
DIVULGAÇÃO

CHUVAS
Vinda de frente fria deixa o
clima instável na microrregião
Meteorologistas acreditam que chuvas devem continuar

pelo menos até o dia 6. Defesa Civil permanece em estado
de alerta na região e pede atenção dos moradores para

,

qualquer sinal de deslizamento. Página 12

E TA I A E O R TATI

Mais prazo para empresas
apresentarem documentos
Concorrentes que participam do processo licitatório não

apresentaram documentação exigida pela Prefeitura na tarde
de ontem. Com isso, escolha da vencedora foi adiada pela
segunda vez e ficou para o dia 14. Página 10
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'blush!
Mulher leva tiro
durante assalto
Moradora de 55 anos

foi surpreendida por
dois assaltantes em uma

motocicleta depois de sacar'

dinheiro no banco. Ela foi
hospitalizada, mas passa
bem. Página 11

Femusc entra em

clima de despedida
Mesmo enfrentando
uma intensa rotina de
ensaios e a saudade de
casa, alunos aproveitam o

maior tempo possível dos
últimos três dias de eve.nto

para aprender mais sobre
, música. Páginas 8,e 9

FAMEG'

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Clima revolto
,',

destróiJakarta
), No início de 2007, um conjuntosimul-;1

l-
i: tâneo de tempestades, em lados opostos':

li do mundo, causou imensos danos hu-"

manos e materiais. Em Iakarta, capital da
Indonésia, pesadas chuvas, que duraram
até o dia 12 do mesmo mês, inundaram
a cidade. Os estragos foram aumentados

pelo intenso desmatamento da região, e

pelas vias de água bloqueadas por lixo e

entulho. Com 54 mortos, e mais de 200

I'''� mil desalojados, os danos em Iakarta fo-
ram estimados em US$ 400 milhões.

Ao mesmo tempo, três tornados que
se formaram na Flórida, devastando parte
do estado americano durante uma hora
e 17 minutos, deixando 21 mortos e 392
casas destruídas. A série de tornados foi a

segunda mais destrutiva no estado, com

danos estimados em US$ 218 milhões, su-

perada apenas pelos tornados de feverei-
ro de 1998, que deixaram 48 mortos.

Do dia 12 ao dia 20 do mesmo mês, o

norte dos Estados Unidos é atingido por
uma forte nevasca, que deixou a cidade

,. de Stowe sob 120 cm de neve, e mais de,
F

k 30 cm de neve cobriu cidades em 13 es-
i

tados. A nevasca deixou 37 mortos. Os
,

estados do Maine, Pennsylvania, Nova
I

i.
f York e Virginia declararam estado deI

I.
emergência. Na época, era a terceira'I'

I.
maior nevasca da história do país. Em,.

,

).
2010, fevereiro viu três tempestadesI'

!,
maiores do que a de 2007.

i Tempestade similar ocorreu na regiãojl

em dois de fevereiro de 1976, causando
uma sequência de ciclones acompanhada f'

'I

'I
por nevascas que não deixaram mortos,�.

1/

mas obstruíram ruas e estradas, impedin-.1

do o deslocamento em várias cidades.
"
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Acordo de Frango1,

Na edição de 10 de fevereiro
de 1979, o jornal O Correio do
Povo anuncia o fechamento
de um contrato de exportação
de 40 mil toneladas de .

frango congelado para
países do Oriente Médio,
principalmente o Iraque,
que comprava 26 mil toneladas
do produto.

"I:
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Senta a Pua! A FAB na

Segunda Guerra Mundial
Juntando-se ao esforço de guerra aliado

em 1943, o contingente militar brasileiro no

front europeu teve resultados que não con

diziam com os números reduzidos enviados

pelo governo Vargas. Com 350 soldados, entre

estes 43 pilotos, o lo Grupo de Aviação de Caça
da Força Aérea Brasileira dirigiu-se ao front
Italiano em setembro de 1944, e foram in

corporados ao 3500 Grupo de Caças da Força
Aérea Americana.

A FAB participou de 5% das missões con

troladas pelo 220 Comando Aéreo, mas foi res

ponsável por 85% dos depósitos de munição
destruídos, 36% dos de combustível, 28% das,
pontes destruídas e 19% das danificadas, e

15% dos veículos motorizados destruídos.
Por volta de abril, o grupo estava reduzido a

25 pilotos. Mesmo com o pessoal reduzido, no

dia 22 de abril de 1945, um vôo de recónhecí
menta da FAB destruiu mais de 80 veículos ini

migos. Com 44 missões, esse foi o dia de maior
atividade da FAB na guerra, e a data é lembra
da como o dia da força aérea.

Garagem das forças armadas italianas destruída por vôo de reconhecimento
da FAB, unidade.com maior participação proporcional das forças aliadas

PELO MUNDO

"'1

Venezuela
.,� 9

Retirada de Cabul
.�

República da Hungria
Em dois. de fevereiro de 1946, após

o fim do cerco soviético a Budapeste, e
.

a queda do Reino da Hungria, um novo

governo parlamentar é instalado, a Repú
blica da Hungria. Na prática regida pelos
soviéticos, em 1949, o governo provisório
da República cede lugar à nova.constitui

ção, e o país passa a se chamar República
Popular da Hungria, que cai em 1989, vol
tando a ser República da Hungri

Sete anos após uma tentativa fracassa
da de golpe, Hugo Chávez assume a pre
sidência da Venezuela. Com um discurso
nacionalista e de vertente de esquerda, o

governo chavista tenta se impor como a

liderança regional naAmérica Latina. Go
zando de certa popularidade, abriu cami-

- nho para governos similares, como o de
Eva Morales, na Bolívia, e as políticas de
Cristina Kirchner, naArgentina.

Após nove anos de ocupação militar,
a última coluna soviética parte de Cabul,
no Afeganistão, O fim do domínio sovié
tico foi seguido por uma guerra civil que
durou até 1996, com o início do regime
do Taliban. A partir de 2001, novamente

o Afeganistão se encontra dominado por
uma potência estrangeira, com a invasão
norte americana, resposta aos atentados
de 11 de setembro daquele ano.

o gêmeo de Elvis
Elvis Presley, o eterno rei do Rockn'Roll, foi o

gêmeo sobrevivente. O irmão, Jesse Garron
.

Presley, morreu no parto, em 8 de janeiro de 1935.
Várias vezes, Elvis disse que sempre sentiu como

se algo estivesse "ausente" na família.

ARQUIVO HISTÓRICO
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PONTO DE VISTA
--J,

SÁBADO TERÇA-FEIRA'

Governador e ex-governadores·
a das maiores polêmicas das últimas sema

nas decorre da aposentadoria dos ex-govema
dores, inclusive do nosso Estado de Santa Ca

...... tarina. Muita gente falando - a maioria contra

esse privilégio, outros em cima do'muro. A favor mes

mo, vi apenas os próprios beneficiários..

A nossa realidade estadual: Colombo Salles, An
tonio Carlos Konder Reis, Jorge Konder Bornhausen,
Henrique Córdova, Espiridão Amim, Casildo Malda
ner e Paulo Afonso Vieira recebendo pelas burras da
viúva catarinense algo na bagatela de um pouco mais
de R$ 22 mil. Além deles, mais três viúvas e uma filha
(do ex-governador Hercílio Luz, com mandatos entre

1858 e 1926. Poucos leitores desta coluna devem ter

nascido nessa época).
O ex-governador Luiz Henrique da Silveira abriu

mão e o ex-governador Leonel Pavan, pelo que se viu
nas reportagens, me deixou sem palavras. Ele disse:

'Aquílo que for legal, eu vou receber. Não vou receber
nada que seja ilegal". Fico mais aliviado em saber que
nosso último ex-governador é um legalista. Pergunto:
onde fica a moralidade nesta história toda?

Vamos começar discutindo a legalidade desta

generosa vantagem. A Constituição Federal anterior
(na realidade uma emenda do tempo da ditadura, de
1969) previa o benefício para ex-presidentes, o que
acabou fazendo algumas Constituições Estaduais ab
sorverem o mesmo para seus ex-governadores.

A Constituição Federal de 1988 (a vigente), en

tretanto, não tem previsão neste sentido. Assim, este

tipo de aposentadoria não deveria existir.
O STF (Supremo Tribunal Federal) já decidiu pela in

constitucionalidade destas benesses quando concedi
das após a Constituição de 1988 naAD! n. 3853(ADI é a

sigla de Ação Direta de Inconstitucionalidade). A minis
tra relatora, Cármem Lúcia, muito bem esclareceu que
este benefício: "afronta o equilíbrio federativo e os prin
cípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade
pública e da responsabilidade dos gastos públicos".

E nesta ação se discutia - vejam bem - o subsídio
mensal e vitalício, igual ao percebido pelo governa
dor do Estado para "os ex-governadores sul-mato

grossenses que exerceram mandato integral, em 'ca
ráter permanente'''.

Aqui, contando apenas os ex-governadores pós
Constituição Federal de 1988, temos um com menos

de dois anos de gestão (Casildo Maldaner) e outro

com 10 meses (Leonel Pavan).
Que trabalhador não gostaria de trabalhar dez me

ses, dois anos ou mesmo quatro e receber integralmen
te o que recebia quando estava na ativa, pelo resto de
sua vida? Principalmente se fosse mais de R$ 22 mil.

Mas se ultrapassarmos a barreira da legalidade,
não seria suficiente o princípio da moralidade públi
ca para acabar com essa sangria? Não seria suficiente

apenas a observância de princípios éticos para que
os ex-governadores percebessem que, em um país de
salário mínimo de R$ 510,00, receber R$ 22 mil por
dez meses ou quatro anos de atividade pública beira
o desaforo com o restante da população?

Ante a tolerância dos órgãos fiscalizadores, foi ne

cessária a assunção de responsabilidade pela OAB para
que a discussão viesse seriamente à tona. Será necessá
ria, ainda, a saída da população às ruas para bater pane
las na frente da casa dos ex-governadores e dos nossos

legisladores a fim de que acordem?
Posso estar enganado em pensar que é um absurdo

este disparate entre tempo de trabalho e pensão rece

bida, principalmente se considerarmos a pobreza que
grassa país afora, mas não me convenço do contrário. '

Gostaria, nessas horas, de ser o governador do Es

tado, mas já que não sou, o nosso governador, senhor
Raimundo Colombo - que vem recebendo elogios
por onde passa ante sua postura séria e austera, in
clusive da oposição - bem que poderia mandar can

celar imediatamente esses benefícios. Afinal, o STF já
disse que não cabem. Afinal, senhor governador, são,
acima de tudo, imorais.

SERViÇO
GHUV

Museu continua fechado
para reorganização

o Museu Wolfgang Weege, devido à chuva' do
último dia 20, estará fechado por tempo indeter
minado para a limpeza e organização do acervo. A

equipe do museu está focando todos os esforços na

recuperação das peças, com a intenção de reabri
lo o mais breve possível. Para mais informações, é

possível entrar em contato pelo telefone (47) 3376-
0114 ou pelo email museu@malwee.com.br

AUDIÊNCIA

Convocação em prol
do esporte

o vereador Pier Berri faz uma solicitação aos mo

radores de Massaranduba. Às 19h30 de hoje, os inte
ressados em cobrar ações em relação ao esporte no

município estão convidados a comparecer à Câmara
de Vereadores, para uma conversa com o prefeito
e demais autoridades. Reforma do campo de fute
bol, da quadra esportiva campeonatos estarão en

tre os assuntos discutidos.

U�SGHICÕES
_"

Aulas de dança na Paulo Almuas _

As aulas já estão em andamento, mas ainda dá

tempo de se inscrever na Escola de Dança Paulo
Almuas, em Jaraguá do Sul. Com grupos entre sete

e nove anos, 11 e 13 anos, 15 e 17 anos e adulto,

a escola está com novas turmas de balé clássico e

dança de rua. Os horários são das 14h às 20h30, de

pendendo da idade. Mais informações pelo telefo
ne (47) 9164-2871.
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Envie sua foto para o e-mail redacaogocorretodopovo.corn.br.
.

t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
, PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201,
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br -

site: htlp:/Iwww.schroeder.sc.gov.br
Extrato de Contrato n". 6/2011-PMS
Processo de licitação nO. 184/2010 - PMS - Modalidade Tomada de Preços n",
11/2a010 - PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n".

3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada; PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, n". 1720, Bairro Figueir
inha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica
da Rua Wendelin Reiner, perfazendo a área total de 2.200m2, localizada no Centro,
do Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais descritivos,
planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste instru
mento convocatório e conforme Convênio n°. 14141/2010-0, com a Secretária de
Estado de Desenvolvimento Regional de Jaragua do Sul.
Valor do contrato: R$ 122.618,66 (cento e vinte e dois mil seiscentose dezoito
reais e sessenta e seis centavos).

'

Data da Assinatura: 1%2/2011 - Vigência: 31/12/2011

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Presidente da Câmara de Vereadores, Jaime Negherbon, prestigiou a posse de Chiodini na Assembleia Legislativa

F MAÇ-O
Assembleia dá
posseaos40
novos deputados
Com a presença de Colombo, Merisio
foi confirmado na presidência da Casa

A partir de agora, o

Vale do Itapocu conta com

uma representação direta

�a Assembleia legislativa.
ntem, Carlos Chíodini

(PMDB) - que recebeu
40,2 mil votos em Santa

...... Catarina, dos quais 15
mil foram de jaraguaenses - to

mou posse ao lado de outros
39 deputados eleitos para a 17a

Legislatura. Na presença do go
vernador, Raimundo Colombo,
e do vice, Eduardo Pinho Mo

reira, os parlamentares firma-

ram compromissos e assinaram
o ato de posse.

Se a cerimônia já é algo tradi
cional, o evento deste ano contou

com pelo menos um fato inédito -

a composição da Casa está marca

da como a de maior participação
feminina na história do Legislativo
catarinense. Além"de Ada Faraco
de Luca (PMDBJ, ainda foram elei
tas as petistas Ana Paula Lima e

Luciane Carminatti e ainda Angela
Albino (PCdoB)

Entre os próximos desafios da

Casa, foi ressaltada a urgência de
decisões em relação aos estragos
causados pelas chuvas das últi-

mas semanas, que exigem res

postas imediatas. Reno Caramo
ri (PP), condutor dos trabalhos,
afirmou durante a cerimônia que
o Executivo teria todo o apoio do
Parlamento para resolver os pro
blemas dos municípios, "pois, à

parte as diferenças partidárias, to

dos os deputados têm muito res

peito pela população", discursou.

Chiodini deve iniciar o man

dato abrindo um escritório em Ia
raguá, para facilitar o diálogo com

a população do Vale e também se

. articula para conseguir recursos

para as obras de reconstrução.
Hoje ele participa de uma reunião

corri o secretário de Segurança Pú

blica, César Grubba, para reivindi-

.

car mais policiais para região. O

presidente da Câmara de Verea

dores, Jaime Negherbon (PMDB),
também estará presente.

.

Fonte, IBOPE; EaeyMedia3. Praça (Jaraguá do Sul, Guaramirlm, Massaranduba, Schroader), Público (Ambos Sexos), Todos os dias das OShOOmin às OShOOmin no perlodo de Sá 15111/10, Share de freqüência.

Gelson Merisio permanece na
lideranca da Mesa Diretora

."

Por unanimidade, o democra-
ta Gelson Merisio foi reconduzido
à presidência da Mesa Diretora
da Assembleia' Legislativa. Em
seu terceiro mandato, Merisio foi
reeleito deputado estadual com

65.551 votos.

A eleição ocorreu na manhã
de ontem, em uma sessão prepa
ratória realizada logo após a ses

são de posse dos parlamentares.
Reno Caramori (PP), que soma o

maior número de mandatos entre

os eleitos - cinco legislaturas com

pletas - foi o responsável por diri

gir os trabalhos.
As eleições, realizadas pelo

sistema nominal, garantiram o

posto de 1° vice-presidente para
o peemedebista Moacir Sopelsa,
seguido por Nilson Gonçalves
(PSDB) como 2° vice-presidente.
Jailson Lima (PT), Reno Caramo
ri (PP), Antônio Aguiar (PMDB)
e Ana Paula Lima foram eleitos,
respectivamente, 1°, 20, 3° e 4a

secretários. A chapa deve condu
zir a Assembleia por um mandato
de dois anos.

Em seu discurso de posse, Me
risio agradeceu as rnanifestações
de apoio que recebeu até mesmo

da oposição. O presidente ressal
tou o papel de Júlio Garcia (DEM)
como ex-presidente do Legisla
tivo, que teria atuado como um

"divisor de águas" em relação aos

antigos processos eleitorais, geral
mente turbulentos, e a atual aber
tura - que teria sido marcada com

a composição de uma Mesa repre
sentada por diversos partidos.

Afirmando que "quando o

juiz aparece demais, o jogo não é

bom", Gelson Merisio garantiu que
deve manter a discrição e procurar
ressaltar a atuação dos 40 deputa
dos, além de estimular um debate
claro e democrático inclusive em

relação a assuntos polêmicos.
Uma das primeiras ações deve

ser 'a padronização dos gabinetes
parlamentares, que não são refor
mados desde 1975. "Não se trata

de uma obra luxuosa e sim funcio-
nal, que não vai interferir no ritmo

.normal dos trabalhos do Parla-

menta", afirmou em coletiva de

imprensa no Palácio BarrigaVerde.

Hoje, os parlamentares se reúnem
às 15h para a instalação oficial do
ano legislativo.

DIVULGAÇÃO

Gelson Merisio ressaltou composição diversificada da Mesá Diretora

SHARE TOTAL DE FREQUENOA FM

A diferença é a música,
e isso faz toda a diferença.

- Rádio 105 FM.
Líder de audiênda,

www.fml0S.com.br
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Comeqou bem .

SenadoAécio Neves, queafirmou ter

ido somenteà confraternização da
bancada mineira além dafestLl do
senadorauarinense:Nafoto, Bauer
ainda está abençoado pelo seu pai,
o ex-prefeito deJaraguá do Sul,
Victor Bauer.

,

Agua preciosa
A cada nova enxurrada, novos problemas. Se, até agora o

abastecimento de água em Iaraguá do Sul havia sido pouco
prejudicado, a situação pode se agravar se as chuvas não derem
uma trégua. Na segunda-feira, a autarquia precisou interromper o

abastecimento por mais algumas horas no bairro Rio Molha, para
fazer uma nova limpeza. "O leito do rio está cada vez mais fragilizado.
Os locais mais suscetíveis são sempre os sistemas independentes",
explica o assessor de comunicação da Samae, Vinicius Schweighofer.
Encaixam-se nessa classificação os sistemas que abastecem as

localidades de Águas Claras, Krause, BoaVista e Santa Luzia.

Férias
Altair Aguiar assumiu a

Prefeitura de Guaramírím

pelos prõxímos 14 dias,
período em que Nilson

Bylaardt pretende descansar

depois de ter colocado
emprática a reforma do
secretariado e ter dado o

pontapé inicial para resolver
as principais pendências
causadas pelas enxnrradas,
Entre as missões deAguiar
está o acompanhamento
do início do ano letivo
e a reconstrução do

mnnícípío, que sofreu duros

prejuízos naagricultura e

Iníraesnutura,JáBylaardt
pretende aliaro descanso
com o traballio.No perídio
de férias, visita aempresade
consórcios Rodobens,em São
Josédo Rio Preto, e aindaa

sede do lDstltuto São Camilo,
para tratarassuntos sobre o

Hospital Santo Antônio.

,

Pressão sobre LHS
Aposse do senador LuizHenrique da Silveira (pMDB) não .foi
tão tranquila como ele gostaria O Tribunal RegionalEleitomi
recebeu recurso especial do Ministério .Ptíblico Eleitoral,
contestando decisão que julgou improcedente representaÇão
eleitoral da Procuradoria Eleitoral contra o ex-governador
e o deputado Gihnar Knaesel (PSDB). A representação,
Impetradapelo Pp, considerou ilegal a liberação de recursos

dos fundos durante o período eleitoral. OTRE julgoua

representação improcedente, por unanimidade. Agorao

recurso especial tem contundenteparecer favorável'edeve
subir ao TSE ('IHbunal Superior Eleitoral).

Corda bamba
Prefeito Dário Berger, de

.

Florianópolis, vai ter que mostrar

que é mesmo bom de briga. Nos

primeiros seis anos de governo,
enfrentou uma oposição isolada
e quase nula. Agora, forma-se, na

Câmara da Capital, um bloco de nove

oposicionistas e que comanda a Mesa
Diretora. A palavra de ordem é cassar

o prefeito se o processo por mandato
itinerante que tramita em Brasília não
fizer o serviço antes.

Empossado oficialmente
ontem, o senadorPaulo Bauer

(PSDB) começou a vivergrandes
emoções na noite anterior, durante

homenagem que recebeu de amigos
em um restaurante de Brasília.
Recebeu a visita do agora colega de

Entra e sai
o vereador Dico Moser (PR) vai
mesmo assumir o comando do

.
Samae. Na tarde de ontem, a

imprensa recebeu o convite de

posse. O ex-aliado de Moacir
Bertoldi (pMDB) negou por
diversas vezes que assumiria a

autarquia, mas hoje será conduzido
à presidência pela prefeita Cecília
Konell. No lugar de Dico na

Câmara, assume Afonso Piazera

(PR), que até então estava na

Codejas. Já Jair Pedri (PSB) assumiu
ontem a cadeira de Natália Petry,
que tirou licença por motivos de
saúde e deve ficar fora por pelo
menos 15 dias.

INfORMATICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo@terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila laIau

Jaraguá do Sul-SC

FOTOS DIVULGAÇÃO
IJJ/IIUIO/DIIIJIJ,IIIIIIJIJIDIIIDII,'/IJ!lIlm IlllllJJ/lJl1l1llllUJ1lllllWDlJllJIJIJllJJ/llOUlUlllO/llmllllJlJlJJ/IWwmntlllllllJJ/llllIDllnlllOUlHWUIDIImUlllllnmllmO/DIIU!/f//IIIJJ/II_IIJJ/IIJJ/IOIDIIlllOf!IIIIIJJJ/III1D11IUI/III'{IJ!�nDII:J;Iff!lJJ/Illt

l'oIta CU autoA, é Conradl
MaúriatUtDlarparaalatadcre var9tr

(47) 3370�1492 I (47) 3376-4253
. Rua J�sé Theodor� Ribeiro; 954 - Ilha da Figueira - conradiembalagens@terra.com.br
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. CHARGE

o RETORNO DA MÚMIA
(PELA QUARTA VEZ)
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DO LEITOR

Norte da África:
a queda do muro do medo

s revoltas que estão
ocorrendo no Norte da
África - primeiro na Tu
nísia e, atualmente, no

Egito � mostram que o povo não

tem mais medo de reivindicar
uma "real" democracia.

Essa região é vizinha da Europa
democrática. Mesmo não sendo
uma democracia perfeita, a Europa
se toma uma alternativa para quem
está sedento em encontrar saídas
das condições de vulnerabilidade
socioeconômica em que vivem.

O presidente egípcio, Hosni

Mubarák, pela primeira vez em 30
anos que está no poder nomeou

um vice-presidente, em uma ten

tativa de amenizar a "ditadura dis

farçada" ou a "autocracia' em que

se encontra a atual forma de exer

cício do poder. É difícil denominar
com exatidão quais das duas se

enquadrariam na política egípcia.
O governo egípcio - leia-se o

presidente Mubarak - para man

ter a aparência de democracia, faz

eleições; mas essa característicanão
deveria ser a única para mostrar ao

mundo <!ue o Egito é democrático.
Os jovens egípcios que vem se

reunindo nas ruas para manifes
tar, pedindo a renúncia do atual

presidente, perderam o medo de
ir à luta e não aceitam mais o "sta
tus quo" em que se encontram,
exigindo mudanças para um Egito
melhor e realmente democrático.

Elisa Moretti Pavanello,
Cientista Social

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 11/2010-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas

pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR

E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço nO.

11/2010 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter

apresentado o' menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de

mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica da Rua

Wendelin Reiner, perfazendo a área total de 2.200m2, localizada no Centro, do Município
de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos
e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório e conforme

Convênio n". 14141/2010-0, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de

Jaragua do Sul.

Empresa vencedora: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.
Valor da proposta vencedora: R$ 122.618,66 (cento e vinte e dois �il seiscentos e dezoito
reais e sessenta e seis centavos).

Schroeder, 1° de fevereiro de2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITORIAL

Posse e renovacão
_,

Assumiram ontem as suas cadeiras os de

putados estaduais e também os senadores e os

deputados federais. É com a esperança de uma

renovação na forma de fazer política que a po
pulação recebe os seus repre
sentantes. Com o amadure
cimento da democracia e das

instituições brasileiras, espera
se que, enfim, nossos legisla
dores atuem para defender os

interesses da sociedade e não
mais os próprios como vem

sendo na história.
As reformas, a liberação de

recursos vultosos e os projetos importantes pas
sam obrigatoriamente pelas mãos dos parlamen
tares. Cabe a eles a decisão de assuntos relevantes

,/

para o dia a dia e ainda para o futuro do país e do
Estado. Além de atuar pautados pela ética que
deve nortear os princípios públicos e privados,
devem os parlamentares discutir e avançar em as

suntos até hoje engavetados no

Congresso Nacional. A começar
por três reformas de interesse di
reto de todos, a tributária, a tra

balhista e a política.
O comportamento da classe

política predominante nos últi
mos tempos infelizmente tem

sido o da barganha de cargos e

vantagens, porém, é inadmis
sível que essa façanha vergonhosa se perpetue. O

país merece ser retratado com dignidade e eficiên
cia. Que novos tempos tenham iniciado ontem.

DO LEITOR

Irá o carro elétrico
mudar o mundo?

o carro elétrico
deixará de contar

com uma série de

componentes e

as mudanças têm

potencial para
dar origem a uma

reorganização
do setor

automobilístico
mundial.

Dano
de 2D10 foi um marco importante para

a indústria automobilística mundial, uma

vez que foi nele que o primeiro automóvel
movido 100% à eletricidade foi fabricado

em série e vendido ao consumidor final. Estamos

falando, naturalmente, do Leaf, da Nissan.
Diante do sucesso deste lançamento,. e do

interesse da mídia global pelo
assunto, a seguinte pergunta fica

para ser respondida no futuro:
irá o carro elétrico mudar o setor

automobilístico mundial?
Há algumas apostas, e uma

delas é que nada mudará. O mo

delo de distribuição continuará
o mesmo, a estrutura do setor e a

logística de distribuição apenas
migrarão do carro à combustão

para o elétrico. Porém, pode não
ser bem assim, podemos estar

.

diante de uma nova ordem em

que estruturas mais enxutas e di
nâmicas surgirão, novas formas
de organização do setor poderão
ganhar forma, novas legislações,
fabricantes e regras de negócios aparecerão.

Afinal de contas, o carro elétrico deixará de
contarcom uma série de componentes e as mu

danças têm potencial para dar origem a uma re
organização do setor automobilístico mundial, a

exemplo do que aconteceu, a mais ou menos 20
anos atrás, com a expansão da linha branca, que
provocou a redução das grandes cadeias de lojas
de departamentos, o surgimento dos shoppings

centers e a expansão do modelo de franquia.
No passado, quem' desejasse, por exemplo,

comprar uma geladeira, fogão, máquina de
lavar roupa, etc, deveria procurar os grandes
magazines e a marca do produto tinha o de
ver de oferecer assistência técnica própria. A

transformação do varejo, com a chegada, dos

shoppings, mudou radicalmen
te essa lógica. Pequenas lojas
surgiram para vender a linha

branca, a assistência técnica
foi terceirizada e os produtos
passaram a ser descartáveis, ou

seja, depois de um certo tempo
de uso vale mais a pena substi
tuí-los do que recuperá-los.

Pode ser cedo para especular,
mas podemos estar sim, diante
de uma reestruturação do setor,
com o surgimento de uma rede
de distribuição mais enxuta (já
que não existirá motor a com

bustão para ser reparado), as

margens comerciais podem ser

ainda mais achatadas, poderá
haver terceirização da assistência técnica para
atender a garantia do produto e uma nova es

trutura de representação do setor e fabricantes

poderão surgir.
Porém, qualquer que sejam as mudanças, o

consumidor deverá ser o grande beneficiado.

"

"

Evaldo Costa, escritor, conferencista e
diretor do Instituto das Concessionárias do Brasil
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ais de 50 produtores associa
dos conversaram ontem com

a direção da entidade. Eles se

queixaram de os caminhões.

carregados ficarem parados por mais
de três dias até o alimento ser tombado
e encaminhado para. os processos de

limpeza e secagem dentro do engenho,
enquanto o produto deveria ser descar

regado, no máximo, em 24 horas.
O rizicultor de Guaramirim Everal

do Sprung explica que a demora em

descarregar os grãos está prejudican
do a colheita das próximas sacas. Uma
alternativa seria usar os silos para pré
secar o arroz e desafogar a fila de veícu
los lotados de alimentos, mais isso não
estaria acontecendo, segundo ele.

Hilário Beck, 55, trabalha no campo
desde os 15 anos, em Massaranduba, Ele
conta que os maquinários da cooperati
va são muito velhos e não acompanham
o ritmo de produção dos rizicultores,
que investiram em novos equipamentos
agrícolas nos últimos anos.

UNo ano passado, em assembleia, a

direção da cooperativa prometeu mo

.

dernizar os maquinários. A promessa era

secar 50 mil sacas por dia", questionou.
"Sou sócio há dez anos e hoje percebo
que é mais rápido levar o arroz para secar

fora daqui", acrescentou.

De acordo com Orlando Giovanella,
vice-presidente da cooperativa, a solu

ção será investir cerca de R$ 4 milhões
em novos secadores, máquinas para
tombar os grãos dos caminhões e fazer
a limpeza do produto. Com isso, o enge-

, nho terá um sistema mais agilizado, evi
tando que filas de espera se formem do
lado de fora da associação.

"Os investimentos serão feitos no de
correr desse ano", afirma. A cooperativa
tem capacidade para secar até 30 mil
sacas por dia, pouco mais da metade da
demanda em época de colheita. Se não

bastasse, as enxurradas também atrasa

ram o processo durante uma semana,
além das frequentes quedas' de energia
elétrica. Hoje, 800 agricultores do Norte

.

do Estado são associados à Iuriti,

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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"
Cooperativa

Juriti diz que fará
investimento de
R$ 4 milhões em

maquinários.

S F RII l,

Mais de trêsdíaspara
descalcregar os

,_.,

os
Rizicultores reivindicam sistema mais rápido da CooperatívaIuriti
MASSARANDUBA

OS rizicultores do Vale do
Itapocu cobram melhorias
e mais rapidez no sistema
de descarregamento de
grãos da Cooperativa
Juriti, de Massaranduba.

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

Mais de 50 rlzlcultóres reclamam da demora para descarregar os grãos; caminhões ficam parados por mais de três dias na cooperativa
·oi
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rMAS PREFEITO AINDA QUER CONVÊNIO COM ABRIGO DE JARAGUÁ

Corupá retoma parceria com Lar da Criança
Corupá reáfirmou parceria com

o lar da Criança Marcos Valdir Mo

roso, de Guaramirim. No entanto,
o prefeito Luiz Carlos Tamanini
mantém conversa com a prefeita
Cecília Konell, de Iaraguá do Sul,
desde o ano passado, para fechar
um convênio a fins de atender

crianças e adolescentes em situação
. de risco social. "O acordo com Gua
ramirim é provisório", enfatiza.

O assessor jurídico de Corupá,
Fernando Gean Lunelli, explica
que o prefeito sancionou uma lei

para retomar o convênio com o

Lar da Criança a pedido do Minis
tério Público, já que o município
estava sem uma instituição física

para atender os menores. Segun
do o procurador, serão feitas no

vas negociações com o município.
"Há interesse das duas partes, mas

na época o MP pediu uma medi
da imediata". Desde janeiro, uma

criança de nove anos é atendida
no Lar da Criança. O custo é R$ 7,5

mil por mês,
Até 2009, -.os menores Corupá

eram atendidos pelo Lar da Crian

ça por meio de um consórcio da
Arnvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu). Porém,
com a destituição do acordo,
Guaramirim assumiu o abrigo,
enquanto as outras cidades reto

maram a parceria para atender a

demanda de casos de cada região,
e ainda aprovaram a lei que rege
o programa Família Acolhedora
- uma modalidade diferente para
acolher temporariamente crian

ças e adolescentes.
Só Corupá não participou do

convênio. Com isso, a Promoto
ria Pública da Infância e Juventu
de da Comarca de Jaraguá orien
tou o município a regularizar
os serviços. Sibely Suzana Rosa,
técnica do Mp, diz que o inqué
rito civil público está aberto e

será analisado pelo promotor da

quarta vara, Márcio Cota. Parceria foi reafirmada a pedido do Ministério Público
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Cansaço x,empolgação
Faltando três dias para o encerramento do Femusc, alunos sentem a

exaustão da rotina de estudos, mas nem todos queremvoltarpara casa

JARAGUÁ DO SUL

Apenas algumas poucas horas
de Sono e, logo em seguida, um

dia inteiro a ser explorado.
s participantes do Festival de Mú
sica de Santa Catarina têm uma

rotina digna de olheiras e bocejos.
Falta tempo para aproveitar tudo

o que o evento oferece. Sendo assim, os

verbos dormir e descansar são mantidos
em conjugações passadas e futuras, nun

ca presentes.

Segundo o paulistano Alair Sampaio
Junior, 22 anos, depois de 11 dias longe
de casa, a vontade de voltar já ganha
força. A saudade maior aparece quan
do, no telefone, fala com a família. Des
de sábado, 22 de janeiro, o trombonis
ta só tem notícias do universo externo

ao Femusc assim. IINão sei o que está
acontecendo na minha cidade, não te

nho visto TV; nem lido nada. Aqui, a re

alidade e o mundo são outros", explica.
Por isso, a visitante Mariangel Bena

vides, 17, não abandona o aparelho de
celular. A falta do namorado é o principal

FOTOS PIERO RAGAZZI

Novato no Femusc, o trombonista Alair Sampaio Junior já sente o

fadiga resultante de 11 dias dedicados exclusivamente à música

Contabilidade
Consultoria Empresarial

eflC/SC, 00626910

motivo para a jovem desejar que a segun
da-feira, 7, chegue ao calendário logo. Ela
saiu da Costa Rica no último dia 21 e, mes

mo com a distância e o cansaço, não nutre

dúvidas: cada momento passado em Jara
guá do Sul tem valido qualquer esforço.

O mineiro Francisco Malespin Junior,
23, concorda. Na opinião dele, que inte

gra a classe de violoncelo do Femusc pelo
terceiro ano consecutivo, a fadiga não

pode impedir o aproveitamento das au

las, dos concertos e nem das confraterni

zações. "Nesta segunda semana comecei
a me adaptar ao ritmo e já encontro na

"
Eu estou exausto, mas não quero

voltar para casa ainda. Aguentaria
ficar mais três semanas porque cada

aula é uma nova descoberta.

FRANCISCO MALESPIN JUNIOR, VIOLONCELISTA

"
minha programação diária 30 minutos

para estudar um pouco", conta. A ideia
é acumular o máximo possível de infor

mações e, no retorno a Belo Horizonte,
colocar tudo em prática.

O festival termina no sábado, 5. Até o fim
de semana, instrumentistas e espectadores
ainda têm a chance de assistir a mais de 20
concertos oficiais, além da programação pa
ralela do evento.As apresentações são gratui
tas e abertas ao público em geral.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

�
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Ccmpeté>1Cl8
Credioílidade

vMIW.gumz,oom.br

(41)331.-4741

Qualidade
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Confíança
gUOlz@gumz.com.br

A PAIItEmA_ DÁ emo. Desde 1978

Para Francisco, evento
é um aprendizado

constante

Trabalho recompensado
Para ajudar os músicos a se

deslocar entre os alojamentos,
as salas de aulas e os concertos,
o Femusc conta com diversos
carros oficiais conduzidos por
motoristas cedidos pela Pre-

feitura. Cabe a eles, uma rotina
não muito diferente a dos ins
trumentistas. Segundo Sebas
tião Izidoro e João de Mello, na

maioria dos dias, o expediente
pode começar às 6h30 e só ter-

minar próximo à meia-noite.
Ainda que cansativo, o ritmo
não gera reclamações. "Fize
mos amizades e o povo é mui
to educado. O trabalho está

ótimo", resume o primeiro.
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AGENDE-SE!
A partir de hoje, os in

teressados em assistir ao

concerto da Orquestra
Sinfônica Femusc já po
dem retirar os ingressos
equivalentes à apresenta
ção. O grupo, formado por
alunos e regido pelo ma

estro chinês Tao' Fan, sobe
ao palco na sexta-feira, às
20h30. Os instrumentistas
tocam a suíte de 110 pás
saro de fogo", obra célebre
do compositor russo Igor
Stravinsky, a Sinfonie Es

pagnole, de Edouard Lalo,
e a Sinfonia n° 7, de Ludwig
van Beethoven.

Obra de Stravinsky possui participação expressiva
do naipe de metais. Foi ela que consagrou o

compositor no início do século passado

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,2 de fevereiro de 2011 Especial

Apresentação
que finaliza o

festival leva
ao palco duas
orquestras
completas com até
200 músicos cada

EncelClêlmento
mudou de casa
Último concerto do Femusc será duplicado e vai
acontecer no Centro Cultural da Scar

mas das enxurradas que atingem o

município, o último concerto desta
sexta edição ganhou casa nova.

Conforme a organização, a festa
de despedida será realizada no Cen
tro Cultural da Scar, ou seja, na

morada oficial do evento. Por cau

sa da restrição na quantidade de

poltronas disponibilizadas ao pú
blico, cerca de 400 instrumentistas
se dividem em duas orquestras
e, consequentemente, sobem ao

palco em dois horários. A primeira
sessão está marcada para as 18h30.
Já a seguinte inicia às 20h30.

Quem ficar de fora de ambas,
ainda tem uma terceira opção de
conferir a despedida dos músi
cos. Na sala de exposições, bem
como no Pequeno Teatro, telões
fazem a transmissão simultânea
do espetáculo. Ele contará com

a participação do coral formado

pela comunidade e também de
alunos do Femusckinho. Os in

gressos são gratuitos e devem ser

retirados na secretaria da Scar.

A programação do Festival
de Música de Santa
Catarina termina no

próximo sábado com um

grande concerto.

, diferente do planeja
do inicialmente, o tra

. dicional encerramen

to do Femusc não vai
habitar a Arena Jaraguá. Como o

local foi transformado em ponto
de coleta de donativos para as víti-

-

PROGRAMAÇAO DE HOJE .

• Música no Shopping Horário: 18h Palco: Serviço Social do
Comércio (Sesc) Repertório: História
do tango _ Astor Piazzolla Choro de
saudade _ Agustín Barrios Mangare
Acesso: gratu ito

• Música de Câmara no Museu
Horário: 18h Palco: Museu Weg
Repertório: Abertura sobre temas

hebreus _ Sergei Prokofiev Sonatina

para violoncelo e dois violões _

Radamés Gnattali Trio para clarinete,
violoncelo e viola _ Johannes Brahms
Acesso: gratu ito

• Música na Igreja
Horário: 19h45 Palco: Paróquia
Apóstolo Pedro, no Centro, e na

Comunidade Batista Vida Nova

Repertório: Peça em forma de
Habanera _ Maurice Ravel Phantasy

Horário: 13h Palco: Praça de

Alimentação do Shopping Breithaupt
Repertório: Pequena sinfonia para
sopros _ Charles Gounod Quarteto
em ré maior K 285 _ Wolfgang
Amadeus Mozart Variações sobre

um tema de Anacleto Medeiros
_ Ronaldo Miranda Water Music _

Carla Domeniconi Acesso: gratuito

• Música na Praça
Horário: 13h Palco: Center Angeloni
Repertório: Quarteto de cordas
n° 4 _ Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para violão e cordas D G.
448 _ Luigi Boccherini Trio para
dois violinos e viola -Antonín Dvorak
Acesso: gratu ito

• Violão Plus

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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Quarteto op. 2 _ Benjamin Britten
Trio para dois violinos e viola _

Antonin Dvorak Acesso: gratuito

• Musicalmente Falando
O que: bate-papo do maestro Alex
Klein com a plate!a a respeito do

repertório do Grande Concerto
Horário: 20h Palco: Grande Teatro
da Scar Acesso: gratuito

• Piano Masters

Homenagem a Franz Litz
Horário: 18h Scar Repertório:
Widmung _ Robert Schumann
Funerais _ Franz Litz Années de

Pêlertnage!l _ ltalle _ Franz Litz
Acesso: gratu ito

• Grandes Concertos
Metais e Percussão
Horário: 20h30 Palco:
Grande Teatro da Scar Repertório:
Quarteto de trompas _ Kerry Turner
Tem pratinela _ Catarina Percinio
e Leo Bertolini Labrada Prelúdio
n° 1 _ Ney Rosauro Sinfonia n° 3

para octeto de trombones _ Gustav
Mahler Suíte Jaraguá _ Petur
Eiriksson e outras obras Acesso:

gratuito (ingressos devem ser

retirados com antecedência na

Secretaria da Scar)

• Momento Springmann
Horário: 19h Palco: Pequeno Teatro
da Scar Repertório: A história do
soldado _ lgor Stravinsky Quinteto
de cordas em dó maior D 956 _

Franz Schubert Quinteto op. 39
_ Sergei Prokofiev Acesso: gratuito
(ingressos devem ser retirados com

antecedência na Secretaria da Scar)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral

W�/lI/II/I"'/111/",i:

O CORREJO DO POVO • Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

Estacionamento
rotativovai demorar
Empresas ganham novo prazo para apresentar documentos
A tão esperada
implantação do
estacionamento rotativo,
em Jaraguá do Sul,
deverá demorar mais
alguns meses.

Isso
porque as duas únicas

empresas que estavam parti
cipando da licitação, a Hora
Park Sistema de Estaciona

mento Rotativo Ltda e Rek Parking
Empreendimentos e Participações
Ltda, não apresentaram todos os

documentos pedidos pela Prefei
tura do município. De acordo com

o gerente de Trânsito, José Antônio
Schmitt, o governo decidiu esten

der o prazo para que elas provi-

denciem a documentação.
A empresa vencedora deveria

ter sido anunciada na tarde de on

tem, depois de três anos de impas
ses, debates e pressão dos lojistas.
Mas, com a falta de documentação
por parte das concorrentes, o prazo
foi adiado para o dia 14 de fevereiro.
"Decidimos dar mais oito dias para
as empresas, para que elas entrem

com os recursos e entreguem os do
cumentos que faltam. Essa é a solu

ção mais viável", afirma Schmitt.
As duas empresas terão até às

13h30 do dia 14 para entregar as

informações. Depois disso, às 14h,
acontece a reunião onde os enve

lopes serão abertos e a vencedora
será anunciada. "Esperamos que .

esteja tudo certo nesse dia. Mas,
infelizmente, não se pode dizer

com certeza que teremos uma

ganhadora. Não podemos ultra

passar os trâmites legais", comple
mentou. Os envelopes deveriam
ter sido abertos na sexta-feira pas
sada, mas a Prefeitura pediu mais

tempo para avaliar as propostas.
Depois de anunciada a ven

cedora' a empresa terá 90 dias
para implantar o estacionamen
to rotativo nas ruas centrais.
Toda a sinalização das vagas, co

locação de parquímetros e trei
namento dos profissionais é de

responsabilidade da que ganhar
a licitação. O contrato de conces

são é de 10 anos, podendo ser re

novado por igual período.

• Débora Kelloer
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Empresa que será anunciada no próximo dia 14 terá 90 dias para implantar o estacionamento rotativo

TARIfA MfNIMA VAI CUSTAR R$l

Zona Azul terá cerca de 1,2 mil vagas
A implantação do sistema

rotativo é especialmente aguar
dada pelos lojistas da cidade.
Eles argumentam que não há va

gas para os consumidores, pois
muitas pessoas deixam os carros

ocupando o espaço durante um

dia inteiro no Centro.
O projeto do estacionamento

rotativo prevê que serão disponi
bilizadas, a princípio, 900 vagas.

para automóveis e utilitários e

300 vagas para motocicletas em

ruas centrais e na Praça Ângelo
Piazera. Cerca de 5% das vagas
são exclusivas para deficientes e

idosos. Ainda não foi definido se

as pessoas com mais de 60 anos

terão que pagar para estacionar.
De acordo com a lei de licita

ções, o número de vagas poderá
ser ampliado em 25% conforme

a necessidade, chegando, a um

total de 1,5 mil vagas.
O valor inicial da tarifa será

de R$ 1 para 30 minutos, R$ 1,50
para uma hora, R$ 2 para uma

hora e trinta minutos e R$ 2,50
para duas horas, que é o tempo
máximo para permanecer na

mesma vaga. Conforme os cálcu
los preliminares, o sistema deve

gerar cerca de R$ 70 mil por mês.

WEG S.A. - GRUPO WEG - COMPANHIA ABERTA - CNPJ SOB NR. 84 429695/0001-11
AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2011, às 08 horas, na sua sede social à Av.
Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1. Alteração do Estatuto Social, a saber: a) Alteração do art. SQ, para instituir

Capital Autorizado, podendo a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração,
emitir até 12.418.000 (doze milhões quatrocentos e dezoito mil) novas ações, todas ordinárias
escriturais nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, independentemente de reforma

estatutária, bem como para autorizar a Companhia a oferecer Plano de Opção de Compras de

Ações a seus Administradores; e b) Alteração do artigo 22 do Estatuto Social, para incluir a letra
"x", prevendo que compete ao Conselho de Administração submeter à aprovação da Assembléia
Geral o Plano de Opção de Compra de Ações aos seus administradores; e c) Consolidação do
Estatuto Social. 2. Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações aos seus administradores.
Informações adicionais: Documentos - Todos os documentos ejnformações necessárias ao exercício
do direito de voto pelos acionistas, em especial as propostas da administração quanto às matérias
a serem deliberadas encontram-se à disposição na página da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), BM&F/BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.weg.net),
na internet. Procuradores - Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído
a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, e a

procuração deve conter os requisitos elencados na Lei nQ 6.404/76 e na Instrução CVM nQ 481/2009.
Jaraguá do Sul (SC), 31 de janeiro de 2011. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração

A Nossa Mãe Iraci
Onde estarás neste presente momento

Do meu sentimento que a ti externo?
Será que estás no esplendor dos raios do Sol?

Na plenitude deste céu azul entre as nuvens

Que embelezam o azul anil do deslumbramento?
No voar dos pássaros cruzando os ares

Numa perfeita sintonia?
Ou no cântico dos anjos entoados com sublime alegria?

Não sei das respostas, mas sei que me olhas
Que me proteges e o meu passo segues

Sinto o teu amor e o teu desvelo
No meu corpo ainda que outrora, está o teu calor

Na afável proteção do útero que me gerou
Mãe quantas luas já se passaram

Nos tristes dias que pararam?
Esta contagem para mim não importa

Porque dentro do meu intimo os sentimentos
De amor, na saudade imensa se eternizaram.

Mãe e esposa dedicada, amorosa e alegre, sentiremos sua falta em todos os dias
de nossas vidas. Somos gratos por tudo que fizestes por nós.

Seu sorriso estará sempre em nossos corações! Descanse em paz!

Homenagem de seus filhos Ana Lúcia Pedri, João Paulo Pedri,
esposo Paulo Roberto Pedri e sua sogra Julieta Ambrosi Pedri.

Agradecemos a todos que enviaram flores e expressaram seu carinho. Convidamos para a
missa de r dia nessa sexta-feira, 04/02/2011 na Igreja São Sebastião, às 19hOOmin.

Juízo de Direito da 1 a Vara Cível da Comarca de Piracicaba - São Paulo. - EDITAL PARA A

CITAÇÃO do executado PAPEL JARAGUÁ LTDA ME, na pessoa de seu Representante Legal,
expedido nos autos da ação de DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE OBRIGAÇÃO CAM
BIARIA, processo n0451.01.2008.029262-1, ordem na 1729/2008 requerido por DISTRIBUI
DORA SB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com o prazo de 20 (vinte) dias. - O Doutor
EDUARDO VELHO NETO, Juiz de Direito da 1 a Vara Cível, desta cidade e Comarca de Pi
racicaba/SP, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, mais especialmente a PAPEL JARAGUA LTDA ME, na pessoa de seu

Representante Legal, que por este Juízo e Cartório do 1 ° Oficio Cível, onde se processam os

autos supramencionados, sendo certo que conforme consta na inicial, e sendo a Requerente
empresa do ramo de produtos alimentícios, teve contra si a emissão de dois títulos, que
foram encaminhados indevidamente para protesto, títulos esses sem origem e que não são
decorrentes de relação mercantil. Constando dos autos que o Requerido encontra-se em

lugar incerto e não sabido é expedido esse edital, para que o Requerido, no prazo de 15

(quinze) dias o qual fluirá a partir da dilação concedida, conteste o pedido, sob pena de
revelia e confissão e de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos narrados na ini
cial, de conformidade com o seguinte despacho: Fls. 115: Defiro, expeça-se edital de citação,
providenciando o autor a minuta do edital. Int. Pira., 13/10/2010. (a) Dr. Eduardo Velho Neto
Juiz de Direito da 1 a Vara Cível. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e nin

guém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na

forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, pelo 1 ° Ofício Cível
de Justiça, aos 17 de novembro de 2010.

II

II

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Iaraguã do Sul/I a Vara Cível - Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila

Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvarl@tjsc.jus.br - Juiz de Direito:
Edenildo da Silva Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

I

EDITAL DE CITAÇÃO,- COM PRAZO DE 30 DIAS
Cobrança na 036.07.001021-3
Autor: Banco do Brasil S/A

Réu: Winter Máquinas e Equipamentos Ltda e outros

Citando(a)(s): Winter Máquinas e Equipamentos Ltda, Prefeito José Bauer, 484, Três Rios do Sul -

CEP 89.254-100, Fone (047), Jaraguá do Sul-Se.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juí
zo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em)
à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edi
tal. ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de junho de 2010.

Edenildo da Silva
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mulher leva tiro
durante assalto

Segurança/Tempo

Jaraguaense morre
na República Tcheca

o CORREIO 1)0 povo • Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

Caso aconteceu no bairro Baependi, na tarde
de ontem, mas vítima está fora de perigo
JARAGUÁ DO SUL

Uma mulher de 55 anos

levou um tiro durante uma

tentativa de assalto no

bairro Baependi.

caso aconteceu por vol
ta das 14h, na rua Carlos

May. Segundo a Polícia
....... Militar, a moradora havia
acabado de chegar em casa de

pois de sacar dinheiro do banco

quando foi surpreendida por
dois homens em uma motoci
cleta vermelha, que anuncia
ram o assalto.

O carona, que estava arma

do, mandou que ela entregasse
o envelope que havia retirado

do banco. A vítima entregou
para ele um envelope que esta

va sobre o painel do carro, mas

que continha apenas notas fis
cais e documentos. Ao perceber
que não havia dinheiro, o assal
tante disparou um tiro na claví
cula esquerda da vítima e fugiu
com o comparsa.

A mulher foi levada para o

Hospital São José, mas estava fora
de perigo. Conforme o depoimen
to da vítima, os dois assaltantes
estavam de capacete. No local, po
liciais militares localizaram uma

cápsula deflagrada de uma pistola
calibre 380. Até o fechamento des
ta edição, os bandidos não haviam
sido localizados. Ontem, a família
não foi encontrada para falar so

bre o assunto.

PREVISÃO DO TEMPO

FLAGRANTE
Na manhã de ontem, um ou

tro caso movimentou a Polícia
Militar. Um homem de 23 anos

foi flagrado tentando roubar na

casa de uma idosa de 83 anos

na rua Jorge Lacerda, Centro. A

prisão aconteceu depois que vi
zinhos perceberam a movimen

tação estranha na residência da
idosa, que também é cadeirante,
e chamaram a PM.

Na noite de segunda-feira, o

mesmo suspeito teria invadido
uma casa em Schroeder e rou

bado R$ 150. Ele foi reconhecido

pelo proprietário da residência

logo após ser detido.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

A jaraguaense Carla Fabiana
Buchmann, 27 anos, morreu em

um acidente de carro na República
Tcheca, no fim de semana. A jovem
era funcionária da empresa Whirl

pool de Joinville e trabalhava na

filial da empresa na Polônia desde
o dia 15. O acidente aconteceu na

República Tcheca rio sábado, de

pois que Carla recebeu a visita da
irmã, Melissa, e do namorado, que
estavam de férias na Europa. Eles
teriam alugado um carro para pas
sear. Melissa está em observação
em um hospital e o namorado dela
teria sofrido lesões leves.

Os pais da jovem, - Sidney Carlos
e Crista Buchmann - foram à Euro

pa na segunda-feira para providen
ciar o translado do corpo, que deve

vir de São Paulo a Iaraguá do Sul no

fim de semana. O horário e local do
enterro não haviam sido definidos
até o fechamento desta edição. Car
la era formada em engenharia me

cânica, trabalhava há quatro anos

naWhirlpooLe estava de casamento

marcado para o final de abril.
ARQUIVO PESSOAL
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Carla estava de casamento
marcado para abril

POLíCIA MiliTAR

Comandante reassume 14o Batalhão
•

o tenente-coronel Rogério Kumlehn reassumiu, esta semana, o

comando do 14° Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul. Ele
ficou em Florianópolis durante dez meses para participar do Curso

Superior de Polícia na Academia da Polícia Militar. O major Rogério
Vonk, que permaneceu no comando interino da unidade durante
este período, voltou a desempenhar a função de subcomandante.

....',
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(;HUVA,
Tempo instável, com

chuva na manhã no

Oeste e Meio-Oeste e na

tarde e noite no Planalto
e litoral, com totais de
chuva entre 50 e 70mm.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 21 De

MÁX: 26°e

QUINTA
MíN: 19°e

MÁX: 27°e

SEXTA
MíN: 200e-'

MÁX: 31°e
,

SÁBADO
MíN: 22°e

MÁX: 32°e

I

Ensol.1l7'fl(fo Parcialmente Nublado
Nublado
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,,//1 �"".� � n$I"�I,

Frente fria deve
trazer mais chuva

O deslocamento de uma fren
te fria pelo estado, começando
ontem (terça-feira), deve forta
lecer os núcleos de instabilidade

que se formam no final das tar

des, causando chuvas mais for
tes, e mais concentradas.

lnst!ive!

SEvocÊ. VAi pARA···

BRUNÓPOUS
Chuva durante todo

o dia, com poucas
chanc!,!s ge abertura,

e tempo encobe�o
durante a manha.
Mínima de 18· de

nhã e máXima de
ma,

d tarde
24.C ao longo a .

.,

('"I! � U Ubllf�lI ,ip mil/I r�Mm 'Wi
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Volume variável
pelo Estado

Com a incidência de chuvas
localizadas, as previsões volumé
tricas de chuva para esta semana

são muito variáveis. Mesmo onde
a previsão for baixa, ainda há ris-
co de chuvas fortes em áreas pe
q�enas, o que bagunça o modelo.
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Obra em bueiro vira um buraco
Moradores da Rua Campo Alegre afirmam se queixar de boca de lobo há cinco anos

A tubulação da Rua Campo
Alegre rompeu novamente
e a ação da'Prefeitura
piorou o problema. As
casas encheram de
lama e moradores
estão com medo.

á cinco anos que os mo

__
radares da Rua Campo
Alegre estão brigando
com a Prefeitura devido

à presença de uma boca de lobo,
que transborda a cada chuva for
te de verão. Dessa vez, após as

enxurradas do dia 21, a Secretaria
de Obras tentou abrir um segun
do bueiro na rua, para facilitar o

escoamento, mas quando as chu
vas voltaram na semana seguinte,
a tentativa de reparo converteu-se

em um buraco, e novamente su

biu a lama e o esgoto nas casas.

Na casa da motorista Rosele
ni Pacher, falta água e o cheiro
do esgoto está "insuportável".

..

Antes, só a casa dela era atin

gida, mas agora foram oito ca

sas que encheram com a massa

que saiu do bueiro, no dia 21,
quase a ponto de cobrir os mo

radores. Além do alagamento e

do buraco, os moradores estão

preocupados com um barran
co próximo. a rua, que segundo
eles "não parece estável". A área

está sob monitoramento da De
fesa Civil do Município.

Junto com o esgoto rompido,
quebraram-se alguns canos do
sistema de, água da rua, e vários
moradores estão sem água. ''A

gente está fazendo o que pode,
mas se continuar chovendo, eu

não sei o que fazer", conta Ro
seleni. Sem água para cozinhar,
alguns moradores estão buscan
do comida fora, enquanto outros

. consideram ir para a casa de pa
rentes até que as chuvas parem.

"
Meu filho quase

foi soterrado, e se

eu e o meu marido
não tivéssemos

corrido nós
íamos junto.

ROSELENI PACHER
MOTORISTA E MORADORA �

�"
O poder público está com di

ficuldades para lidar com a quan
tidade de bueiros que deram pro
blemas com as chuvas. Na semana

passada, uma tentativa de aumen

tar o escoamento na CampoAlegre
não deu certo e virou um transtor

no adicio�al para os moradores.

Agora, a Prefeitura está vistorian
do essa e outras ruas, para avaliar

qual a melhor maneira de prevenir
que os esgotos inundem outra vez.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Prefeitura tentou aumentar escoamento, mas estrutura acabou cedendo com a força das chuvas

FRENTE FRIA TRAZ CLIMA INSTÃVEL PARA A REGIÃO

xar o alerta de deslizamentos e

inundações. Encharcada, a terra

não está mais conseguindo ab
sorver as chuvas, o que facilita
as enchentes e as quedas de ter

ra nas encostas. A Defesa Civil
do município pede à população
que informem as autoridades de

qualquer sinal de perigo, man

tendo-se alerta para deslizamen
tos e fissuras no solo.

O Ciram (Centro de Infor

mações de Recursos Ambientais
e Hidrometeorológicos) emitiu

Defesa Civil continua em estado de alerta

População deve ficar
atenta a possíveis

sinais de perigo, como

deslizamentos e fissuras

Mantendo os trabalhos na

Arena Iaraguá até que a Defesa
Civil do Estado e o serviço me

teorológico anunciem o fim das
chuvas, o anúncio de passagem
de uma frente fria pelo estado

começando ontem foi o oposto
do desejado pela Defesa Civil de

Jaraguá do Sul. Com a previsão
de mais uma semana de chuvas,
o poder público mantém o aviso
aos moradores das 97 regiões de
risco do município, para que se

retirem do local e busquem abri

go com parentes ou amigos.
Sem chuva no Centro nes

ta segunda-feira, a Defesa Civil
pôde avaliar melhor a situação
das áreas de risco, e houve leve
melhoria na condição do solo,
mas não o suficiente para bai-

ontem uma nota alertando sobre
a vinda de uma frente fria, que
deve provocar chuvas de 20 a 40 �

mm, mas com maior intensidade
no Litoral Norte e no Vale, onde r

o acumulado pode passar dos 60
mm. Esses valores são estimati
vas gerais, e a incidência de chu
vas localizadas pode resultar em

volumes mais graves.
As chuvas devem continuar

até pelo menos o dia 6. Na pró
xima segunda-feira (dia 8), uma

frente fria de grande intensidade
deve passar ao longo da semana,
causando mais instabilidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Banco da

exportação
o Exim Brasil e o progra

ma de devolução de créditos

tributários, anunciado no go
verno Lula, ainda não se tor

nou realidade. Em relação ao

banco, para o financiamento
existia uma disputa entre os

Ministérios da Fazenda e do

Desenvolvimento, e Dilma
acaba de adotar uma solução
intermediária entregando o

mesmo à Camex - Câmara
do Comércio Exterior. Esta

disputa era motivada pela ex

posição proporcionada pelo
FGE - Fundo Garantidor de

Exportações, que dispõe de
R$ 14 bilhões para os seguros
de negócios que demandam
financiamentos de longo pra
zo. Espera-se que a burocra
cia não continue atrapalhan
do' uma das boas iniciativas

governamentais.

Mercado Regional

Lourival Karsten

Confiança
da indústria

Os levantamentos do IBGE
confirmam uma perda de con

fiança da indústria. O indicador
recuou 1,5%, passando de 114,5
pontos para 112,8 pontos.

Isto confirma a redução na

atividade industrial como re-
, sultado tanto do aumento nas

importações - que muitas vezes

tem um efeito um pouco retarda
do - como da contenção no con

sumo, provocada pelas-medidas
governamentais.

.

Por outro lado, o Índice de Ex

pectativa teve avanço de 0,7% - o

que mostra que o empresariado
está confiando numa retomada dos.

negócios nos próximos seis meses.

Superávit
primário

As manobras contábeis não fo
ram suficientes para atingir a meta

I de superávit primário de 3,1% do
PIB em 2010. Os US$ 101 bilhões

representam apenas 2,8% do PIB

nacional. Este superávit é a parce
la da arrecadação destinada para
o pagamento dos juros da dívida.

Assim, vamos fazendo novas dívi
das para pagar os juros.

lucro campeão
A julgar pelos resultados anun

ciados pelo Bradesco, o setor ban
cário teve novamente um ano

excepcional. O mesmo anunciou
lucros líquidos de pouco mais de
R$ 10 bilhões em 2010, contra R$
8 bilhões em 2009. É o terceiro
maior lucro anual de algum ban
co brasileiro - mas os outros ainda
não informaram seus números.

O crescimento do lucro, de 25%,
foi apenas um dos ótimos núme
ros apresentados pelo banco.

Menegotti Formas
Completa hoje 13 anos de

existência. Sua atuação é no seg-"
mento de formas metálicas para
a construção civil.

ADVB/SC
A ADVB/SC empossa o seu

Conselho Deliberativo, gestão
2011/2013, no próximo dia 24/02.
O diretor .geral do SBT e ex-presi
dente da entidade, Carlos Ioffre do

Amaral Neto, assumirá a presidên
cia do Conselho. A vice-presidên
cia ficará sob o comando da pre
sidente da Dudalina, Sônia Regina
Hess de Souza.

Adeus de Gisele
Gisele Bündchen deixa de ser

a garota-propaganda da Colcci,
passando o bastão para Alessan
dra Ambrósio.

O que já devia ser um aconte-
.

cimento pela qualidade das mo

delos envolvidas foi .levada aos

extremos pela grife catarinense,
pois colocou na passarela Ashton
Kutcher - o que ainda atraiu a

presença de sua esposa, nin

guém menos que Demi Moore.
Os outros astros presentes fo

ram totalmente ofuscados. Eram
muitas estrela para um desfile só ..

Este foi o ponto alto não só do
terceiro dia, mas de todo o São

Paulo Fashion Week 2011.
Além disso, os especialistas

consideraram a coleção Inverno
2011 da Colcci muito melhor que
as anteriores. Pontos para a famí
lia Menegotti.

03 - 21 - 39 - .45 - 53
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CLIC DO LEITOR
Essa é a Florzinha,
ela está abrigada

na Ajapra e

precisa de um

lar permanente.
Adoção pelo

telefone 913-0657,
ou pelo

e-mail ajapra@
ajapra.org.br.

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO' TERÇA-FEIRA

Kelly Erdmann, Charles Zimmermann, Carlos Henrique Luiz Carlos Amorim,
jornalista escritor Schroeder, escritor Escritor e editor

Um filho, muitos causas

Mãe,
você sempre quer mandar, né!

Pois é essa frase que o meu filho

Lucas, com as mãos na cintura, tei
ma em proferir toda vez que eu lhe

digo que é hora de escovar os dentes, de dor
mir e até quando lhe chamo para tomar ba
nho ou ir à escola. Antes de completar quatro
anos, ele já sabe muito bem como me deixar
desconcertada.

Dia desses pediu um irmãozinho, mas

avisou que só aceitaria se

ele já 'viesse grande', caso

contrário, nada feito, por
que bebês choram demais
e estragam os brinquedos.
Simples assim, eu que re

solvesse o problema.
Também começou a

fazer perguntas malucas
sobre a morte, quer saber

para onde foi o gatinho dele

que acabou devorado pelos cachorros do vi
zinho na praia. Espera que eu lhe diga quan
do eu e ele vamos morrer para encontrar o

• bichano, como se fosse com hora marcada.
Não gosto nada desses papos, tenho apego
demais à vida e fico toda desconfiada.

Na semana passada, fomos ao Beira Rio
tomar um banho de piscina. Eu estava com

uma rasteirinha nova e tentei entrar dísfar-;
çadamente pelo portão de saída para não

molhar os pés, Pois, ele começou a gritar

sem parar que eu não podia passar por ali.

'Mãe, essa é a saída. Mãe essa é a saída'. Eu,
toda sem graça, dei uma risadinha amarela
e continuei andando, ele, claro, continuou

chamando a minha atenção. E uma senhora

que estava tomando sol ainda fez questão
de reforçar que ele estava certo. Depois, ex

pliquei que voltaria para lavar os pés e que
só não queria molhar minha sandália nova.

Toda vez que saímos, ele faz uma porção
nova de amigos, conversa

com crianças, adultos e ido
sos. Pergunta de tudo e fala de

tudo, uma vez contou a uma

senhora que eu e o pai dele tí
nhamos brigado. A mulher me

olhou com cara de desaprova
ção total. E a briga tinha sido
só uma discussão para ver

quem iria ao supermercado.
O Lucas notou desde

cedo que meus dotes de motorista não são

lá essas coisas. Dia sim, dia não, pergunta
se eu bati o carro, se furei o pneu e tal. Na

segunda - feira, quando eu consegui fazer
uma baliza para estacionar bem em frente
ao consultório da médica, e me senti muito
bem pelo feito, ele me disse rindo e debo
chado: "parabéns mamãe, você conseguiu".
Fiquei desconfiada de que isso é coisa do

pai dele, pode ser que a gente volte a bri

gar... Mas dessa vez em segredo secreto.

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 MARCAS DE RAÇAO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
· ° Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14hl0, 15h50,

17h30 - todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (19hl0, 21hl0 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17.h30

- todos os dias)
• As viagens de Gulliver (dub) (19h30, 21h20 -

todos os dias)

todos os dias)

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (13h50, 15h50-

todos os dias)
• Enrolados (dub) (17h40, 19h40 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(teg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Caça as Bruxas (Leg) (14h20, 16h40, 19h30,

22h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - ° Filme (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h

- todos os dias)
• Além da vida (teg) (21h40 - 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)

(21h50 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
· ° Turista (Leg) (14h15, 16h45, 19h30,

21h45 - todos os dias)
• Cine MuellerZ
• As aventuras de Sammy (dub) (13h45,

15h45, 17h4'5 - todos os dias)
• Enrolados (dub) (19h45, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (lh30, 15h30, 17h30,

19h30 - todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Dub) (21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 1
· ° Turista (Ieg) (14h30, 17h, 19h20, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, 15h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (17hl0, 19h10, 21h20-

I. BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (Dub)

(13h20, 15h20 - todos os dias)
• Além da vida (Leg)

(17h20, 19h45, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub)

(14h, 16h, 18h - todos os dias)
• De pernas pro ar (20h, 22h - todos os dias)

LANÇAMENTOS

A vida de Pi
Pi Patel, um menino indiano, meio cristão, meio muçulmano

e meio hindu se vê obrigado a embarcar em um navio rumo ao

Canadá, depois que seu pai, dono de um pequeno zoológico, se

irrita com as políticas vigentes em seu país. Um trágico naufrágio
deixa o menino à deriva em um bote, na companhia apenas de

um tigre, um orangotango, uma zebra e uma hiena. Durante jnaís
de duzentos dias, Pi terá que aprender a lidar com um'predador,
enquanto sobrevive às geladaságuas do oceano Pacífico ..

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Querêncio acha que a natureza não está gos
tando da sua vitória. Virgínia pergunta a Ari como

a meteorologia não previu o vendaval e ele diz que
o vento é coisa do inferno. Beatriz e Larissa avisam

a Nicolau que não vão à posse de Querêncio. °
senador manda as duas tomarem cuidado. Flores

fala ao telefone com o General. Querêncio diz que
irá cumprir sua missão começando por Ribeirão,
nomeia Sancha como chefe de gabinete e ele e seu

secretariado seguem para a sala do prefeito. Sereno

e André se encontram na praça e o vento começa a

cessar. Sereno fica aterrorizado.

TI-TI-TI

Stéfany propõe um plano para raptar Desirée

e Armandinho considera. Amanda entrega as fotos

do vestido de Valentim para Clotilde. Luti e Valquí
ria cruzam com Camila e Ângelo. Jacques beija Ja

queline e ela se entrega. Luísa aguarda Edgar para
acompanhá-Ia ao médico, mas ele manda Bruna em

seu lugar. Amanda descobre que foi demitida. Desi

rée rejeita Armandinho e ele decide levar adiante o

plano de sequestrá-Ia. Jaqueline resolve consumar

�eu casamento com Thales. Fátima ouve Bruna co

mentando que Luísa vai ter um filho e resolve contar

que ela foi culpada pela doença de Paulinho.

INSENSATO CORAÇÃO
Leila se assusta com o interfone e manda Cadu

ir embora. Chagas autoriza a entrada de Andrade e

Bira. Bibi pega o cartão de crédito da carteira de Fe

lipe, sem que ele perceba. Pedro expulsa Marina de

seu quarto. Léo combina com Neném o pagamento
por manter Eunice e Wanda longe do apartamento
de Luciana. Júlio conta para Eunice sobre o desvio

que Léo fez na empresa de Raul. Andrade leva Léo

para vender os presentes de casamento de Pedro.

Neném convence Eunice a deixá-Ia ir ao apartamen
to de Luciana Neném conta sobre o suposto assalto

ao apartamento e Eunice acusa Raul e Wanda.

ARAGUAIA
Max simula indignação ao ser acusado por

Solano. Geraldo afirma a Safira que vai se separar
de Dora. Fred janta com Marly e sonda o que ela

, pretende fazer para conseguir a herança de Ben

to. Madalena conta para Padre Emílio o que quer

ganhar de presente de aniversário e ele fica como

vido. Nancy e Pimpinela encontram uma pista do

assassino de Elisa na internet. Sola no e Beatriz se

surpreendem ao descobrir que Mariquita já sabe

que ele foi alvo de uma flechada. Manuela pergun
ta a Estela se a maldição vai atingir o filho que ela

tiver com sotano e a índia se assusta.

Mais de vinte anos após a estreia do consagrado "Wall Stre-

et - Poder e Cobiça", ocineasta Oliver Stone retoma a saga dos

profissionais que atuam no coração financeiro mundial, princi
palmente amparado no talento de Michael Douglas (revisitando
aqui um de seus personagens mais famosos, 6 investidor Gor

don Gecxo), Agora, ele volta às ruas depois de uma temporada
na cadeia e toma 'para si 'o papel de mentor de seu genro I um

jovem que dá seus primeiros passos no mundo das finanças.
(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Energia farta no trabalho. Explo
re sua intuição se tiver dúvida de

como agir. No amor, é melhor não

se expor demais. Na relação a dois, valo

rize o romantismo. Concentre-se em seus

objetivos!

Momento oportuno para se desta

car na carreira. Terá oportunidade
de conhecer outras pessoas e

r e - ciciar seus contatos. Romance envol

vente, aproveite! Explore seu sexto sentido e

vai se sair bem ,em tudo que fizer.

GÊMEOS

rl/ji/I, r} Seu potencial pode e deve ser

i�;1i il.,,; valorizado. Sua iniciativa pro
mete resultado surpreendente.

Relação amorosa bem-servida. Novos es

tímulos vão animar o romance. Confie em

seus talentos e mostre do que é capaz.

CÂNCER
É hora de tirar proveito das óti
mas perspectivas da vida pro
fissional. Na paixão, o dia é dos

relacionamentos firmes. Se pensa
em assumir compromisso sério, vá em

frente! Dica: Não descuide da saúde nem

cultive mágoas.

Trabalhos em equipe estimula

dos pelos astros nesta quarta
feira. Na paixão, sinal verde para

a conquista. Mas se a intimidade esquen
ta r, controle seus ímpetos. Dê o devido

valor aos seus relacionamentos.

VIRGEM
Trabalho e compromissos cotidia

nos serão prioritários para você.
Parcerias com colegas bem-vin-

das. Com o par, que tal propor um

programa diferente? Alie-se a pessoas dinâ
micas e agilizará o que for preciso.

No serviço, priorize as atividades
UH' ""m,' "

com as quais se identifica. Con

ciliar dever com prazer fará tudo

parecer mais agradável e abençoado. Apro
veite que a Lua está em seu paraíso astral e

entre em sintonia com o que gosta.

ESCORPIÃO
Os interesses do lar vão concen

trar suas atenções. Tendência de

gastar dinheiro com bobagens.
Astral estável com o par. Já a paque

ra requer mais jogo de cintura. Use seu tem

po com sabedoria e terá um dia produtivo.

.

'SAGITÁRIO

e Bom momento para lidar com

atividades que dependam da

mente. Vênus em seu signo vai

deixar você mais gentil. Declare

seus sentimentos e vai inspirar romantis-

'mo no par. Raciocínio ágil e inteligência
serão seus trunfos hoje.

CAPRICÓRNIO
Explore sua habilidade para
transformar pequenas oportu-

nidades em grandes chances de

sucesso. Com quem ama, astral propício
para acentuar a cumplicidade. No traba

lho, observe e pode descobrir as melho

res estratégias de ação.

Explore sua originalidade e co

loque seus planos em ação. Vai

contar com ótimas energias para
revelar seus talentos em tudo que fizer. A

dois, astral companheiro. Encontros com

amigos vão dobrar as chances de paquera.

PEIXES
No trabalho, mande a acomoda

ção embora! Finanças em ótima
fase. No amor, o sentimento de

posse será o maior inimigo. Pense bem

antes de fazer cobranças. Para ter um dia

produtivo, não se renda ao desânimo.
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Henry Cavill é
o novo Superman

o estúdio Warner Brothers divulgou ontem que o ator

Henry Cavill viverá o homem de aço no novo filme do
,

herói, dirigido por Zack Snyder (de Watchmen e 300).
.Esse é a primeira vez que o ator de 27 anos atua numa

adaptação de quadrinhos. Anteriormente, o herói e seu

alter ego, o apaspalhado repórter Clark Kent, foram vi

vidos por Christopher Reeve, Brandon Routh e Dean Cain.

DUma pode visitar
SPFW, dizjornal

De acordo com o jornal "Diário de São Paulo", a

presidente Dilma Rousseff pode dar as caras no São
Paulo Fashion Week. O organizador do evento, Paulo

Borges, está aguardando a visita da presidente, que
voltou de viagem oficial à Buenos Aires nesta terça
feira. Dilma e Paulo teriam se reunido para discutir
incentivos a indústria de moda.

DIVIRTA-SE

Terno caro

Um homem chega na alfaiataria e pergunta
quanto custa para fazer um terno.
- Quinhentos reais! - Responde o alfaiate.
-Isso é um roubo!
E o alfaiate tenta justificar:
- Mas ... São sete dias de trabalho!
- Espera aí, em sete dias, Deus fez o mundo!
- Mas não foi sob medida!

"Nunca
assistiu um

show meu"
Pai há pouco mais de um

mês, o cantor Elton John - casa

do com o diretor David Furnish -

falou ao jornal "Daily Mail" sobre
a relação com o pai, o músico

Stanley Dwight. "Meu pai nunca

veio me assistir tocar. Nunca. Ele

era durão e não expressava emo

ções. Ele foi omisso, decepcionan
te e ausente" contou. O problema
não era que o pai não soubesse li

dar com crianças, pois foi um bom

pai para os filhos do segundo
casamento. "O problema era eu"
lamentou o músico.

Daniel Oliveira fatura
R$ ,20 mil em festa de debutante

Antes de partir para a Itália, onde vai gravar o filme "A Montanha", sobre a

ação dos pracinhas da FEB no front italiano, o ator Daniel Oliveira fez presença
numa festa de debutante em Goiânia, conta o jornal "Diário de São Paulo". Con

forme o jornal, o ator, pai de dois filhos com a atriz Vanessa Giácomo, recebeu R$
20 mil de cachê pela presença.

Charlie Sheen está
sendo tratado em casa

De acordo com a agência de notícias Wenn, o ator,
recentemente internado com fortes dores abdominais,
decorrentes de uma festança de 36 horas, regada a

drogas, está recebendo tratamento especializádo
em casa, para recuperar-se dos vícios. Protagonista
de "Two and a Half Men", o seriado está em hiato

devido aos problemas de Charlie Sheen. Ainda se

gunda a agência, a ex do ator, Denise Richards, tem

acompanhado a recuperação de Sheen.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um 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.

,2/2
Adriana Ganbeta
Alzira Hohl

Ana P. Oldig€$
Angela M. Bening
Ari J. Sontanize

Carmelo Vicenzi

CesarA.Ribeiro
Cesar Pradi

Cristiano G. Machado

Daniela M. do Nascimento
Edemar Kroeger
Edgar Marcellno
Evanir M. Silva

Fabia E. Guenze
Gerri Floriano
Helena Redrotti
Jenifer R. Eger
João H. Eloi

, Juçara M. Rozza

,Jussara G. de Lima

Leonir Bôschammer
'

,

Lindamir Bagatoli
Lio M. Lorch

,

I f';l1aria I. Dolinski
Maria E Lipinski
Mario Venera
Marli S. Oliveira

, Marlic
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JARAGUÁ DO SUL

Nas mãos de Adriana de
Mattos, 42 anos, lantejoulas,
frtas, brilhos e plumas se

transformam na verdadeira
essência do Carnaval:
a fantasia.

á 15 dias, ela trabalha na

.... confecção dos chapéus
que vão compor as ves

timentas dos foliões na

passarela. O ritual exige paciência
e criatividade. "Eu gosto de prestar
atenção e valorizar os detalhes da

peça. A gente quer mostrar o que
sabe- fazer, e que tem capacidade
de fazer, além de competir é claro",
revela a artesã (I"'"' --,�rticipa da Es
cola de Samba .< '>lma da Hora
desde sua fundação, há 23 anos.

A paixão pela festa mais popu
lar do país é passada de geração
em geração na família de Adria
na. A mãe dela, Iracema Pinheiro,
63 anos, uma das idealizadoras
da Em Cima da Hora, conta que
desde criança <aprendeu a gostar
do Carnaval. ('Aprendi aos 13 anos.

Meu pai não deixava eu ir. Então,
eu e minha irmã fugimos de casa

para ir para o Carnaval, em Floria

nópolis. Quando cheguei em Iara
guá me convidaram para partici
par. Era tudo que eu mais queria",

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,2 de fevereiro de 2011

relembra. Desde então, passou a

fazer parte da festa e a incentivar a

filha a também participar.
Graças a histórias como as de

Iracema eAdriana, o Carnaval ainda
é uma das principais atrações no ca

lendário cultural de Iaraguá do Sul.
Não deixar que esta tradição mor

ra é um dos objetivos de quem se

dedica a este trabalho. "Desde que
começou, o Carnaval evoluiu muito I

em Jaraguá. Público sempre tem. A

gente até se surpreende com o nú
mero de pessoas que vai ver os des
files. Mas ainda falta incentivo. Só
temos incentivo da Prefeitura. Sem

pre que vamos buscar patrocínios
é muito difícil conseguir", comenta

Adriana.

Mulher será
homenageada

A escola, que em 2010 foi ven

cedora do desfile competitivo pelo
sétimo ano consecutivo, neste ano

terá como samba enredo o tema

mulher. (Vamos homenagear a mu

lher, já que o Carnaval cai neste ano,
no dia 8, Dia da Mulher. Falaremos
das mulheres do dia a dia e das que
fizeram história, como Carmem Mi

randa, por exemplo. Vamos surpre
ender e encantar", garante Iracema.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CARNAVAL

Tradição, brilho e clima de
folia vão contagiara cidade
Escolas' prometem surpreender no desfile marcado para dia 8 de março

, Estamos contratando pessoas

C"i n deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em

horário comercial, deixe seu currículo
ou preencha a ficha de inscrição.

"
Desde que começou, o

Carnaval evoluiu muito
em Jaraguá. Público

sempre tem. A gente até
se surpreende com

o número de pessoas
que vai ver os desfiles.
ADRIANA DE MAnos, 42 ANOS

"
PIERO RAGAZZI

t
t '

«» '!I','
��,____o

Mãe e filha trabalham nos preparativos de mais um desfile, tradição que elas preservam há mais de 20 anos

DESFILE É MANTIDO NO PARQUE DE EVENTOS

Programação já está definida
A programação do Carnaval

de Iaraguá do Sul já está definida
e contará com dois grandes even

tos. O primeiro deles, agendado
para o próximo dia 12, acontece

na Praça Ângelo Piazera. "Será a

abertura do Carnaval, em frente
ao museu, a partir das 10h. Neste

dia, acontece a apresentação do
Rei Momo e da Rainha do Carna

val, que neste ano, serão os vete

ranos da festa na cidade", destaca
a chefe de Eventos da Fundação
Cultural, Mirian Meier. Ainda no

dia 12, estão previstas apresenta-

ções do Floripa Show (baterias das
escolas Consulados do Samba e

Protegidos da Princesa, mulatas,
passistas, mestres-salas e porta
bandeiras), dos grupos de dança
jaraguaenses Mandala e Detona

Axé, grupos de gafieira de Joinville
e de Iaraguá do Sul, além de seis

grupos de pagode.
Já o tradicional desfile com

petitivo das escolas de samba
está marcado para o dia 8 de

março e será mantido nas de

pendências do Parque de Even

tos, seguido de baile municipal.

A programação inclui ainda baile
infantil e da terceira idade.

Em Cima da Hora, Verde e Rosa,
Despertar do Amanhã e Império da
Fênix são as escolas que disputam
o prêmio que é de R$ 10 mil para a

primeira colocada e de R$ 1,5 mil

para cada estandarte conquistado.
O baile de Carnaval em Iaraguá

do Sul será animado pela Lino's

Band, de Blumenau. A entrada
é gratuita e a intenção é repetir o

sucesso do ano passado, quando
mais de seis mil pessoas prestigia
ram o evento.

PIERO RAGAZZI

Baile municipal realizado durante o Carnaval do ano passado reuniu mais de seis mil pessoas
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI
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Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço
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Dê uma

ESPIADINHA

2011 - Prata - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina Cd Player
Mp3 e Air Bag II.

Xsara Picasso
Exclusive 2.0

34.900,00

Classimais '3

, Empresa no ramo de extrusão,
situada em gaspar contrata:

Gerente de produção
Mecânico de manutenção
Eletricista de manutenção

Interessados enviar currículo com pretensão salarial

por e-mail, com título do cargo pretendido para
rh@intertubos.com.br

e demais informações pelo telefone
(47) 3332-8000, falar com Sabrina.

16v - 2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
com Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de

Neblina, Air Bag II, Freios ABS.

N seu
, .

proxlmo
carro!

CrossFox 1.6 '

41.500,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve"
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd

Player Mp3.

2009 - Preto - Ar-quente, Desembaçador Traseiro.

.

Corsa Hate

13.800, O
2007 - Azul - Ar- condicionado Digital, Direção
Hidráulíca, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios

ABS, Air Bag II, Rodas de Liga-leve, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina e Cd Player cf
Controle no Volante.

CUo Authentic 1.0

20-800,00
,

2007 - 16v - 2 portas - Prata - Ar-quente, Limpador e

Desembaçador Traseiro.

Wind - 4 portas - 1999 - Branco - Travas Elétricas.
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rocuran O

or um

As melhores
. opções de
veículos da região

você encontra
- aqui no jornal

O CORREIO DO POVO.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
"

Buxixo
á entre nós, não é só mais meninos que gostam de meninos

e que circulam por aí na maior desenvoltura. Vixi ...aumenta

cada vez mais o número de meninas que gostam de meninas

..._ nas festas que rolam na área. Como por exemplo, aquela privé
de uma aniversariante, no último sábado, batizada de Hey Ladies. Ah,
tinha meninos por lá - poucos. E dá-lhe leros e boleros.

Nécessaire
Pois é, agora que a festa de

momo começa a pegar a reta

aumenta o consumo de itens va

riados dos loucos por uma folia
e purpurina. Entre outras, muita

malhação para ficar nos trinques
e no pique. A galera mais cool já
está enxugando os excessos do
antes e pós-virada, esta semana,

na Start Academia.

Onde comer bem
No Restaurante Típico da
Malwee. Sem dúvida

é a melhor comida alemã
do sul do mundo.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

boa gente Ivo, da Modelação
Ravera. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

Sintonize
Quem quiser escutar as pala

vras sábias do padre Reginaldo
Manzotti é só sintonizar a rádio
alternativa 87,9FM. De segunda a

sexta, das 10 às 11 horas, ele dá o

recado. Vale conferir!

,

NAS RODAS
• Como sempre, feliz e

apaixonado, é assim que vive o

querido casal Francisco, Caio ou

Chico, como-quiserem chamá

lo, com a sua Rita Tomazoni.

Claro, e sempre juntos em suas

tradicionais caminhadas pelas
ruas da urbe sorriso. Faça chuva
ou faça sol. Bom demais!

• Dia 25 de fevereiro nasce a

revista Nossa Weekend. Uma

revista semanal que tem a cara

do fim de semana.

• Joice Barreto e Leandro
Schulz Ir, é o novo parzinho
que desfila nas baladás da
moda sem medo de ser feliz.

Parabéns, Gésinha!
o grande aniversariante do dia

é o meu 'espirituoso amigo César

Pradi, o grande Césinha. Aqua
riano de luz própria, inteligente,
e uma cachoeira de alegria, vai
brindar o niver ao lado da mu

lher Alessandra, das filhas e dos

amigos do peito. MG envia um

abraço de parabéns com muito
carinho! Cheers!

Dica de
quarta-feira

Conferir a Zum Schlauch.
Toda quarta-feira é de praxe:

a casa superlota de gente
bonita e interessante.

J
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o Senador 'LuIz
H.enrique �a Sil�eira.e
o Deputado Estaduaf
'" Carlinhos .Chi,odini

conferindo o 6° Femus

"
Eu gosto que os

outros me vejam
como símbolo

sexual.

Confraria
Com cinco anos de existência, a Confraria do Chur

rasco além de oferecer uma explosão de sabores em um

ambiente agradabilíssimo, tem a cada dia conquistado
mais clientes e vem a cada semana elaborando uma novi

dade no cardápio. Leandro e Teka realmente fazem o que
gostam. Por essas e outras ninguém duvidou do sucesso

da casa. Continue assim, amigos!
'

GMZIMASSAFERA, AfRU,
eLEITA COMO MULHER MAIS

SiXY DO BRASIL

"
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Apontamento: 168511/2011 Sacado: KElYBENICIO DIAS Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 304 API'O
104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 6426 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 337,50 - Vencimento: 14/0112011

_ ED�DEThIT��O
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANrACATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Thbelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: O9:OOh às 16:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legalFICAM lNTIMADOS DO PRCYfESTO:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 168976/?011 Sacado: 2000 AUTO CENTER TRANSPORTES I1'DA Endereço: VITORIO
TECILlA 50 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-165 Credor: 1RUsr DIESEL VEICULOS ITDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 00096521 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 878,20 - Vencimento:
06/01/20U

Apontamento: 168854/2011 Sacado: CENTER SOM AUDIO EVIDEO ITDA Endereço: R.JOAO PLANlN
CHECK 1619 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: RMLA IMPORfACAO C I M ITDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1338-04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 684,49 - Vencimento:
01/0112011

Apontamento: 168258/2011 Sacado: COM. DE CASAS PRE-FABRICADAS J Endereço: RUA FREDERICO
CURIVASEL 660 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-580 Credor: EDITORA ANA CAROLINA ITDA - ME
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 10871/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento:
1lI10/201O

Apontamento: 168756/2011 Sacado: COMERCIAL DALENE ITDA Endereço: ROD SCWOLFGAG WEE
GE 1100 - RIO CERRO li - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89262-001 Credor: SUPER FRlITSORVEfES ITDA
Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 850109 2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 357,10 - Vencimento:
07/1lI2009

Apontamento: 168201/2011 Sacado: CONCEITO MOVPLANEjADOS I1'DAME Endereço: RUAANGE
W SCHIOCHEf, 77 SL 01 E 02 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-520 Credor: ITALINEA lNDUSTRIA
DE MOVEIS I1'DA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0120736 01- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 38,37 - Vencimento: 09/01/2011

Apontamento: 168819/2011 Sacado: CONCEITO MOVEIS PLANEJADOS ME Endereço: RUAANGEW
SCHIOCHEf 77 - SL 1 E 2 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-520 Credor: COMPENSADOS LAGES
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2099 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 597,96 - Vencimento:
16/01/2011

Apontamento: 168577/2011 Sacado: CRISTAL TURISMO TRANSPORTE I1'DA Endereço: RUA WAITER
MARQUARDT 137 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGE
RACAO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 9861 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 221,07
- Vencimento: 13/01/2011

Apontamento: 168839/2011 Sacado: mCLA COMERCIAL TEXTIL UDA Endereço: RUA GUSTAVO
GUMZ488 CAIXA POSTAL 6142 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-995 Credor: TRANSPORTES OURO
NEGRO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 01N12463961- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
42,31- Vencimento: 12/01/2011

Apontamento: 168783/2011 Sacado: EDEMIR ANA MORCELLES ME Endereço: AV MAL DEODORO
DA FONSECA l369 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor: D L lNDUSTRIA E COMERCIO
DE EXPOSITORES Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 277303 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
238,61- Vencimento: 17/01/2011

Apontamento: 168792/2011 Sacado: EDNALDO WITAND FORTES Endereço: R.Hll.DEGARD
E.GRUBBA MEISTER, L57 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: INFORWARE INFORMATICA ITDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 141210 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 230,00 - Vencimento:
10/0112011

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim -

Christa Inge Hille Wagner, Interventora
Rua 28 de Agosto n° 1918, Ed.Nexus- Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMA�O
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abai
xo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no triduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de; em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessí
vel, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou,
ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 10.23, todos do CNCGJ.

Protocolo: 12363 Sacado: ALEXANDRE VOING CPF: 033.558.289-39 Cedente: RM COMERCIO E

SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 369852 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/01/2011 Valor: 45,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11805 Sacado: BATARELU CONSTRUÇOES LIDA ME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Ce
dente: COMERCIAL HAVEG UDA CNPJ: 01.914.457/0001-74 Número do Título: 1111-12114 Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 24/12/2010 Valor: 2.900,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11946 Cedente: RENOVADORA E DISTRIBUIPORA DE PNEUS ITUPORANGA LIDA
EPP CNPJ: 04.360.865/0001-10 Número do Título: 0002564-01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
24/12/2010 Valor: 6.163,84 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

I
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Protocolo: 12027 Cedente: FABINJECT INDUSTRIA PLASTICA LIDA CNPJ: 56.413.990/0001-44
Número do Título: 00002127501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 04/0112011 Valor: 2.340,89 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12064 Cedente: JOSE MARTINI NETO CNPJ: 76.350.289/0001-30 Número do Título:
4868 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/01/2011 Valor: 1.427,40 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12097 Cedente: RENOVADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS ITUPORANGA LIDA
EPP CNPJ: 04.360.865/0001-10 Número do Título: 0000268801 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 30/12/2010 Valor: 1.847,08 Li

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

Protocolo: 12167 Cedente: JOSE MARTINI NETO CNPJ: 76.350.289/0001-30 Número do Títu
lo: 16003/16004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 07/01/2011 Valor: 1.683,60 Liquidação após a inti

mação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12184 Cedente: MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LIDA CNPJ:
84.431.154/0001-28 Número do Título: Q20325B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 06/0112011 Valor:
1.277,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 12351 Cedente: CERAMICA LONTRENSE LIDA ME CNPJ: 00.182.151/0001-08 Núme
ro do Título: 802/10 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO BRADESCO
S.A. Data Vencimento: 05/01/2011 Valor: 2.175,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con

dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12135 Sacado: CLEONICE INES BORTOLOTTI PUHL - ME CNPJ: 07.173.015/0001-
09 Cedente: COPAZA DESCARTÁVEIS PLASTICOS LIDA CNPJ: 85.151.504/0001-65 Número do

Apontamento: 168443/2011 Sacado: EUZETE FIGUEIRA DE ALMEIDA Endereço: RUA LEOPOLDO
MAHNKE 35 API'O 601 - CEN1RO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINIO RE
SIDENCIAL PLATANUS Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 9200007351 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$135,22 - Vencimento: 10/0112011

Apontamento: 168905/2011 Sacado:EI1'ONWllllAN PERAlZ Endereço: RUA CARWS HARDT 44 - JA
RAGUA DO SUL - CEP: 89254-580 Credor: MANNES MANGUEIRAS V lIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 0160900101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,20 - Vencimento: 09/01/2011

Apontamento: 168098/2011 Sacado: EMERSON FACCIOU Endereço: RUA JOSE DEMATHE 51- NEREU
RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: GRAFICAE EDITORA22 ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 22454 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 384,00 - Vencimento: 06/01/2011

Apontamento: 168977/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO I1'DA ME Endereço: RUAJOSETHEODO
RO RIBEIRO 3860 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXI1L FARBE lIDA Portador: - Es
pécie: DMI - N°TItulo: 1021502B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 941,41- Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168817/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES I1'DA ME Endereço: RUA JOSE THEO
DORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUI1'EXTIL SA IND TECIDOS Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0013027-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 950,32 - Vencimento:
ll/01/2011

Apontamento: 168818/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES lIDA ME Endereço: RUA JOSE THE
ODORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTIL FARBE I1'DA Portador:
- Espécie: DMl - N" Titulo: 1021134A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.203,04 - Vencimento:
06/01/2011

Apontamento: 168856/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES I1'DA ME Endereço: RUA JOSE THEO
DORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: SUll'EXTIL SA lND TECIDOS Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0013027-01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 950,61- Vencimento:
07/0112011

Apontamento: 168448/2011 Sacado: EXIT COMUNICACAO ESTRATEGICA LIDA Endereço: RUA EMIL
BUROW 223 SALA 03 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-530 Credor: CONOOMINIO RESI
DENCIAL TULIPA Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 9200014498 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 67,35 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168853/2011 Sacado: FABIO RODRIGUES DIAS Endereço: RUA PARANA247 - Jaraguádo
Sul-SC - CEP: 89255-320 Credor: PORTO DESIGN IMPORfADORA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0005268 02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 782,10 - Vencimento: 07/0112011

Apontamento: 168804/2011 Sacado: FREDERICO SAMUEL DE OLNEIRAVAZ Endereço: RUA RUDOL
FO C EMIllO LANGE L 003 - JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-710 Credor: DJD !MOVEIS
I1'DA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: WTED3RP/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 549,93
- Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 168803/2011 Sacado: GIOVANE KULLAK DE SOUZA Endereço: RUA PASTOR ALBEIIT
SCHNEIDER 94 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: MERCADO DG I1'DA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 021 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 301,35 - Vencimento: 10/01/2011

Título: 014526/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 06/01/2011 Valor: 456,40 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12182 Sacado: EU MARCOS BALTA CPF: 814.508.180-72 Cedente: DEJAIL OFICINA
MECANICA LIDA CNPJ: 00.107.384/0001-46 Número do Título: 280/1831 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 26/12/2010 Valor: 661,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$,15,00

Protocolo: 11225 Sacado: FABIANA FERNANDES VICENTIN FADUL CPF: 030.726.869-12 Ceden
te: MARIA ADELAIDE FLORES ME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número do Título: PED 75912 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 25/11/2010 Valor: 217,99 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12432 Sacado: JEAN CARLOS OBENAUS CPF: 041.579.339-40 Cedente: RM COMER
CIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 852369

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 11/01/2011 Valor: 80,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12366 Sacado: JONES RIBEIRO CPF: 003.603.749-48 Cedente: RM COMERCIO E SER

ViÇOS AUTO ELETRICOS LIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 69874003 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/01/2011 Valor: 78,70 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12166 Sacado: KARINA DA SILVA VINTER CPF: 033.862.479-11 Cedente: w.P. JUNIOR
& CIA LTDA ME CNPJ: 04.303.006/0001-99 Número do Título: 13 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
06/0112011 Valor: 643,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12657 Sacado: UZANDRA BORGES DE CAMPOS CPF: 047.380.099-31Cedente: CEN
TRO DE FORMA�O DE CONDUTORES LESSMANN LIDA CNPJ: 85.315.042/0001-74 Número
do Título: 26473 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 15/01/2011 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12523 Sacado: LSS METALURGICA LTDA CNPJ: 06.900.691/0001-66 Cedente: KLEIS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA CNPJ: 03.556.622/0001-99 Número do Título: 00000000100

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 10/0112011 Valor: 1.305,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11332 Sacado: LUMALIN COMERCIO' DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 05.049.992/0001-65 Cedente: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA CNPJ:
00.056.685/0001-98 Número do Título: 103736041 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
08/12/2010 Valor: 476,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12260 Sacado: MAIKON ALEXANDRE RISTAU CPF: 044.185.299-85 Cedente: RM CO
MERCIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LIDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título:
963258002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 06/01/2011 Valor: 104,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:

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

Protocolo: 12619 Sacado: MARLENE DUTRA CPF: 551.450.949-49 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 23108*004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vençimento: 20/01/2011 Valor: 387,50
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12310 Sacado: MAXPRlNT CARTUCHOS LIDA ME CNPJ: 12.295.363/0001-80 Cedente:
SETUP INFORMATICA LIDA ME CNPJ: 10.344.481/0001-06 Número do Título: 000071 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 28/12/2010
Valor: 320,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Apontamento: 168790/2011 Sacado: MAICON FABRICIO JACOBI Endereço: RUAVICTOR ROSEMBERG
577 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor: CEN1RO FORM CONO LES I1'DA EPP Portador:
Espécie: DMI - N° TItulo: 20052 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 194,50 - Vencimento: 18/12/2010

Apontamento: 168859/2011 Sacado: MCV COM. INSTALACOES ELE1RICAS Endereço: RUA DONALD
GEHRING 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor: INSTALADORA ELE1R CONTI I1'DA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 12371-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.593,00 - Vencimento:
28/12/2010

Apontamento: 168841/2011 Sacado: MICHEL STREW Endereço; R PROFESSOR IRMAO GERALDINO
200 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-310 Credor: NEUBER MOVEIS E ELE1RODO
MESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 02556809 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 89,09
- Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 168444/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35
APTO 503 - CEN1RO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALPLA
TANUS Portador: - Espécie: DMl- N'Título: 9200007335 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 104,27
- Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168697/2011 Sacado: RAFAELPATRIClO Endereço: RUAANO BOM 1865 - CORUPA-SC
CEP: 89278-000 Credor: RADIO HORTENCIA lIDA Portador: - Espécie: DSI - N'Titulo: 10080 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 330,00 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168938/2011 Sacado: RAQUEL GOBI ESPINDOLAlZIDORO Endereço: RUAROD. BR280
KM 84 , N° 03 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Portador:
- Espécie: CT - N'Titulo: 20.1782.149.0000295-14 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 24.173,17 - Ven
cimento: 08/09/2010

Apontamento: 168701/2011 Sacado: SuPERMERCADOSNANAS LIDA Endereço: RUA NEREU RAMOS
101- CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: jOHNMAR COMERCIO E REPRESENfACOES I1'DA Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: N97122/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.234,38 - vencímeoro:
10/01/2011

Apontamento: 168816/2011 Sacado: VIEIRA & ZATEill COMUNICACAO VISUAL ITDA Endereço:
RUA JOAO JANUARlO AYROSO 2680 - jARAGUA ESQUERDO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-
100 Credor: ALUMIACO mS1R DE ALUM FERRO E ACES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
oo207200111- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 79,04 - Vencimento: 16/01/2011

ertifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
02/02/2011. Jaraguá do Sul (SC), 02 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 30

Protocolo: 11583 Sacado: NAIR LORENCETTI LOPES CPF: 294.511.679-00 Cedente: CERAMICA
PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Número do Título: 4445/10 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 16/12/2010
Valor: 2.835,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11677 Sacado: ODENlRWOLP CPF: 310.598.059-87 Cedente: SPEZIAE CIALTDA CNPJ:
84.434.349/0001-21 Número do Título: 2219 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 23/12/2010 Valor: 1.792,00 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11415 Sacado: RUTH HULLER FAGUNDES CPF: 017.135.779-50 Cedente: O.M CO
MERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ! 06.116.650/0001-83 Número do
Título: 1608.004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/12/2010 Valor: 244,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12254 Sacado: SCHROEDER COMERCIO DE MATERWS GRAFICOS LIDA CNPJ:
09.045.217/0001-92 Cedente: MIUOPA CURITIBA PRODUTOS AUMENTICIOS LIDA CNPJ:
79.801.189/0001-71 Número do Título: 1965 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 11/0112011 Valor: 1.749,82
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 12488 Cedente: EMBRAMOLD FERRAMENTARIA LTDA EPP CNPJ: 03.755.557/0001-
20 Número do Título: 1232D Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/0112011 Valor: 955,40 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12266 Sacado: TRlTEXTIL INDUS1RlA E COMERCIO ACE TEXTEIS I1'DA CNPJ:
08.688.568/0001-59Cedente:GUEDESIMPORfA�OEDISTRIBUIÇÃOlIDACNPJ:08.784.317/0001-
76 Número do Título: 2654/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 14/0112011 Valor: 500,05 Liquidação após a

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

Protocolo: 12291 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPJ:
08.784.317/0001-78 Número do Título: 2615/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BANCO CITIBANK SA Data Vencimento: 07/01/2011 Valor: 5.227,13 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - -_ - - _- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -

--:
---

Protocolo: 12394 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPJ: 08.784.317/0001-
78 Número do Título: 2669/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/01/2011 Valor: 588,60 Liquidação após a

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

Protocolo: 12436
Cedente: BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 478474091 Espécie: Du

plicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 07/01/2011
Valor: 1.056,00 Liquidação após a intimasão: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12453 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA CNPj:
08.784.317{0001-78 Número do Título: 2638/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BANCO CITIBANK SA Data Vencimento: 11/01/2011 Valor: 430,02 Liquidação após a inti

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

Protocolo: 12259 Sacado: VALDECIRAPARECIDO DE SA CPF: 577.319.509-72 Cedente: VALDOCIR
HMS ME CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número do Título: 26610-1 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/01/2011 Valor: 108,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12367 Sacado: VALERIO DE OLIVEIRA ONOFRE CPF: 015.509.519-63 Cedente: BOR
RACHARIA E COM. DE PNEUS PORTAL LIDA ME CNPJ: 03,.012.810/0001-56 Número do Título:
3182/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/01/2011 Valor: 111,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 2 de fevereiro de 2011.

Christa Inge Hille Wagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na ár'f:!a

Henrique
Porto

Futsal adulto

Trago
algumas novidades - talvez não tão novas - da equipe

de futsal adulto masculino de Iaraguá do Sul. Passado o

baque, a Associação Desportiva Iaraguá se reestrutura

para voltar a crescer nos próximos anos. O primeiro passo
foi buscar atletas na própria base da cidade, fechando uma par
ceria com o vitorioso projeto do Clube Escolar Evangélico. Esta

renderá à ADJ alguns atletas que estouraram o limite de idade
na categoria sub17 - a última administrada pelo Evangélico. No

momento, o técnico Renato Vieira (foto) e o supervisor Fio cui

dam da montagem do restante elenco, que será composto por
18 atletas, em sua maioria da categoria sub-20. A equipe começa a

treinar no dia 7. Na agenda deste ano estão previstas as disputas do

Campeonato Catarinense, dos Iasc e dos Iabs. A equipe ainda pode
participar do Brasileiro sub-20, caso Blumenau abra mão da vaga.

ARQUIVOOCP

AJAB, 11 anos
A Ajab (Associação Jaraguaense de Basquetebol) comple

tou onze anos de atividades ontem. Neste período, conquistou
23 títulos estaduais, com destaques - para os Jogos Abertos de
Santa Catarina de 2001 (no masculino), além dos tricampeo
natos estaduais sub-19 (2005/2007/2009, no feminino), sub-13

(2007/2008/2010, no masculino) e sub-15 (2006/2009/2010, no

masculino). Também merecem destaque as revelações Rafael de

Meira, Gabriel Getelina e Mayara Uller, com passagens por sele

ções brasileiras de base. Certamente uma bonita história de su

cesso do nosso esporte amador.

Tênis de Mesa
Quase nada se fala do traba

lho realizado no tênis de mesa

de Jaraguá do Sul. A modalidade
treina 'escondida', em uma sala no

fundo do ginásio do Sesi. Silen
cioso e discreto, o técnico Israel
Santos realiza um consistente e

competente trabalho na. revelação
de atletas. O expoente é Priscila Sal

vador, a pequena notável, que no

fim de semana conquistou vaga na

seleção brasileira juvenil. Mas tem

muita gente boa já foi e continua
sendo formada lá. Muitas vezes,
assim como em outras modalida

des' faltam oportunidades para
crescer no esporte.

Varzeano'
i,' I

A Secretaria Mtinicí-

paI de Esportes e Lazer
de Guaramirim comuni
ca que estão abertas as

inscrições para o Cam

peonato Varzeano do

município, que conta

com duas
.

divisões .

.f Es''i;
. ....

tas podem ser realizadas"
até o dia 7, às )6h, ao

custo de R$ 300. O con

gresso técnico acontece

na terça-feira, 8, a partir
'., das 19h. Informações, no}'
, 3-37.3:-0247"

Ronaldinho estreia

hoje no Flamengo
Astro disse que ainda não está totalmente adaptado ao Rio
DA REDAÇÃO Ansioso para atuar' ao lado de

Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves

sabe que o técnico Vanderlei Lu

xemburgo terá dificuldades para
definir a escalação do Flamengo,
"Ele é um treinador inteligente
e que sabe o que está fazendo.

Quem for jogar tem que fazer
em campo o que ele pedir. Quem
não correr vai' ficar fora. Dentro

de campo com salto alto compli
ca todo mundo. Tem que correr e

mostrar a confiança do treinador",
comentou. Ronaldinho chegou no

Flamengo no dia 13 de janeiro e de
lá para cá se dedicou para ficar em

forma para a estreia.

ajudar a equipe para dar alegria
ao torcedor. É diferente de tudo

que já vivi. É diferente do que já
tinha visto na minha carreira. A

expectativa é fazer o melhor para
retribuir esse carinho. É uma sur

presa atrás da outra", afirmou.
Grato pelo apoio recebido, Ro

naldinho revelou que ainda não

está completamente adaptado ao

Rio de Janeiro. "Ainda não conse

gui jogar futevôlei, já que estou

treinando quase todos os dias de
manhã e à tarde. Estou morando
no hotel, não encontrei casa. Está
tudo muito corrido, com a atenção
voltada para a estreia", disse.

A ansiedade pela estreia
de Ronaldinho Gaúcho
no Flamengo contagia os

torcedores e aumenta com

a proximidade da partida
contra o Nova Iguaçu.

os
ingressos para o jogo já

estão esgotados e o astro

promete corresponder ao

apoio da torcida, que lota
rá o Engenhão. "É muita alegria
por ter essa recepção. Espero

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Timão tenta
evitar vexame

na Colômbia
Corinthians e Grêmio voltam

a entrar em campo hoje pelo
jogo de volta da pré- libertado
res. A missão mais complicada é
do Timão que precisa vencer ou

empatar em gols - o jogo de ida
ficou OxO, no Pacaembu. Passar

pelo Tolima não apenas garan
te ao Corinthians a disputa do

principal campeonato da tem

porada, como evita que o clube
entre para a história da Copa li
bertadores de maneira negativa.
Jamais uma agremiação do nos

so país foi eliminada na primeira
fase do torneio sul-americano.

Já o Tricolor Gaúcho, recebe o

Liverpool do Uruguai e pode
rá empatar em até 1x1, já que o

confronto de ida terminou 2x2,
na casa dos uruguaios. Desde o dia 13,.GaÚcho treina quase todos os dias de manhã e à tarde

. JOGOS PELO MUNDO
AMANHÃ
19h30 - Vasco x Volta Redonda'
19h30 - Fluminense x Duque de

Caxias

HOJE
17h - Oeste x Botafogo-SP
17h - Paulista x Noroeste
19h30 - Ponte Preta x Santos
19h30 - Portuguesa x Americana

19h30 - Mogi Mirim x Santo André
22h - Mirassol x Palmeiras
AMANHÃ
19h30 - São Paulo x Linense

19h30 - Bragantino x São Bernardo
21h - São Caetano x Prudente

18h - São José-Rê x Veranópolis
19h30 -Internacional x Juventude
20h - Universidade x Pelotas

• CAMPEONATO CATARINENSE

·6" RODADA
HOJE
19h30 - Criciúma x Metropolitano
19h30 - Chapecoense x Figueirense
20h30 - Brusque x Imbituba

20h30 - Concórdia x Marcflio Dias

20h30 - Avaí x Joinville

• CAMPEONATO PARANAENSE

·6" RODADACLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Flamengo
12, Resende 10, Boavista

10, Nova Iguaçu 8, Americano-RJ

2, Volta Redonda 2, América-RJ 1
e Vasco O. GRUPO B: Botafogo 12,
Fluminense 12, Bangu 7, Olaria 6,
Duque de Caxias 7, Macaé 4,
Madureira
1 e Cabofriense O.

HOJE
16h30 - Corinthians-PR x Arapongas
19h30 - Paraná Clube x Paranavaí
20h30 - Cianorte x Rio Branco-PR
20h30 - Roma-PR x Operário
22h - Cascavel x Atlético-PR
AMANHÃ
19h30 - Coritiba x Iraty

CLASSIFICAÇÃO: Figueirense 11,
Chapecoense 10, Joinville 9, Criciúma

8, Metropolitano 8, Marcilio
Dias 6, Imbituba 6, Brusque 5,
Concórdia 6 e Avaí 1,

CLASSIFICAÇÃO: Santos 13,Palmeiras13,
Americana 12, Mirassoll0, São Paulo 9,
Ponte Preta 7, Paulista7, Oeste

6, Mogi Mirim 6, Portuguesa
6, Corinthians 6, Bragantino 6, Ituano

5, São Bernardo 5, Linense 5, Santo
André 4, Botafogo-SP 4, Noroeste 4,
São caetano 2 e Prudente 1.

• CAMPEONATO GAÚCHO
·6" RODADA
HOJE

CLASSIFICAÇÃO: Cianorte 12,
Coritiba 11, Iraty 10, Atlético-PR

9, Corinthians-PR 9, Operário 9,
Roma-PR 7, Arapongas 7, Paranavaí

6, Rio Branco-PR 4, Cascavel 1

e Paraná 1,

• CAMPEONATO CARIOCA

·5" RODADA
HOJE
17h - Boavista-RJ x Resende

17h - América-RJ x Americano-RJ

17h - Madureira x Cabofriense

17h - Olaria x Macaé
19h30 - Bangu x Botafogo
21h50 - Flamengo x Nova Iguaçu

20h30 - Caxias x Inter-SM

20h30 - Ypirangsl-RS x Cruzeiro-RS
20h30 - Novo Hamburgo x Santa
Cruz-RS
20h30 - Lajeadense x Porto Alegre
AMANHÃ

• CAMPEONATO PAULISTA
·6" RODADA

• PRÉ-LIBERTADORES
22h - Tolima x Corinthians
22h - Grêmio x Liverpool
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TALENTOS

Moleques prontos para travessuras
Escolinha de.futebol do Iuventus dará respaldo para as categorias de ·base do clube
JARAGUÁ DO SUL

Demorou, mas o Juventus
finalmente resolveu
apostar para valer nos

novos talentos do clube.

"'--esde o ano passado, o João
Marcatto recebe cerca de
100 crianças e adolescentes

_..,na Escolinha Moleque Tra
vesso. Além dos baixos custos que
este trabalho proporciona ao clube,
os benefícios ultrapassam as quatro
linhas. A iniciativa mostra a preocu
pação do Tricolor com a comunida
de, tirando crianças ociosas das ruas

e ensina para elas valores que só o

esporte consegue agregar, como a

socialização, a promoção da saúde'
e a formação de cidadão.

.

Até as meninas têm espaço nos

treinos. Apesar de não ter um time
só para elas - o que ainda está em

projeto. Alessandra Petry, 7 anos,
é a única "rnoleca' do grupo. A
atacante diz que joga até melhor
do que alguns meninos. "Quando .

teve jogos na Arena fiz dois gols.
Os meninos gostam de jogar co

migo e sempre passam a bola para
mim", relatou a pequenina.

Mas animados mesmo estão
os garotos do sub-17 com a pos
sibilidade de subirem para a base
da equipe. No fim de fevereiro, as

categoriais juvenil e juniores vol
tarão a treinar e existe a chance de

jogadores da escolinha compor
.

esses times. É o caso do zagueiro
Vitor Goelzer e do goleiro Maico li
ler, ambos com 15 anos. "Mais dois

'

anos e poderemos ir para a base.
Isso é o sonho de todos aqui", reve

Iou Maico,

Quem comanda os trabalhos
na Escolinha é o diretor de fute
bol, Edson Morelli. De acordo com

ele, crianças de cinco a 17 anos

podem treinar no João Marcatto.
Os interessados podem entrar em

contato com o clube pelo telefone
3376-4208. Os trabalho acontecem

todas terças, quintas e sábados.

EDUARDO MONTECINO

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

.

, '

Cerca de 100 atletas treinam três vezes por semana no João Marcatto

Mais dois anos

é poderemos ir
para a base. Isso

éosonhode
todos aqui.
MAICO ULLER,

GOLEIRO DO SUB-17

"

Juventus negocia
com investidor

Sobre a equipe profissional
do Iuve, Morelli disse que será
montada a partir de março, isso
se o clube tiver condições finan-

'ceiras. Caso contrário caberá à
base representar o futebol pro
fissional de Jaraguá. Para viabi
lizar os patrocínios e também
montar o plantel, o Iuventus está

quase fechado com investidores
de outros estados. IIEu estive em

São Paulo semana passada e está

quase certo", informou Morelli.

Promoções válidas até 02/0212011, Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEfcULOS A PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM. Caraguá Auto Elite

Sua escolha perfeitawww.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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