da dependência
de parte desses cidadãos, que ganham mais
não trabalhando, recebendo O' Bolsa Famí
lia, do que se estivessem empregados.

Espero que o novo PAC da Pobreza re

veja, como prometido, a concessão do be
nefício, para que só aqueles que realmente

precisam dele passem a recebê-lo. E que se

invista mais na educação e na saúde, que
se invista mais na segurança, que se invista

pelo menos a diferença em formação e dis

tribuição de conhecimento para que todos

possam buscar dignamente a sobrevivência.
Não podemos continuar dando o pei

xe, precisamos dar condições às pessoas de

pescar. Chavão inútil? Pois se tivermos uma

escola pública melhor, uma educação mais

eficiente, teremos cidadãos mais preparados
para trabalhar e ganhar o

seu sustento. Se investirmos
mais na qualificação de pro
fessores, se eles forem bem

pagos, se o Estado cuidar da

educação como prioridade,
não existirão vagas de tra

balho sobrando, todos terão

instrução bastante e estarão qualificados para
trabalhar, para adquirir experiência.

Se pagarmos melhor as polícias civil e

militar, teremos melhores profissionais de

sempenhando suas funções e a segurança
não será o caos que é hoje.

Há muito para fazer nesse nosso Brasil,
senhora presidente. O saldo que lhe coube
como herança do governo anterior não são
só benesses, como quer fazer crer o presi
dente que acaba de largar o poder. Há que
se combater a corrupção, a falta de credibi
lidade da justiça, a falência da educação, da
saúde e da segurança. E a inflação começa a

dar sinais de sua ,aproximação.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
-----------_._------------------------

Banho e tosa com preços especiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MElHORES MARGAS DE RAÇAO A GRANEL

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Enrolados (Dub) (13h20, 17h20, 19h20,
21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14hl0, 16h40,
19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 15h50,
17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

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

família (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h40, 15h50, 18h,
20hl0 - todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Além da Vida (Leg) (13h!�D, 16h30, 19h10,
21h40 - Todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (22h - todos os dias)
• Enrolados (Dub) (13h45, 15h50, 18h, 20h
- todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 19h50 -

todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Dub) (17h50 - todos
os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg) (22h - todos
os dias)

• Cine Mueller 2
• Entrando numa fria maior ainda com a

família (Leg) (14h30, 16h50, 19h, 21h15 -

todos os dias) BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (22h - todos os dias)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 17h50,
19h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• As Viagensde Gulliver (Dub) (13h30,
15h30, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com • Cine Garten 1
• Entrando numa Fria maior ainda com a

Familia (Leg) (14h30, 16h50, 19h30, 21h50 -

todos os dias)

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

dias)

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

família (Leg) (14h20 16h40, 19h15, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 16h, 18h,
20h - todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (22h -todos os dias)

LANÇAMENTOS

100 Grandes Líderes
Grandes líderes dão forma à história.Esta obra revela alguns dos

mais renomados, notórios e plausíveis entre os líderes. Examina a

habilidade e o talento para a liderança de cada um e analisa os efei
tos que a vida deles tiveram na história. Nem todos os cem grandes
líderes deste livro foram cosmopolitas, virtuosos, e alguns tinham fa
lhas sérias, mas todos eles deixaram sua marca no mundo e fizeram

.

a diferença em nosso modo de vida atual.

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Sônia teme que André ache que ela engravi

dou de propósito e a mande abortar. Marta informa
a Lincon que Ajuricaba continua como delegado.
Dália avisa Nicolau que Karina chegou. Nicolau diz

a Karina que vai levá-Ia para conhecer o professor
Flores. André e Sônia vão à livraria contar para Pa
trícia sobre a gravidez. Lincon volta à redação do

jornal revoltado e decide dar uma manchete contra

o delegado. Marta e Cardoso dão a notícia ao dele

gado, que se ernocíona. Iara começa a considerar os
conselhos de Virgílio. Patrícia e Virgínia dizem uma à
outra que não sabem o que fazer.

TI-TI-TI
Mário recebe Cecília, vestido de Valentim,

e finge ser seu antigo amor. Ariclenes aparece na

clínica para ver Cecília e sonda sobre sua visita ao

ateliê de Valentim. Magda desfaz seu negócio com

Jacques, e Clotilde o aconselha a se reaproximar de
Jaqueline. Bruna se surpreende com o entrosamen
to de Marcela e Renato. Amanda sofre um aciden
te e é substituída por Desirée. Nicole é convidada

para mais um programa na TV e esnoba Chico. Luti
decide ir atrás de Camila. Gabriela perde o bebê.

Jacques chega ao ateliê para falar com Jaqueline
quando Ariclenes surge. Luisa seda Edgar.

INSENSATO CORAÇÃO
tuoana avisa à mãe que vai ao aeroporto buscar

seu noivo. Pedro fica atordoado com o assédio da impren
sa. Léo começa a exibição do seu vídeo, mas Raul inter

rompe irritado. Sueli fica chocada ao descobrir que Jonas
foi morto após sequestrar um avião. Natalie pede para
Roni promover um encontro dela com André. Pedro conta

para Léo sobre o beijo com Marina no avião e o vilão o

aconselha a desistir do casamento com Luciana. Wanda
discute com Raul e ele desiste de dormir no quarto com

ela. Marina conta para Vitória sobre o encontro com Pe

d!o. Luciana apresenta Marina a Pedro .

ARAGUAIA
Solano não acredita na explicação de Beatriz. Ru

riá repreende Estela por tentar fazer um feitiço para
proteger Solano da maldição. Janaína começa a fazer
o seu vestido de noiva. As crianças ficam decepciona
das com a resposta do Bispo sobre a denúncia feita
contra o orfanato. Geraldo lê no jornal uma entrevista
de Vitor reclamando da investigação sobre o seu aci
dente de avião. Fred encontra uma pulseira de Amélia
no quarto de Vitor. Padre Emílio reconhece Gabriel na
foto que Manuela lhe mostra e Sola no se emociona ao

constatar que o avô está vivo.

ISill:,,{�U�� Carl'(t

Le refugeo Refúgio
De François Ozono Mousse (lsabelle Carré) e Louis (Melvil Pou

paud) são jovens, ricos e estão apaixonados. Até as drogas invadirem
suas vidas. De repente, Louis morre de overdose. Mousse, grávida, vai
pará longe de Paris, tentando isolar-se do mundo, refúgio quebrado
pelo irmão de Louis, Paul (Louis-Ronan Choisy), homossexual assumi
do. Enquanto Mousse considera o aborto, Paul e 0 namorado, Serge
(Pierre �ouis Calixte), querem a,dotar o bebê ce Mousse e Louis.'

.
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HORÓSCOPO

Encare mudanças com otimismo.

Há um nítido desejo de se destacar
na profissão, mas não perca o foco

de suas necessidades afetivas e emocionais.

Uma certa desmotivação pode marcar sua

vida amorosa. Tente reagir ao comodismo.

Há uma predisposição a fazer

mudanças. profundas em sua

vida. Mostre-se aberto(a) às novi-

dades que surgir. A Lua indica que

pode estar mais carente que o normal. Sa

crificar o romance pode ser uma exigência
circunstancial.

Um ciclo deve fechar para que
outro comece. Procure meditar
sobre as coisas que dá valor nas

diversas áreas de sua vida. Não insista

numa relação que já não tem o que ofe

recer. Mudanças profundas às vezes são

necessárias.

Pode sentir uma certa tensão
entre seus interesses e as priori
dades alheias, mas há boas chan-

ces de se ajustar. Bom dia para quem

pensa em iniciar um relacionamento. Deixe a

individualidade de lado e só terá a ganhar.

LEÃO
Dia favorável para transforma

ções na vida cotidiana. Sua ener-

gia vital está em baixa, dê mais

atenção à saúde! No campo afetivo, o as

tral é dos mais reservados. Trabalho que

exija silêncio será favorecido.

É o momento de se dedicar a

algo que traga mais prazer a sua

vida. Terá facilidade para expres-
sar seu lado criativo. O sentimento

de posse pode ser seu maior obstáculo na

vida a dois. Aproveite, este é um período de

muito prazer em sua vida.

LIBRA
As atividades ligadas a restau

ração, reforma ou construção
contam com altas vibrações. No

campo afetivo, baixe as expectativas
para evitar frustração. Não deixe o como

dismo te impedir de chegar aonde quer.

ESCORPIÃO
Vai ser fácil assimilar novas in

formações e transmiti-Ias. Você

poderá ter sucesso na área edito-

rial, educacional e tudo que envol

va viagem e divulgacão. Sua vida amorosa

anda reprimida. No romance, não se entre

gue à desmotivação.

9SAGITÁRIOO dia revela algumas mudanças no

seu jeito de lidar com dinheiro ou

na forma de encarar seus valores.

Chegou a hora de romper com uma

relação já desgastada. É hora avaliar o que,
realmente tem importância em sua vida.

CAPRICÓRNIO
Hoje, estará mais convincente

que o normal. Notará uma certa

tensão entre os seus interesses
e as exigências dos outros. O astral deixa
muito a desejar no campo afetivo. Cuidado
com fofocas.

'

/�=, É um momento de autocrítica,
você sentirá necessidade de

corrigir certos comportamentos.
Isolamento e reflexão podem favo

recer a profissão. Vai perceber um distan
ciamento entre você e seu par. Respeite
sua necessidade de ficar só.

Bom dia para lidar com muitas

pessoas, seja em eventos, feiras
ou encontros. A noite pode ser

palco de uma crise emocional. Não
insista numa relação que já não tem o que
oferecer! Cuidado com a carência!
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Susan Boyle
inaugura mansão

A cantora e segunda colocada do programa
Britain's Got Talent, Susan Boyle, inaugurou neste

sábado em uma festa para amigos e familiares sua
nova residência, em West Lothian, Escócia. Famo
sa pela interpretação de "I Dreamed A Dream" no

programa de Simon Cowell, Boyle fez uma festa pe
quena, só pra família, por temer a intromissão de
um fã que lhe estaria perseguindo. De acordo com

o irmão, Gerry, faz algum tempo que Susan tem sido
assediada em casa pelo telfone.

DIVIRTA-SE

Donativos pro Sequestro
o sujeito esta andando na estrada quando o

trânsito pára. E pára de verdade.
Ele desce do carro e pergunta para uma pessoa
que está circulando no meio
dos carros:
- O que foi que aconteceu?
O cara responde:
- Uns seqüestradores pegaram o ônibus do time do

Corinthians, com todo o

time e comissão técnica como refém e estão pedin
do 500.000 reais, senão eles
vão jogar gasolina no õnibuse atear fogo! Então
nós estamos passando de
carro em carro para pedir donativos.
- E quanto que vocês já conseguiram?
- Mais ou menos.uns quarenta litros ...

Rita lee é
ameaçada
de morte

A cantora recebeu ameaças
de um suposto neonazista neste

domingo, dia 16. O sujeito man

dou mensagens de baixo calão ao

Twitter de Rita Lee, chamando a de
"Velha Lésbica", e ameaçando-a de
morte. "Esta pessoa que se intitula

edu-sei-Iá-das-quantas- sabe onde

moro, meu telefone e e-mail. Diz que
vai me matar e a mês bichos, ele
que venha .... ", postou no micro-blog.

Ronaldo procura
escola parao filho

O jogador Ronaldo está conversando com Michele

Umezu, mãe de seu filho Alexander, de cinco anos, para
decidir onde o menino, reconhecido pelo atleta em de
zembro do ano passado, vai estudar. De acordo com Mô
nica Bergamo, da Folha de São Paulo, a matrícula deve
ser na mesma escola bilíngüe onde estuda o primogêni
to, Ronald, do casamento com Milene Domingues.

Rodrigo Hilbert
isolado com chuvas

O ator Rodrigo Hilbert foi testemunha da devasta

ção causada pelas chuvas em Teresópolis. De passa
gem pelo sítio que tem na região, Hilbert ficou ilhado

por causa das enchentes, junto com os seus caseiros.
"Perdi apenas um carro, que estava numa garagem
que foi destruída, mas isso não tem nenhuma impor
tância perto do que aconteceu", contou ao jornal O Dia.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
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.

" ANIVERSARIANTES
17/Ql
Adriana Volz

Afonso R. Filho

Alvin Maf1lske

,

Juliana Gneipel
'

, Kaõe S.ch"iewe
Lara R. Gomes

Luciane B. Silveira,'
Márcia Regina
Marlene Gacho

Marlize S. Tait

Naiara Vieira
.

,

Nelsi K Pereira

Nelson Hansen

Paulo Jungton
Rafael C. Wischarl

Rafael da Silva
Rosita Kroeger

'

"

R,uan carvalho
Ruoens Melche[th

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Social o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 18 de janeiro de 20J 1

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Showroom

C
orno de bobos eles não têm nada, os diretores da Fenpar Em

preendimentos.montaram elegan.tes apartament�s mod�lo�s e
decorados naVIla Nova. O local Virou um dos maiores Vaivens
da área. Mais precisamente é o ímã do pedaço, além de objeto

de desejo. As vendas vão bem. Dia 26 de janeiro, no comando do jo
vem Daniel Lunelli, acontece um concorrido coquetel de apresenta
ção para quem não pode ver e babar.

Buxixo

I'

Pelo meu fio vermelho, fi

quei sabendo que a atriz Cláu
dia Raia, que segundos os fofo

queiros mantêm um affair com
um mega empresário da região,
teria enviando uma pulseira de
madeira com pedras para uma

amiga próxima do felizardo. O
mimo, que é uma criação da de

signer Gabriela Aidar, é objeto
de desejo do momento. A global
usa o bracelete no personagem
Iaqueline, da novelaTi-ti-ti. Será?
Quem viver, verá!

". Perguntar
não ofende!

Por que as faixas de travessia
de pedestre, em frente ao Brades
co, estão literalmente apagadas?
Isso tem consequências: pedes
tre não sabe por onde cruzar e

'. motoristas não sabem aonde pa
rar. Não é? Com a palavra.

NAS RODAS
• O Prensadão Lanches
certamente deve ser como
nos anos anteriores: a parada
obrigatória dos músicos do
12° Femusc, que começa nesta
quinta-feira, na Scar.

• O deputado Carlos Chiodini já
foi entrevistado e será a capa da
Revista Nossa, em fevereiro.

• O empresário Plácido Raussis,
omeu queridíssimo amigo, foi
hoste no últitno final de semana
na sua bela casa de praia, em
Itajuba.

I
{

Torra torra!
Pois é, que a onda das

liquidações ainda en

che os olhos da turma é
verdade. Mas o calor do
consumo agora são as

comprinhas em grupo
pela internet. Quem está
entrando no business
está amando. Uns pelo
faturamento, outros pela
economia que andam fa
zendo.

Pensando bem!
"Avisem a tristeza para não

bater à porta, porque a felicidade
se ocupou de mim"

"NN há ni
,

ao a nmguem que
seja árbitro verdadeiro e

imparcial de si mesmo.
DAN1t AU6tUERI

"

Onde comer bem
em Jaraguá

No Hotel Kayrós. A casa tem

um dos melhores pratos executi
vos da região.
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�' Ref. L- 1000 - CASA - VILA NOVA - Com 05 'quártos,'sâ.lâ, cozinhâ"
e copa conjugadas, area de serviço, 01 bwc e garagem para ate 03
carros. R$850,00

� l:-1001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02

� Quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavandelia e

� cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz

% L-1 002 - CASA ALVENARIA - CZERNIEWICZ - Com 03 Quartos, 01

� bwc, sala, copa e cozinha conjugadas, área de serviço, deposito, toda
ii murada com grama. Portão eletrônico. R$ 1.050,00
� L-1 003 - CASA - VILA RAU - Com 02 Quartos, sala, cozinha, área de
serviço, 01 bwc,01 vaga de garagem.R$ 500,00.
L-1006 - CASA DE ALVENARIA -ILHA DA FIGUEIRA - CASAS NOVAS
- Com 03 Suites, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço,
salão de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão
eletrônico. R$1.000,00

;-:---7.:'JI"",_�i:pj;;n�::;-----.. L-1008 - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com 05 salas, 02

�••ra.���.
bwc's, recepção, estacionamento na frente - água e luz individupl.

/I!II!I R$1.750,00
. l:-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas,
i 02 owc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.

I R$2.300,00

�
L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 Quartos, 04 bwc's,
02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com
jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.

� L-1 015 - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suite, 02
f Quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de TI/, escntólio, cozinha,

y lavandelia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.

� R$1.660,00
L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 suíte,
03 Quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,00
L-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 Quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavandelia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$550,00 Cond. Aproximado de R$1 00,00
L-2001 - APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA - Com 02
Quartos, sala e cozinha conjugadas, área de serviço, sacada com

!I!i churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$660,00
� l:-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 Quarto, sala, cozinha,
W, bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,00 Cond.
� Aproximado de R$100,00
ii Ref. L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 Quartos, sala,
i; cozinha, área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01
"

vaga de garagem. R$ 580,00. Cond. Aproximado R$ 80,00.

� Ref. L-2004 - APARTAMENTO - CENTEIO - Com 01 Quarto, sala,
�; cozinha, área de serviço, sacada grande com 01 vaga de garagem.
1� R$ 450,00 Cond. Aproximado. R$ 70,00.
í!! 1.,.2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 Quartos, sala e copa

conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e

fundos, 01 vaga de garagem. R$850,00 Cond. Aprox. 130,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - cf 01 Quarto, cozinha, bwc.
R$220,00
L-2007 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suíte + 02 Quartos
(tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as
cortinas das dependencias) cozinha com móveis embutidos, área

.
de serviço, sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02

,

vagas de garagem. R$1.500,00
I Ref. L-2008 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 Quarto, com
i bwc, cozinha, sala e área de serviço conjugadas, não tem garagem,
I sacada bem grande. R$ 450,00. Cond. Aproximado R$ 70,00
I Ref. L-2009 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 Quartos, sala,

I cozinha, área de serviço, banheiro e 01 vaga de garagem. R$ 650,00 .

•1 Cond. Aproximado de R$ 90,00
: L-2010 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 02 Quartos, sala,
I cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
;, garagem. R$550,00 condomínio aproximado de R$80,00
L-2011 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 02 Quartos, sala e
cozinha com móveis' conjugadas, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga
de garagem.R$450,00 Cond. Aprox. 80,00

, L-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 Quarto, sala e
cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,00
Cond. Aproximado de R$70,00
L-2014 - APARTAMENTO - BAEPENDI- Com 03 Quartos, 02 bwc's,
sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 750,00.
Cond. Aproximado R$ 100,00.
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$500,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO· Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$2.800,00
l:-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
11 0,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$1 ,000,00
L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,00
ReI. L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Ed. Rorença - Com
110m2, 02 banheiros, não tem estacionamento, com elevador. R$
650,00 Cond. Aproximado R$ 120,00
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área corn 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,00
L-3011 - AV GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL Com
aproximadamente 45m2. R$400,00
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.400,00
L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA
CENTRO - Com aprox. 50m2, bws, com
estacionamento. R$600,00
L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com

aproximadamente 400m2 - Com 01 bwc,
estacionamento. Murado. R$1.700,00
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Quer ser umBre
Time de futebol americano de Jaraguá do Sul abre seletiva no dia 29I
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JARAGUÁ DO SUL

Se você é magro,
gordo, alto ou baixo, não
importa o biotipo, pode
concorrer a uma vaga
no único time de futebol
americano da cidade.

'I �

Iaraguá Breakers vai esco
lher no dia 29 de janeiro
mais nove jogadores para
compor o seu elenco, que

este ano disputará o SC Bowl

(Campeonato Catarinense) e o

Torneio Touchdown (Campeo
nato Brasileiro). O ano passado
foi marcado pela volta do time,
que ficou paralisado em 2009.
Por isso, o Breakers quer fazer
bonito em 2011.

A meta será repetir a dose de
dois anos atrás, em 2008, quan- .

do foi finalista do Catarinense.

"Queremos continuar levando o

nome da cidade para o país", de
clarou o presidente do Breakers,
Everton Gnewuch, informan
do que hoje o plantel possui 36

atletas e o ideal para disputar o
Brasileiro são 45. "Estamos preci
sando de pessoas com qualquer
perfil. Uma de nossas maiores

carências, por exemplo, é por
chutadores." Em 2010, a equipe
ficou em sexto no Brasileiro e em

quarto no SC Bowl.
De acordo com Gnewuch, o

futebol americano é uma dasmo
dalidades que mais cresceram no

Brasil nos últimos tempos. "Esse
ano vamos ter vários times de ca
misa no Brasileiro como Santos,
Corinthians, Botafogo e Vasco.
O pessoal está vendo que vale a

pena investir", exaltou.
Para participar da seletiva,

basta comparecer no dia 29 na

Pista de Atletismo, no Bairro São

Luís, às 15h, com uma roupa leve
e de preferência com uma chu
teira. Os treinos oficiais do time
acontecem todos os sábados, às
15h, no mesmo local. Para quem
tem tempo durante a semana

pode treinar também na segun
da, quarta e sexta.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Jaraguá Breakers (E) quer voltar a disputar uma final do SCBowl

<, VA�n)ERlEi LU)(EMBURGO fAZ BALANÇO POSITIVO DA PRÉ-TEMPORADA

Flamengo se despede de londrina
A delegação do Flamengo se

despediu ontem de Londrina

(PR), onde passou duas semanas
fazendo a pré-temporada. E, an
tes de voltar ao Rio de Janeiro, o
técnico Vanderlei Luxemburgo
fez um balanço positivo do tra

balho realizado na cidade para
naense, aproveitando para agra
decer a recepção que o grupo teve..

"Foi tudo ótimo. As condições
de trabalho foram muito boas",
avaliou Luxemburgo, que até
buscou inspiração para o CT do

1

Flamengo. "Vamos levar muita
coisa daqui. O CT da SM Sports
não temmuito luxo, mas é gosto
so de trabalhar. Já estamos com a

estrutura provisória do Ninho do
Urubu completamente monta

da. Um avanço estrutural signifi
cativo para o Flamengo."

Luxemburgo não pôde contar
o tempo inteiro com Ronaldinho
Gaúcho e Thiago Neves, que só

chegaram na última quinta-feira .

Neves deve ter sua estreia na se

gunda rodada do Estadual, no dia

22, contra o América, em Edson
Passos. Já Ronaldinho Gaúcho
ainda não tem sua primeira par
tida com a camisa flamenguista
marcada, mas pode ser diante do
Vasco, no dia 30 de janeiro.

Durante a pré-temporada,
o Flamengo realizou dois amis
tosos: empatou sem gols com o

Londrina e ganhou do América
MG por 2xl. O, Rubro-negro es-

.

treia amanhã no Campeonato
Carioca, em jogo contra o Volta

Redonda, no Engenhão.
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-Estreia de Ronaldinho Gaúcho. (E) .pode ser contra n Va�.(Q .OP. di.iI.30.d.� janeiro e- fhiago Neves 'no dia 21···\' ,

Países da
Ásia querem
sediar Copa

, o fato da Copa do Mundo de
2018 ser na Rússia e a de 2022
no Catar animou outros locais
com pouca tradição no futebol.
Ciente da nova política da Fifa
(levar o esporte até novos mer

cados), o presidente daAssocia

ção de Futebol de Cingapura,
Zainudin Nordin, declarou que
um grupo de dez países asiáticos
poderá se candidatar para rece

ber o Mundial de 2030.

Trata-se daASEAN (Associação
de Nações do Sudeste Asiático),
formada por Brunei, Camboja, In
donésia, Laos, Malásia, Myanmar,
Filipinas, Cingae_ura, Tailândia e�
Vietnã. Para o presidente, organi
zar um evento do porte de uma

Copa do Mundo poderia juntar
essas nações. Em 2007, Indoné
sia, Malásia, Tailândia é Vietnã
sediaram em conjunto a Copa da
Ásia, que está sendo disputada
atualmente no Catar.

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE

• la RODADA
RESULTADOS

Avaílx2Chapecoense
Criciúma 6xl Concórdia
Joinville 2xl Brusque
Metropolitano lxl Figueirense
Imbituba lxl Marcílio Dias

PRÓXIMOS JOGOS
• 2a RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
19h30 - Chapecoense x Criciúma
20h30 - Concórdia x Imbituba
20h30 - Marcílio Dias x

Metropolitano
22h - Brusque x Avaí

QUI N-TA-FEI RA (20/1)
21h50 - Figueirense x Joinville

• CAMPEONATO PAULISTA

• 1" RODADA
RESULTADOS
Linense 1 x 4 Santos.
Palmeiras O x O Botafogo-SP
São Bernardo 3 x 1 Prudente
Oeste 3 x O São Caetano

Mogí Mirim O x 2 São Paulo

Corinthians 2 x O Portuguesa
Americana 1 x O Bragantino
Noroeste 2 x 2 Santo André
Mirassol 2 x 1 Ponte Preta
Paulista 2 x lituano

PRÓXIMOS JOGOS
• 2a RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
17h - Ponte Preta x Mogi Mirim
17h - Portuguesa x Oeste
19h30 - Santos x Mirassol
19h30 - Santo André x Linense
19h30 - São Caetano x Americana

22 - São Paulo x São Bernardo
22 - Bragantino x Corinthians

QUINTA-FEIRA (20/1)
19h30 - Botafogo-SP-x Noroeste
21h - Ituano x Palmeiras
21h50 - Prudente x Paulista

• CAMPEONATO PARANAENSE

• 1" RODADA
RESULTADOS
Atlético-PR 1 x 2 Arapongas
Operário O x 1 Coritiba
Roma 3 x 1 Rio Branco
Cianorte O x llraty
Parahavaí 2 x 1 Cascavel

Paraná 1 x 3 Corinthians-PR

PRÓXIMOS JOGOS
• 2a RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
16h30 - Corinthians-PR x Atlético-PR
16h30 - Iraty x Roma
16h30 - Arapongas x Cianorte
20h30 - Cascavel x Operário
21h50 - Rio Branco x Paraná

QUINTA-FEIRA (20/1)
19h30 - Coritiba x Paranavaí

• CAMPEONATO GAÚCHO

• la RODADA

RESULTADOS
Cruzeiro lxO Internacional
Grêmio 2x2 Lajeadense
Santa Cruz Oxl Caxias
Juventude 2xl São Luiz
Pelotas lx2 Ypiranga
Porto Alegre Oxl N. Hamburgo
Inter-SM 2x2 São José

Veranópolis lxO Universidade

PRÓXIMOS JOGOS
• 2a RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
22h - Ypiranga x Grêmio
19h30 - Internacional x Porto Alegre
20h30 - Caxias x Pelotas
20h30 - N, Hamburgo x Veranópolis
20h30 - São Luiz x Santa Cruz
20h30 - Lajeadense x Inter-SM

QUINTA-FEIRA (20/1)
-

19h30 - Universidade x Juventude
20h - São José x Cruzeiro

• CAMPEONATO CARIOCA

• la RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
17h - Boavista x América-RJ
19h30 - Vasco x Resende
22h - Flamengo x Volta Redonda

QUINTA-FEIRA (20/1)
17h - Americano x Nova Iguaçu
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Uma "corrente do bem" peloRio
Região se mobiliza e cria novas ações para arrecadar donativos às famílias atingidas
JARAGUÁ DO SUL

Uma verdadeira "corrente
do bem" se formou para
ajudar as vítimas das
chuvas no Rio de Janeiro.
São dezenas de voluntários
engajados nessa missão.

a região, a solidariedade
invadiu não só dezenas
de lugares, mas centenas
de corações que se sen

sibilizaram com o sofrimento dos
cariocas. Ontem, um grupo de vo
luntários disponibilizou um cami
nhão na praça central de Corupá
para arrecadar donativos. O veícu
lo deve permanecer no local pelo
menos até às l7h de hoje antes de
seguir para o Rio de Janeiro.

O jovem Maikon Lucas Cor

reia, 18 anos, foi um dos que do
aram um pouco de si para ajudar
a quem precisa. Ele trabalha em

um supermercado de Corupá e,
ontem à tarde, levou ao caminhão
mercadorias que serão repassadas
aos atingidos. "Doamos água, fral
das e leite, que são alguns produ
tos que eles estão preéisando bas
tante nestemomento", comentou.

A voluntária da Igreja Assem
bleia de Deus, Marise Gonçalves,
45 anos, apóia a iniciativa. "Os mo
radores trouxeram muitos manti
mentos na igreja e agora trouxemos
até o caminhão. Se todo mundo

ajudasse um pouco, fariauma gran-

de diferença para quem está nessa

situação de emergência", ressaltou.

OUTRAS AÇOES
A PRF (Polícia Rodoviária Fe

deral) de Guaramirim também
entrou na campanha pelo Estado
fluminense. Quem quiser pode
deixar donativos no posto da BR-
280. As doações serão levadas à

Delegacia da Polícia Rodoviária
Federal de Joinville e depois se

guem para o Rio de Janeiro.

"
Se todo mundo

ajudasse um pouco,
faria uma grande

diferença para quem
está nessa situação
de emergência.
MARISE GONÇALVES

"
Ontem também começou a

coleta de produtos através da Ação
Pró Rio, com saída da Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, no bair
ro Vila Nova. A partir das l8h, um
caminhão arrecadou doações nas

regiões do Iaraguá Esquerdo, Tifa
Martins e Jaraguá 84. O recolhimen
to de donativos continua durante
toda a semana (confira cronograma
no quadro ao lado).

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Maikon foi um dos que levaram donativos ao caminhão que está na praça de Corupá até o fim da tarde de hoje

GUARAMIRIM E SCHROEDER FORAM AS CIDADES MAIS ATiNGIDAS

sio Rosa até a BR-280. O investi
mento será de R$ 250 mil.

EDITAL

Chuva causa prejuízos na região
A forte chuva que caiu na

noite de domingo causou es

tragos na região. Os principais
problemas foram sentidos em

Guaramirim e Schroeder. Em

Guaramirim, algumas ruas da re
gião central alagaram. Segundo o

secretário de Infraestrutura, Ro
dolfo Iahn Neto, também houve
um destelhamento e pequenos
deslizamentos sem danos mate

riais. "Foram deslizamentos em

ruas e não atingiram nenhuma

casa, portanto não houve preju
ízo", destacou Neto.

A chuva durou cerca de 30mi
nutos e atingiu um raio de quase
três quilômetros, do Morro do
Zastrowaté a rua Elói Sotter Cor

rea, no bairro Amizade. Ontem,
� � - . - � -

equipes da Secretaria de Infraes
trutura trabalharam na limpeza
das ruas e desentupimento de
bocas de lobo.

Neto lembra que, em 2009, a
Prefeitura iniciou a troca de tu

bulação para evitar alagamentos.
Na primeira etapa da obra foram
gastos R$ 200 mil. A segunda
parte, prevista para' começar em
fevereiro, terá a implantação d�
700 metros de tubos de PVC para
ligar. ao �����g�I_I?-.�.'! .�u� A�h�n� �

.iaragua dO ::;U11;:;�;,
Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do
Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re

gistro deImóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/
SC, torna público pelo presente edital, que JOSÉ
LEOPOLDO GERENT, CI n° 146.305-5-SESP-SC,
CPF n° 218.225.149-91, e sua esposa IVONE STIN
GHEN GERENT, CI n° 1.261.778-4-SESP-SC, CPF

n0850.072.429-34, aposentados, brasileiros, casa

dos pelo regime da Comunhão Universal de Bens,
anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e do
miciliados na Rua 418-Valdir José Manfrini n0538,
Bairro São Luis, nesta cidade, requereram com

base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 418- Val-
dir José Manfrini e 934- Edson Carlos Gerent, Bairro São Luis, perímetro urbano de

Iaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura de Jaraguá do
Sul/SC, conforme Certidão n° 304/2010, expedida em 09/09/2010, assinando como

responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira CREA
n° 14266-2 ART n° 3795078-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a
área total de 662,20m2, sendo constituído de l(uma) parcela e remanescente.

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

SCHROEDER

Em Schroeder, os principais
estragos causados pela chuva e

a ventania foram a destruição
da ponte de concreto no bairro
Rio Hern e o destelhamento do

�

ginásio dos Imigrantes, no bair-
ro Schroeder 1. Além disso, algu
mas casas foram parcialmente
destelhadas e houve alagamento
em ruas do Centro da cidade. O
secretário de Obras, Leonor Jaco
bi, afirma que a Prefeitura deve
decretar estado de emergência. JARAGUÁ DO SUL, 23 DE DEZEMBRO DE 2010
Ele calcula que os prejuízos na A OFICIALA

cida4���gw��R��QPmilr:l'; I_'_'�I,_'����������"_'�������'�\_"�"
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ECONOMIA

Salário mínimo será de RS 545
ameaçam propor um valor supe
rior. O deputado Paulo Pereira da
Silva, do PDT, já apresentou uma
emenda à medida de Lula, que
aumentaria o mínimo para R$
580. O deputado Eduardo Cunha,
do PMDB, propôs valor de R$
560. O senador Paulo Paim, do

próprio PT, já avisou que apoia a

proposta de Cunha.
O PSDB, por sua vez, prome

te propor uma emenda aumen

tando o mínimo para R$ 600,
conforme prometido pelo can

didato derrotado à presidência,
José Serra. Porém, a bancada de

oposição está longe de ser unida

:parte do DEM não quer nem ou

vir falar na proposta dos tucanos.
DIVULGAÇÃO

O ministro da fazenda, Guida
Mantega, anunciou nesta sexta

feira, dia 14 de janeiro, o reajuste
do salário mínimo, de R$ 540 para
R$ 545, vigente a partir de feverei
ro. O governo federal havia deter
minado que o mínimo ficaria em

R$ 540. Amudança alega o minis

tro, se deve ao valor corrigido da

inflação de dezembro. O valor ha
via sido definido pelo ex - presiden
te Luis Inácio Lula da Silva, através
de medida provisória, no final do
ano passado.

Enquanto o PT mantém o va

lor de R$ 545, a oposição, a força
sindical, e até a base aliada, re
siste ma aprovar o valor firmado

pela presidente Dilma Rouseff, e

Ministro Guido Mantega está no centro da polêmica do salário mínimo
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