
Tendências
dederoraçã.o
Mostra Casa Cor Santa
Catarina 2011 reúne 51

ambientes projetados por
renomados arquitetos

catarinenses. Mostra segue até
lo demaio, em Florianópolis.

Construir
.

,&Refonnar

Receitadesaúde
Conselho Federal dos Nutricionistas lança hoje
a campanha "Fome, Obesidade e Desperdício:
não alimente esta ideia" para conscientizar
sobre adoção de hábitosmais saudáveis.

Página9

Turismo tem perda de
3milhões emCorupá

-

Segundo o prefeito Luiz Carlos Tamanini, prejuízo chega a R$ 300mil
a cada fim de semana desde o dia 19 de janeiro. Administração municipal
trabalha na reconstrução de áreas que sofreram estragos com as chuvas.

PIERO RAGAZZI

Rota das Cachoeiras foi atingida com deslizamentos e permanecerá fechada-por tempo indeterminado. Local faz parte
do setor de turismo ecológico e de aventura de Corupá, que teve queda de 1000/0 no número de visitantes. Página 10

blush
A revista da mulher inteligente'

Secretário decide
pedir exoneração
Saída de Ademir Tank .

foi motivada pelo
sumiço de um ônibus
pertencente à Prefeitura
de Guaramirim. Ele afirma
que tomou a decisão

para dar transparência às

investigações. Página 4

Acüs e Apevi estão
com nova diretoria
Representantes tomaram
posse na noite de ontem,
em cerimônia realizada na

Arweg. Durval Marcatto
continua à frente da
Associação Empresarial
até fevereiro do próximo
ano e Alessandro Machado
assumiu a Associação das
Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu. Página 7

Gastos da Câmara
.

irão para a 'internet
Proposta do vereador
Ademar Winter (PSDB)
tem apoio do presidente
da Casa, Jaime Negherbon
(PMDB) e do vice, Jean'
Leutprecht (PC dó B).
Quantia gasta pelos'
parlamentares deverá ser

detalhada no mural e no
site do Legislativo. Págjna 4
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Grêmio Esportivo Juventus de 1973.
Nilson em pé da esquerda para direita

NILSON FRANZ
Um altruísta

mar o próximo como a si mesmo é mais difícil do que do
minar a matemática; do que vasculhar a informática; do
que decifrar a astronomia ou mesmo compreender a física
quântica. É preciso ser gênio. Ora, os gênios são homens

que vivem no mundo sem estarem arraigados a ele; são homens que
avançam séculos à humanidade.Ah, os gênios são "deuses" incompa
ráveis! Nilson foi o atletamais solidário que conheci. Colocava 'em xe- .

que o seu próprio desempenho para colaborar com a equipe. Um dia

questionei seu espírito altruísta. Respondeu-me de pronto: vencer é
extraordinário, melhor ainda é compartilhar a conquista.

FamOia
Nilson nasceu em 8 de maio

de 1953 na cidade de Trombudo
Central (SC), é filho de Lauro e

Hiltraud Franz. O casal teve outros
três filhos: Nelson, Osny e Rubens.

Em 1958 a família mudou-se para
Iaraguá do Sul. O pai, caminhonei
ro, veio trabalhar na Empresa de

Transportes FrenzeI. -Nilson é casa
do com Ivana Boettcher.

Aos sete anos ingressou
na Escola do Morro da Boa
Vista, seu primeiro professor
foi o Educador Emérito pro
fessor Holando Marcellino

Gonçalves. Neste estabeleci
mento de ensino estudou até
o 3° ano. O 4° ano foi efetua
do na Escola Evangélica Iara-

guá; de 5a a 8a série no Gru

po Escolar Abdon Batista; o

ensino médio foi concluído
no Colégio Marista São Luís.
Lembra de seus professores
com respeito e gratidão: Ho
lando M. Gonçalves, Estérea

.

Lenzi, Carla Schreiner e Re

gina Fodi.

Trabalho
No dia 8 de janeiro de 1968

ingressou naWeg. É o funcioná
rio mais antigo em atividade na

.

� empresa, são 43 anos de trabalho
ininterruptos. Iniciou no setor de
produção, "limagem de extrator",
isto no período vespertino. Já no

I

período matutino integrou a pri
meira turma da Escola do Centro
de Treinamento Weg. Lembra
com saudades de seus mestres:'
Geraldo Werninghaus, Abílio

Olímpio Daniel, Américo, Piccoli
e Antônio Serrano de La Penha,

e de seus colegas de' aula: Décio
da Silva, Agustinho Lenzi, Mário
Rocha, Inácio Ribeiro" Milton
Drex, Maurélio Mauren, Osmar

Horongoso e Edson Medeiros.

Depois de formado (o curso teve .

a duração de dois anos), passou
.
a integrar a equipe de projetistas
do departamento de ferramen
taria, que era comandado pelo
competente Reiner Modro. Nil
son desempenha suas funções
neste departamento até os dias
de hoje.

red a cao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

Figueirense de Jaraguá do Sul- Goleiro Nilson Franz

• Atletismo - Foi amodalidade esportiva na qual Nilson mais bri
lhou. Iniciou na escolinha de atletismo do Baependi em 1969. Os trei
namentos eram diários, das 18 às 22 horas, para aproveitar os refletores
acesos; era nesse horário que o time de futebol do Baependi treinava.
Veloz e resistente conquistou muitas medalhas nas provas de 200 e

400m rasos e revezamentos 4x100 e 4x400m. Sempre teve espírito de
equipe fabuloso. Quando o time precisava, ele competia em provas que
não eram de sua especialidade paramarcar pontos importantes. Napro
va de 800m rasos, Nilson tinha urnamissão suicida' especialista na prova
de 400m rasos, com marcas entre 49 e 50 segundos, ele era encarregado
de atuar como coelho, na prova de 800m. Estratégia esta cujo objetivo é
minar a resistência dos atletas adversários. Ao imprimir ritmo alucinan-

.

te, os competidores que o seguiam (quase todos), pagavam caro, ficavam _

sem forças para o sprinter final. Assim, seu colega de equipe, especialista
na prova, arrancava nos últimos 100/120m para vencer. Esta estratégia é
muito usadano ciclismo e no atletismo.Os corredores demédia e lon
ga distância do Quênia, Marrocos e da Etiópia executam esta arte com
sabedoria e eficiência. Nilson disputou quinze Jogos Abertos de Santa
Catarina, campeonatos estaduais, Troféu Brasil e Troféu João Carlos
de Oliveira. Sua coleção'de'medalhes contando todas as modalidades
que disputou, ultrapassa a trezentas. Devo sim, muitas vitórias na pro
va de 800m rasos, a bravura e ao espírito de equipe do Nilson.

. Atleta múltiplo
Praticou: atletismo, ciclis

mo, futebol, futsal, hande
bol e voleibol. Eis aí, alguém
que. podemos denominar
de "atleta múltiplo". O que é
mais impressionante, prati
cou todas estas modalidades

quase que simultaneamente,
sem, no entanto, abdicar dos
estudos e do trabalho.

• Futebol - Foi um go
leiro arrojado, ousado e de

coragem sem limites. Sofreu
algumas contusões por atí-,
rar-se aos pés dos atacantes

adversários sem medir as

consequências. Desfilou sua

bravura defendo a meta da

Arweg, Rio Branco de Mas

saranduba, Grêmio Esporti
vo Iuventus, Cruz de Malta,
Acarai, Figueirense da Ilha da

Figueira, Baeumle de Corupá
e Vila Lenzi. No futsal, jogou
sempre pela Arweg, disputou
dois campeonatos estaduais
e um sul-brasileiro nos Jogos
do Sesi e três campeonatos.
estaduais promovidos pela
Federação Catarinense.

. • Handebol-eConquistou
15 vezes o título de campeão
dos Jogos Regionais do Sesi.

Equipe Time de Ouro de Chapecó de 1975. Atletismo da esq. para
direita: Isolde Dalmann, Francisco de Sá, Alceu Fernandes,Caglione e

NílsonPranz. Atrás Walter Sannohaht e Santino Rita

Revezamento
4x400 - Jasc de
Chapecó de 1975.
Equipe Vermelha:
Jaraguá do Sul
- Nelson, Alceu,
Caglione e Chico.
Sá. Equipe Azul
e Vermelha: Rio
do Sul- Paulo
Paulino, Celso,
José Santos e

Miguel Raimundi.

'I '

• 'CIclismo - Disputbd
duas vezes a Prova Ciclística
Cidade de Jaraguá do Sul.

• v�lêibol -Nos campeo"
natos do Sesi, arrebatou o ti
tulo de campeão estadual; foi
20 vezes campeão regional e
um 3° lugar no sul-brasileiro.
Hoje, atua como técnico da

equipe masculina de voleibol
na Arweg.

As correntes...
Tínhamos um trato: sempre

que a estratégia era bem sucedi
da, eu ficava com amedalha con

quistada e lhe presenteava com

a correntinha que a acompanha .

Outro dia me telefonou: Olá, "me
nino corredor", estou com uns 50
metros de correntes... Não queres
trocar por algumas medalhas?

Ficam aqui,' Nilson, a minha
gratidão e. a homenagem de to

dos os jaraguaenses, do tempo
em que você nos ensinou dentro
da pista o verdadeiro significado
da palavra: solidariedade.
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EDITORIAL

Pontes
Omoradores

do bairro Rio Cerro deram
a terça-feira urn exemplo de que não
e deve ficar passivo diante de situações
onsideradas erradas ou injustas. Diante

dos protestos da comunidade, que teme alaga
mentos em virtude da vazão de água prevista
pelo projeto, a Prefeitura decidiu paralisar as
obras e rever o projeto. O próprio secretário
de Planejamento, Aristides
Panstein, admitiu, durante
o encontro com a comuni
dade, que haveria risco de

inundação se a ponte conti
nuasse sendo executada sem

prever urn recuomaior.
A estrutura na ruaVIrgílio

Demarchi, que começou a ser

constnúda em fevereiro com _'---------

previsão de término em maio,
é a quarta ponte a apresentar problemas nos

últimos dois anos.Aprimeira foi a ligação entre
o Rio Cerro e o Rio da Luz localizada na SC-416.
Começou a ser constnúda na gestão deMoacir
Bertoldi e foi interditada pela Celesc, alegando
que veículos maiores corriam o risco de encos
tar nos fios de eletricidade, por erro de cálculo

no projeto de engenharia. Desde 2008, a obra
está abandonada e é bem possível que assim

permaneça, mostrando parte do descaso que
acontece com o dinheiro público.

No bairro Jaraguá 99, a ponte foi entregue
com'quase dois anos de atraso, também por
problemas técnicos. Entre o Rau e o Amiza

de, problemas na distância entre os pilares já
construídos foi o principal
motivo para que o governo
abandonasse a nas proximi
dades do Mercado Rau fosse
abandonada. Meses depois,
a atual . administração de
cidiu construir a estrutura

em urna rua que já sofreu

alagamentos, a Anna Enke.
Resultado: a Associação de
Moradores dos bairros entrou

com urna ação judicial contra a Prefeitura para
tentar impedir a construção.

Todos esses fatos nos fazem questionar se
o planejamento das obras do município está
acontecendo damaneira adequada. Caso con
trário, será difícil garantir a qualidade de vida

que a populaçãomerece.

PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, RomeoPiazera VictorDanich, RaphaelRocha Lopes,
presidente daAcijs Júnior, advogado sociólogo professore advogado

Aprender a enfrentar dificuldades

li
surdo pode produzir músicas? A

aioria das pessoas ou praticamente
das responderiam não para esta per

gunta. Porém para Beethoven, um dos

gênios da música, isto não foi impossível. Ele foi
um jovem que aprendeu a enfrentar as dificulda
des que avida lhe apresentou.

Ainda jovem compôs suas primeiras músi
cas. Só que antes de completar 30 anos de idade,
começou a ficar surdo. Nosprimeirosmomentos
quando percebeu que não conseguia distinguir
notasmusicais, ficou abalado. Tentoumassagear
seus ouvidos para tentar ouvir melhor, mas não
obteve melhoras.

Buscou ajuda, mas aos poucos seus ouvi
dos entraram em total silêncio. O mundo de
sabou para o jovem Beethoven. A música era a

inspiração para sua vida. Para ele a perda era

irreparável. Após um tempo ele acabou se iso
lando e sua angústia o levou a entrar em uma

profunda crise depressiva. Não poder ouvir
músicas e compor era como se ele não tivesse
o ar para respirar, e diante da sua dificuldade,
pensou em até desistir de viver.

Quando não havia mais esperança para Be
ethoven, ele determinou deixar de ser vítima de
suas dificuldades e escolheu lutar pelos seus so

nhos. Seus amigos acharam loucura, e pensavam
que ele estava delirando. Para eles, era impossí
vel. Um surdo desejar compor músicas é como
um cego querer pintar uma paisagem, era o que
eles pensavam.

Com muita garra e vontade, Beethoven

aprendeu a ouvir o, inaudível. Ele colocava seus

ouvidos sobre os solos e os objetos e ouvia as

vibrações das notas que dedilhava ao piano.
Considerando que ele não nasceu surdo, tinha

memória auditiva suficiente para compor em

sua mente. E aos poucos, Beethoven conseguiu
compor belíssimas músicasmesmo tendo a difi
culdade da surdez que teve que enfrentar duran
temuito tempo da sua vida.

Esta história nosmostra a diferença que exis
te entre umapessoa opaca e umapessoabrilhan
te. Uma pessoa opaca é destruída pela dor. Uma
pessoa brilhante é construída pela dor. Infeliz
mente, a maioria das pessoas piora a cada der
rota, perda e decepção que sofre. Sua capacidade
de fazer escolha, não amadurece. E com isso elas
se tomam mais agressivas, ansiosas, irritadas,
desprotegidas e infelizes. Contudo, existe uma

minoria que se tomamais calma e serena.

A história de Beethoven nosmostra que ele
sofreu, teve momentos depressivos, e até pen
sou em desistir de tudo, mas houve urn instante
em que ele parou de se lamentar e resolveu ser
o autor da história da vida dele. Todos temos

nossas dificuldades, mas a pergunta que deixo
no ar é a seguinte: Será que sabemos enfrentar
nossas dificuldades e resolver ser autores de
nossa própria história, assim como Beethoven
fez? Essa é uma pergunta que cada um de nós
deve responder para simesmo.

Faço questão de terminar este artigo com

uma frase escrita pelo autor Augusto Cury no

seu livro "Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes"
e que diz o seguinte: "Bons jovens se preparam
para o sucesso. Jovens brilhantes se preparam
para as derrotas. Eles sabem que avida é um con

trato de risco e que não há caminhos sem aciden
tes. Portanto, têm consciência de que ninguém é

digno do pódio se não usar suas derrotas para
conquistá-lo". Sejamos autores de nossa própria
história e busquemos ser felizes.
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Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 2106 1936 ou

email pesquísaco
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

DOLErTOR

o desaparecimento da honra
como virtude social (2a parte)

Em
tempos não muito longínquos, a

honra era um bem que, dependendo
do modo como fosse atingida, so

mente era restabelecida pela morte
de seu agressor. Por isso, popularizou-se a

expressão: "lavar a honra com sangue".
.

Muito embora haja hodiernamente
toda uma proteção legal para salvaguardá
la, a honra não está presente na moral de
boa parte da população brasileira.

Isso porque a palavra do homem per
deu seu valor, caiu em descrédito. A honra
foi substituída pela ganância, pelo dinhei
ro, pelo poder, havendo um desvirtuamen
to nas relações sociais.

Se tanto não bastasse, a tradição de

"passar a perna no próximo" manteve-se

forte no meio político, seguida por aviltan
tes impunidades e injustiças, manchando
de morte a alma de toda a nação.

Rui Barbosa, em ato de repúdio a toda a

injustiça já visível em sua época, declamou
de forma brilhante, em discurso ao Senado
Federal, que: "De tanto ver triunfar as nu
lidades, de tanto ver prosperar a desonra,
de tanto ver crescer a injustiça, de tanto

ver agigantarem -se os poderes nas mãos
dos maus, o homem chega a desanimar
da virtude, a rir-se da honra, a ter vergo
nha de ser honesto."

Com esplendorosas palavras ô saudoso
autor conseguiu refletir exatamente o que
já vinha acontecendo na sociedade brasi
.leíra, estando mais forte do que nunca nos

dias atuais: "a vergonha de ser honesto".
Poucos são os bravos brasileiros que, de

berço ou por educaçãoescolar, filosófica ou

religiosa, ainda mantêm vivo em seu cará
ter a honra como virtude pessoal.

Infelizmente, na presente realidade do

país, ela aparece em larga escala como

objeto de propositura de ações judiciais.
Não que isso seja indevido, mas a honra
deveria estar presente não só na hora do
recebimento de indenizações, mas em

toda a conduta e postura do homem em

sociedade.
Percebe-se um grande desvirtuamen

to de valores. Em um país onde o dinheiro

compra quase tudo e quase todos, onde a

honestidade é ridicularizada, e malandra

gem é exaltada, ser honrado, honesto e di
reito é considerado burrice.

Neste contexto, Joaquim Osório Duque
Estrada, se vivo fosse, talvez pensaria duas
vezes ao escrever: "ó Pátria amada, Idola
trada, Salve! Salve!"

No entanto, nem tudo está perdido.
Existindo um único homem virtuoso no

país, que preze pela justiça e igualdade, ex
pondo sua hornbridade e honestidade atra
vés do exemplo de conduta moral exercida
a cada dia, a chama da esperança por um
mundo melhor continuará acesa.

Por outro lado, não há como negar que
se a consciência do homem exercesse in
fluencia direta sobre sua estrutura corpo
ral, muitas pessoas no Brasil estariam aci
ma do peso.

Mario CesarFelippiFilho,professordo Curso de
Direito Unerj/Puc, advogado especialista na área

Penale ProcessualPenal, presidente da Comissão de
Estudos da OAB/SC, 23asubseção deJaraguá doSul

CHARGE

E PARA ATRAIR TURISTA•••

Temos vários tipos de esporte radica I:
escalada da trilha pras cachoeiras
com risco de desmoronamento,
travessia de pontes em manutenção,
passar uma noite dentro de casa

na encosta de morro ...

/
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EDUARDO MONTECINO·
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AdemirTank
pede exoneração
Secretário diz que não quer atrapalhar investigações
GUARAMIRIM

A repercussão do
desaparecimento de um

'ônibus pertencente à
Prefeitura de Guaramirim
levou Ademir Tank a
.pedir exoneração do
cargo de secretário
de Desenvolvimento
Econômico.

...... le havia retirado o veícu
lo do estacionamento do

Parque de Eventos Perfeito
......Manoel Aguiar - no último
dia 18, o que resultou em regis
tro de boletim de ocorrência por
suposto furto e a abertura de um

inquérito policial para investigar
o caso. Diante dessa situação, a

Prefeitura instaurou um processo

administrativo para apurar as in

formações sobre o sumiço.
Tank preferiu não falar com a

imprensa, mas no final da tarde
de ontem encaminhou uma nota
de esclarecimento justificando a

sua saída. Através dela, ele afir
ma que solicitou a uma empresa
a retirada do motor e avaliação
do preço das peças do carro, sem

passar pela Secretaria de Admi

nistração. "Acredito que eu tenha

agido precipitadamente e de for
ma equivocada nos procedimen
tos corretos a serem seguidos,
mas foi com a maior boa inten

ção", argumentou, dizendo que
pediu exoneração para dar trans
parência ,às investigações. (Leia
a nota na íntegra no site www.

ocorreiodopovo.com.br)

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Tornada de depoimentos
Responsável pela apuração nomes foram mantidos em sigilo.

do inquérito administrativo, o Agora o processo consiste em jun
controlador 'geral da Prefeitura, tar provas, cópias do procedimen
OnofreAraújo Silva, tomou ontem to policial, e analisar as declara

depoimentos de integrantes do ções das partes envolvidas. Tank

Corpo de Bombeiros Voluntários, . deve ser ouvido hoje. "Vou enca

do chefe de gabinete, Antônio Pa- minhar todo o procedimento para
cher Filho, motorista da Prefeitu- o setor jurídico avaliar e tomar as
ra e mecânico do ônibus - cujos providências cabíveis".

Vou encaminhar
o procedimento
para o setor

jurídico avaliar
e tomaras

/

providências
cabíveis.

. ONOFRE ARAÚJO SILVA,
CONTROLADOR
DA PREFEITURA

Controlador é o responsável pelas
investigações administrativas

"

Carro foi uma doação
Em 2006, a Receita Federal doou o ônibus à Prefeitura. Ape

sar do péssimo estado da lataria, o motor poderia ser reaproveita
do e o equipamento seria repassado ao Corpo de Bombeiros. "O

.

motor de um dos carninhões dos bombeiros fundiu. E o prefeito
sensibilizado sinalizou a possibilidade de doar o' equipamento",
diz parte da nota divulgada ontem pelo ex-secretário .

Investigação
deve apontar
o que houve

De acordo com o pro
curador da Prefeitura,
Fagner Azambuja, o in

quérito administrativo é
-

semelhante ao procedi
mento realizado pela De

legacia de Polícia Civil.
E a partir das apurações,
será analisado se houve
ou não irregularidades.
"Se for comprovado que o

,

secretário agiu de manei
ra irregular, será preciso
reparar os danos adminis
trativamente e judicial
mente", enfatiza.

Dentro de 30 dias, no
máximo, o inquérito deve
ser concluído. Sobre o

caso, o presidente da Câ
mara de Vereadores, Osni
Fortunato (DEM), prefere
economizar palavras. "Por
enquanto, irei aguardar o

andamento do processo,
mas com certeza quero'
esclarecimentos", diz. "É
lamentável", conclui.

� .. PapelDria, entbaliuJmA- eeMTilórúr
paraaiacaao-e oarejJr ,

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253

CÂMARA VAI TORNAR PÚBLICO NO MURAL E NO SITE OS GASTOS MENSAIS

Despesas dos vereadores serão detalhadas
Tudo indica que não será

mais segredo aquantia gasta pe
los parlamentares jaraguaenses.
Propositor cio mecanismo que
prevê mais transparência no uso

do dinheiro' publico, o vereador
Adernar ·Winter '(PSDB) afirma

que a população tem o direito de
saber o que é feito com a verba

disponível à Câmara. Com isso, o
detalhamento das despesas esta
rá disponível no mural da Câma
ra e no site do Legislativo (www.
cmjs.sc.gov.br) .

Porém, antes de tornar os

gastos disponíveis ao público, o
presidente da Casa de Leis, Jai
me Negherbon (PMDB), quer

conversar com os integrantes da
mesa diretora. "Não tenho previ
são de quando vamos disponibi
lizar os' dados, Mas com certeza

defendo a transparência da apli
cação do dinheiro", destaca. O
vereador Jean Leutprecht (PC do

B), vice-presidente da mesa di
retora, também compartilha da
mesma opinião que Negherbon.
"Sou favorável, principalmente
pela questão da transparência.
E o que não ficar claro para a

população os vereadores devem

justificar", alega.
Dentre os dados a serem de

talhados estão: despesas mensais
dos gabinetes que somam contas

PIERO RAGAZZI

de telefone convencional, celular,
viagens, diárias, compra de. mate
rial de escritório, entre outros. A
lista de presença dos parlamen
tares nas sessões da Câmara tam
bém deve ser disponibilizada.

Segundo Winter, o mecanis
mo de transparência vai revelar

gastos exorbitantes de alguns
'

vereadores. "Cada vereador gas
ta uma quantia. Os meus gastos
devem ser os menores. Até hoje,
a minha despesa mensal che

gou em 'R$ 420. Na verdade, eu
gostaria que fosse feito o deta
lhamento desde janeiro de 2009

para mostrar o que foi gasto até
. agora", desafia.

\,
AdernarWinter defende mais transparência no uso do dinheiro público

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lareiras ajudam a aquecer a casa
durante o inverno e acrescentam

requinte aos cômodos
om a proximidade da

stação mais fria do
ano, as lareiras pas-
am a se tomar ver

adeiros sonhos de
consumo. É que além

de ajudar a aquecer durante os

dias gelados de inverno, elas
agregam charme e requinte aos

cômodos da casa, por todas as

estações do ano, funcionando
também como peças chaves na
decoração dos ambientes.

Muito comum nos Estados
Unidos e na Europa, onde é ins
talada empraticamente todas as
casas, as lareiras começam a cair
no gosto dos brasileiros, pririci
palmente da região Sul, em que
o inverno é mais rigoroso, e são
consideradas sinônimo de be
leza e glamour. Primeiramente
elas. foram adotadas por donos
de hotéis, fazendas e pousadas,
para encantar os visitantes. E

agora, elas chegam às casas dos
consumidores para tomar ainda
mais aconchegantes e confortá
veis os dias em que os termôme
tros despencarem.

Más quando se fala em la
reira- o que vem a sua cabeça

I • I , I � I I
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são aqueles modelos tradicio
nais, com chaminés e lenhas?
Realmente essas são as mais
convencionais e não deixam
de . ser um charme. Mas saiba

que o mercado está repleto de
novidades no que se refere a ; i
este item. <" �

,

Uma das principais tendên-
"

cias neste' sentido são as larei
ras elétricas, que possuem fácil

.

instalação e não geram fuma
ça." Existem modelos em que�

o aparelho possui as opções
de aquecedor e com sons que
simulam o barulho de uma la
reira acesa. Algumas marcas

existentes no mercado se dife
renciam por serem considera-

. das ecologicamente corretas e

evitam o desperdício de energia
elétrica. Outra novidade são as

que 'possuem imagens em 3D,
que transmitem a figura de uma .

chamamuito próxima do real.
Geralmente, o produto é

instalado na sala da casa, assim
como as tradicionais lareiras à

.

lenha. Mas por funcionarem
também como aquecedores, as Além de aquecer, lareiras ajudam n� decoração, agregando charine e requinte
elétricas são uma boa opção, in-
clusive, para os quartos.

\

<,

47 3055 2327
Fax: 47 3376 4327

Fone: .. ,

Rua João Picolli, 44
Jaraguá do Sul - Centro - SC

porttoni.vendas@hotmail.com

ADESIVOS
DE PAREDE
Incrementar os ambientes

. de casa sem utilizar pincéis
ou quebrar paredes é possível.
Paradarum toque todo especial
a qualquer cômodo, você pode
recorrer aos 'adesivos de parede.
De fácil'aplicação, este recurso

promete dar vida até mesmo

aos ambientes mais conser-
. vadores, de maneira- rápida e

p�àtà, 'iriipijmindo um toque
moderno ao espaço. Além dis
so, quando quiser trocar nova
mente, é 'só removê-los, sem

.: nenhuma dificuldade.Adesivos
de boa qualidaçle�JÍão deixam
resíduos na p

.,'. ,,' .�,
ermitíndo

novas criações .'

TELHADO
VERDE?

Você já pensou em ter uma

floresta em cima da própria
casa? Então saiba que é tradi

ção' na Noruega, transformar
a cobertura das casas em uma

minifloresta. Essas construções
sustentáveis sãomuito comuns
em refúgios na montanha e

�

fundem-se com, a paisagem
natural - além de fornecer um
bom isolamento térmico.

,. �
;�,

l

HORTA, �EM DESCULPAS!
A falta de espaço rVt0 pode mais ser usada como desculpa

para a ausência de uja horta dentro de casa ou até mesmo

do apartamento. Com painéis verticais, como este fabricado.
pela arquiteta cariocaAna Paula Souza, da Hortinha, dá para
cultivar temperos de uma maneira fácil e prática. O biombo
de ripas de madeira abriga vários vasos com pimenta, planta
que pede água todos os dias, além de ferramentas para cuidar
do jardim, como o regador. . . � :- > •••

"

•••••' � • � •••••
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Plantas e flores podem ser utílízadas
na decoração durante o ano inteiro

outono já chegou, e nesta época do
ano, as ruas costumam ficar tomadas

por folhas secas e em tons amarronza

dos.Mas na casa e no jardim, o colorido
das flores pode estar presente durante
o ano inteiro. É ri que garante a especia

lista no assunto e sócia da Florisa, Isolina daCosta.
Segundo ela, a estação é propícia para o plan

tio de espécies como: begonia, impatiens, boca
- de - leão, petúnia híbrida, rainhamargarida, ca
lêndula e cravo. Já flores como a sálvia, tagetes,
gazânia, mini rosa, semânia, mini crisantemus,
girânio e pelargonium podem ser cultivadas o

ano todo, independente do clima. "Todas as flo
res precisam de cuidados. Umas exigem mais

água, outras devem ser regadas com menor fre

qüência. E sempre bom analisar também o tipo
de solo,antes de plantar", comenta. ;"-

A especialista indica ainda algumas espécies
ideais para a decoração de interiores por exigi
rem luminosidade e água controladas. Entre as

mais recomendadas estão: arália, giboia, filoden
dro, comigo- ninguém-pode, lírio da paz, pal
meira, bromélias e cactus.

Para quemmora em apartamento, também é

possível transformar a casa com avivacidade das

plantas. Uma dica é ter a própria horta. Legumes,
hortaliças, frutas e temperos podem ser cultiva- "

dos em espaços que recebam a luz do sol, como
as sacadas, por exemplo.

QUARTO
As flores no quarto trazem

boas energias, tranqüilidade e

um toque de romantismo. Elas
devem combinarcom a roupa de
cama ou com o papel de parede.

Plantas exigem
cuidados e

iluminação
adequada

ESCRITÓRIO
As plantas transmitem tran- "

qüilidade aos ambientes. Por

isso, são muito bem-vindas em
locais de trabalho. Arranjos flo
rais, nas mesas ou estantes dos
escritórios, ajudam a tirar a se

riedade deste espaço, deixando
,

.

'

.O localmais leve e agradável.
, I , , ,

I I I
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SALA DE JANTAR
Imponente. Assim deve ser a decoração deste espaço da casa.

Flores grandes e vistosas são as mais indicadas para a sala de jan
tar. O tradicional vaso de flores no centro da mesa é item indis

pensável em ocasiões especiais.Velas e castiçais ajudam a deixar o
ambiente aindamais aconchegante e charmoso.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Um vaso de flores no centro da sala de jantar é
item indispensável em ocasiões especiais

,
• FLORISA

"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"

"
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Móveis paraJar,dim, serviço
ejardinagem epaisagismo.

I'� \\\ ii. �
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elAs
Mostra reúne 51 ambientes projetados por renomados arquitetos catarinenses

rofissionais do ramo da ar

quitetura e apaixonados pelo
que há de mais novo no seg
mento de decoração têm
ainda mais motivos para vi
sitar a capital catarinense nos

próximos dias. É que iniciou no último
dia 19 e segue até primeiro de maio, em

Florianópolis, o evento Casa Cor Santa
Catarina 2011.

Amostra reúne tendências que servi
rão de inspiração paraprojetos inovado
res, ousados e arrojados. São 51 ambien
tes distribuídos nos módulos Jardins,
Ambientes de Uso Coletivo, Lofts e

Apartamentos, projetados por impor-

tantes nomes do setor da arquitetura e

decoração do Estado.
Esta edição tem como tema prin

cipal o 'Dia a dia com Tecnologia'. Por
isso, os ambientes projetados pelos 86

expositores, entre arquitetos, decorado
res, designers e paisagistas, apresentam
lançamentos tecnológicos que trazem

conforto, economizam tempo e colocam
a casa em sintonia com os conceitos de
modernidade e sustentabilidade. Telões; .

sistemas de automatização que integram
'

som, luz e imagem, controle do ambiente
viaiPad e iPhone, games, simuladores são
algtins exemplos da inserção de recursos
tecnológicos nas criações expostas.

RrlFle AIS

, • \ , • I I , , ,
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EVENTOÉO
MAIORDO SETOR

NAS AMÉRICAS
Criada em 1987, a Casa Cor é o maior

evento do setor nas Américas. A exposição
é idealizadapeloGrupo CasaCor e dirigida
pelos gruposAbril S/A e DariaAssociados.

O evento é realizado anualmente em

um imóvel redesenhado e decorado por
um seleto grupo de profissionais. Cada
ambiente é assinado por um deles, que
podem modificar livremente o espaço de
acordo com a temática estabelecida pela
organização do evento.

Aberta ao público, a Casa Cor possibi
lita aos visitantes a experiência de passear
pelo que há demelhor na decoração, am
bientação, exposição de peças, materiais
e equipamentos do setor. O objetivo.é
direcionar, educar e ampliar o potencial
de compra nos visitantes, oferecendo de
forma selecionada produtos e serviços de
qualidade para o "morar bem". Além dis

so, amostra é um natural gerador de con
tatos entre profissionais, fornecedores e

consumidores do ramo.

St:aw.ço. .. ."

Quando:ACasáCor está aberta

paravisitação até o dia primeiro
,
demaio, sendo que as vendas
dos produtos expostos acontecem
somente entre os dias 28 de abril e

primeiro.de maiô.

Onde: Sede do antigo jornal O
Estado/naRodovia SG401, ktil3,

'

2.600 - João Paulo - Florianópolis
Horários: Terça à sexta, das 14h às

'

21h. Sábados, domingos e feriados,
das 12h às 22h30

,./':

Ingressos:Visitação única: R$ 20/
PassaporteVIP (visitação livre): R$ 40

'

....,

Outras informações:wwwcasacor,
com.br/santacatarína

OCPConstruir&R�rmar
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eças exclusivas, personalizadas
cheias de estilo. Esse é o re

ultado de urn trabalhomanual

que conquista cada vez mais

adeptos: o patchwork. Através
da técnica, onde são utilizados

basicamente pedaços de tecidos, é possí
vel explorar urn universo de possibilida
des e decorar a casa inteira. "É urna ma

gia. Só é preciso tervontade que qualquer
pessoa pode aprender a fazer. Também

,
,

I ,,, I , , , , I ,

Patchwork incentiva a

sustentabilidade através do

precisa de urn pouquinho de perfeccio
nismo, porque o patchwork exige cortes

precisos e combinação de cores", explica
a proprietária da Maison du Quilt, Clau
dia Cíntia Barddal Eicke, que trabalha há
mais de dois anos neste ramo.

Segundo ela, além de agregar beleza e

estilo às peças, o patchwork é considera
do urn trabalho sustentável. Isso porque
tem como base o reaproveitamento de
tecidos, que muitas vezes, seriam des-

PATCIIWORlI TA E
ON OS ESPAÇOS

Técnica também contribui para a sustentabilidade através do reaproveitamento de tecidos

•TECIDOS NACIONAIS E IMPORTADOS
+CURSOS DE BOLSAS E BONECAS
•CURSOS DE PATCHWORK E QUILTING
•ACESSE WWW.MAtSONDUQUILT.COM.8R

cartadas. "Incentiva a sustentabilidade.

Porque a gente transforma as peças. Uma

calça pode ser transformada em bolsa.
Ou a partir de urna camisa, por exemplo,
é possível confeccionar urna almofada. É
só soltar a criatividade", explica.

Mas é na decoração, que o patchwork
costuma encantar os clientes.Almofadas,
cortinas, tapetes) toalhas, colchas, man
tas e até quadros podem ser feitos apartir
da técnica. "Estámuito em alta decorar o

quarto do bebê todo em patchwork. Fica
bem delicado e personalizado", destaca.

Para a Páscoa, as peças também são
indicadas. Toalhas, almofadas, cestas e

até mesmo os coelhinhos de patchwork
ajudam a espalhar o clima da data mais
saborosa do ano da cozinha aos quartos.

Claudia também ministra cursos

para quem deseja aprender a técnica.

Informações e inscrições através dá tele-
fone: 47 3273 0058.

'

"

FAÇA VOCEMESMO
Diante da proximidade da

Páscoa, Claudia ensina a con

feccionar, uma cesta toda em
.

patchwork.Você vai precisar de:

• 30 em de tecido de bolas
• 30 cm de tecido de ovos
• 50 cm de tecido interno

• 50 em de manta poly 200
• linha para costura

: MODO DE 11IZER:
'" .. .

,
' ""i'''''''1

.

��' 1o passo (alças): corte quatro tiras de 6 cm

ENTOS r1l.Gf�(>i I x 35 cm de tecido interno e duas tiras de 6 cm

I
x 35 cm demanta poly 200. Faça urn sanduíchetl® J �tkl1Q� • (manta + tecido com tecido), costure as late-

M�tmsr t Pi� ,

�=:� I ra1S� ::::::::::S::::�tro tiras de 5 em
BaflhtÜ'"�,, HtdfQ

:',
X 70 cm de tecido interno. Costure ao meio no

.

�li�lI" tJt vtdfo ' sentido longitudinal, fechando as pontas, des-

• 30 passo (cesta): corte quatro quadrados
13cm x 13cm de tecido de bolas; urn quadrado
22cm x 22cm de tecido de bolas; quatro retân
gulos 13cm x 23 cm de tecido de ovos. Monte o

, patchwork, alternado as estampas dos tecidos \

'�'\��"�;��\''''''''''''':''"''�''''�'', '

em ovos e bolas. Depois, corte os quatro can-

tos em ângulo. Centralize as alças no tecido de '

ovos, prenda-as com urna costura, e monte o
,

sanduíche (manta + tecido interno + topo do
trabalho). Costure ainda ao redor, mas deixe
uma abertura para desvirar. Então, desvire,
passe e pesponte ao redor. Em seguida, posi
cione as tiras, centralizando -as e costurando,
entre as costuras. Faça os nós, para fechar a

.. ' !.7Ul�lU4 .

:

cesta, preencha com deliciosos ovos de choco-
_,. !.. 11 � ff • 'IC • .. .. � ,.. • , • " <o .. • t

, :.' ".: """"'_'''-_''''_''"'''"''""'';'''_'''''''';'''''''''__'''_'''_WCW'Y''''», ..,J late e Boa Páscoa!

���'�f�t Stt�kt�_ , �vr,� ftt��,
Jí3�� S"� 'o. �\���JtM

vire e passe .
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Cortinas agregam privacidade e

sofisticação aos espaços da casa
as protegem do sol,
garantem .privacida
de e é claro, ajudam
a embelezar os am

bientes em casa ou

o trabalho. Quando
o assunto é cortina, os mo

delos e estilos existentes no

mercado são cada vez mais
variados. A' escolha depende
das preferências do cliente,
do ambiente em questão e até
mesmo dos espaços disponí
veis no imóvel.

De acordo com Luzia For

tunato, proprietária da Corti
nas Luzia, uma das principais
tendências neste segmento é o

linho. O tecido, segundo ela, se
destacapela flexibilidade e pelo

bom caimento. Já em relação
às cores, a especialista aponta

. os tons neutros como os mais

procurados. Isso porque os

ambientes "cleans" também

ajudam a criar espaços mais

arrojados. '� cor e a textura da
cortina vai depender muito do
ambiente. Mas as de linho são
mesmo a tendência do mo

mento. Elas são muito usadas
em salas, de tv e de jantar, e

também nos quartos", revela.
O comprimento das corti

nas também pode variar e além'
do tamanho da janela, é pre
ciso levar em conta aspectos
como o espaço disponível. Mas
as longas, ainda são as mais re

comendadas, segundo Luzia.

PERSIANAS SE
DESTACAM IPE:. ,A
PRATICIDADE

Outra tendência neste ramo é o uso das persianas.
De acordo com o vendedor, AlexCristani, elas deixa
ram de ser itens destinados exclusivamente aos am- .

bientes de trabalho, e hoje, tomam conta das casas,

sendo utilizadas da cozinha ao quarto.
Uma das vantagens deste material é a variedade

em cores e texturas e a praticidade na manutenção.
'�s persianas evoluíram muito nos últimos anos em

qualidade e em modelos. São várias cores, texturas e

até tecidos", comenta.
Outro item que faz das persianas uma opção van

tajosa, é a durabilidade. liAmanutenção é simples e a

lavação pode ocorrer a cada três anos. As de alumínio
e PVC, são as demaior durabilidade", aconselha.

Persianas se destacam pela durabilidad�
.

e ,praticidade na manutenção

\ \ \ ,

Cores neutras são
as mais indicadas

para as cortinas

OCPConstruir&R�rmar .
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Escolha
de cortina
deve levar
em conta

estilo dos
ambientes
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Madenop
Madeiras

Gesso
Imperial

Rua Bernardo Dornbusch n°1233 .. Baependi
• E-mail contato@gessoimperial.net.

Fone: 3370-6004

,

Cimento queimado apresenta banco custo, facilidade na limpeza e versatilidade

ústico, elegante e barato, o
_

imento queimado é uma

tendência que pode ser apli
cada nos mais diversos am
bientes. Considerada ainda
ersátil e de fácil limpeza, a

opção vem conquistando os consu

midoresmais exigentes e estimulando

projetos criativos entre os profissio
nais de arquitetura e principalmente,

,JJ,� decoração.
Se antes, o material era visto so

mente como uma opção de baixo

custo, hoje, ele ganha ar rústico, sem
deixar de lado a elegância. A técnica

é recomendada para espaços como

cozinhas, banheiros, áreas externas,
e inclusive, salas comerciais. Mas é

no chão e nas paredes das casas que o

material parecemesmo ter conquista
do seu espaço. Ele deixa os ambientes/
com aspecto "clean", além de ser uma

opção de piso liso livre de emendas.

o material também pode ser com

binado com cerâmicas, pastilhas de

vidro,madeira ou pedras, tornando os

projetosmais despojados.

SAIBA MAIS

A expressão "queimar" refere-se
ao processo de aplicação do cimento.
Para conseguir este efeito é preciso es

palhar o cimento em pó sobre amassa

ainda úmida, além de alisar a super
fície. Na aplicação a laje-recebe ainda
outras quatro camadas. Para quem
não deseja arriscar, é possível encon
trar no mercado marcas que fornecem
o cimento queimado já pronto. Mas
acordo com os profissionais da área, o
ideal é buscar mão-de-obra qualifica
da para realizar este tipo de serviço. Já
a manutenção do cimento queimado,
é simples, e pode ser feita apenas com
o uso de pano úmido 'e sabão em pó.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Cimento queimado é
tendência em decoração
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F1UIdação pensante
A criação de um Instituto

de Pesquisa e Planejamento
Urbano em Iaraguâ do Sul é
uma das principais metas da
prefeita Cecília Konell para 2011.
Sentindo na pele os prejuízos
que a falta de planejamento e

prevenção causam ao município,
a prefeita quer deixar a sua
marca emudar essa história
antes do fim do seu mandato. Na

terça-feira, Cecília e o promotor
do MeioAmbiente, Alexandre
Schmidt dos Santos, receberam

arquitetos da Fundação Instituto
de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento
Sustentâuel de Ioinoilie (IPPUJ),
que passaram informações
de como funciona o órgão na
cidade vizinha e reforçaram
a importância do trabalho de

pesquisa e planejamento para o

desenvolvimento organizado do

OrachanoPT

município. O jPPUjfoi criado há
20 anos e no início era formado
por apenas oito pessoas, sendo

hoje referência no ramo.
Defensordo chamado 'escritório

pensante; o promotor diz que
Iaraguâ só irámudar a realidade
atual se oExecutivo conseguir
centralizar as informações, os
projetos e, sobretudo, planejar.
Entende que as rotinas diárias das
secretarias da Prefeitura impedem
que o foco em planejamento seja
levado ao pé da letra e também
acredita quea criação de um
instituto impediria que as ações
fossem descontinuadas a cada
novo governo. Na próxima
segunda-feira, o promotor e a
prefeita vão a Curitiba conhecer
estrutura semelhante e depois
devem começaraformatar um
projeto levando em conta a

realidade de jaraguá do Sul.

A saída do PT do governo de Schroeder não é oficial. O partido mostra
estar rachado e com sérias divergências internas. O secretário do Meio

Ambiente, José da Cruz, não teria sido nem convidado para reunião

em que se definiu pelo fim da aliança e não pretende entregar o cargo.
A ala que defende o rompimento é encabeçada pelo vereadorMoacir
Zambone, que pode ficar isolado. Já o prefeito FelipeVoigtminimiza
os efeitos da possibilidade de rompimento, mas diz que não amarra
ninguém na Prefeitura. "Quem está junto conosco não está amarrado.

Tem toda liberdade para sair, mas não acredito nisso".Voigt foi reeleito
em 2008 em uma ampla coligação, obtendo 83% dos votos, um recorde

capaz de invejar os mais populares políticos do país.

LIDERANÇAS SE ENCONTRAM \

O vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira
(PMDB), à direita na foto, acompanhou a posse das novas diretorias
daAcijs eApevi na noite de ontem. Durante o evento, ele aproveitou
para trocar ideias com o deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB)
e também conversou com Lio Tironi (PSDB), à esquerda, sobre a

nomeação da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional). O
resultado deve ser anunciado hoje.

,

FOTOS DIVULGAÇÃO

ORÇAMENTO
IMPOSI'I'IVO
secretário da Fazenda Uhm'ICi.am "a'ftJde (centro)
compareceu ontem à reunião da Comissão de Finan

ças eTributação daAssembleia para prestar contas so
bre o cumprimento das metas fiscais no ano de 2010:

Questionado pelos deputados, disse ser favorável ao orçamento
regionalizado impositivo, desde que seja feito dentro da realidade
do Estado. Também assumiu preocupação com o crescente índi

ce de gastos com a folha de pagamento dos servidqres, que hoje
alcança 48,53% Ida corrente líquida, e afirmou que o governo tenta
cortar gastos para investir mais em saúde e educação.

Falma
A proposta que rendeu o maior
número de emendas à reforma
administrativa de Raimundo
Colombo foi a extinção dos
escritórios regionais da Fatma.
O fechamento deles significaria
justamente o oposto do que se

espera, que as estruturas tenham

pessoal técnico capacitado para
dar conta da demanda e não

travar o crescimento econômico
do Estado. A regional de Joinville,
por exemplo, está há seis meses
sem coordenador, o que atinge
diretamente a região.

Reconciliação
De olho no bloco oposicionista
que começa a se formar, parcela
do DEM acha que é hora de

gastar as fichas paragarantiruma
reaproximação com o PSDB ou,

então, romper de vez o casamento.

Apesar das divergências públicas, o
fato é que nenhum tucano perdeu
seuninho naPrefeitura até agora,
a não ser por vontade própria,
como é o caso do vice lrineu
Pasold. De rejeitados, os tucanos
passaram ser tratados como aves

raras quemerecem atenção. Já tem
emplumado se aproveitando da
virada do vento.

Emendas
A bancada do PT naAssembleia Legislativa apresentou ontem
10 emendas ao projeto de reforma administrativa do governador
Raimundo Colombo. A mais polêmica delas propõe a diminuição
no número de regionais em Santa Catarina, seriam 21 contra as

36 existentes hoje. 110 momento é propícic para discutirmos a

necessidade de tantas SDRs. Passaram-se quatromeses e o governador
ainda sequer nomeou todos os secretários regionais, que pouca falta
fizeram. Isso mostra que essas estruturas não têm importância para a

sociedade", defendeu o deputado Dirceu Dresch. E não há como negar
que a demora na nomeação dos titulares reforça essa tese.

Política 5
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Chá de sumiço
o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, anda arredio
com a imprensa. Sempre
disposto a falar sobre obras e

melhorias, ele parece sumir do
mapa em momentos de crise.
Não atende e nem retorna

ligações. Pelo jeito, o episódio
envolvendo a suposta venda
de um ônibus do município
derrubou não só o secretário
Ademir Tank.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Legisladoresmirins em
I

".",

açao
Alunos se reuniram com a prefeita e realizam entrega simbólica de kits multimídia

A sala de reuniões da
Prefeitura foi o palco do
primeiro encontro entre
dois chefes do Executivo:
o prefeito mirim Emanuel
Roberto da Silva e a

prefeita Gecnia Konell.

reunião aconteceu às
9h30 e envolveu tam

bém o vice-prefeito
mmm, DaniÍo Pedri

Rabello, e os vereadores-mirins,
todos estudantes da Escola Ana

\

Tõwe Nagcl. Primeiro, eles rea-

lizam a entrega simbólica de 59
kits multimídia para escolas e

centros de educação infantil do

município e dos uniformes esco
lares da rede pública de ensino.
A comitiva também aproveitou

a manhã para ir ao gabinete da
prefeita e conhecer as principais
atividades da chefe do Executivo,
além de visitar a obra de dois pa
vimentos do Centro de Educação
Infantil Cario Andrei Emmendo
erfer, localizada ao lado do pré
dio da Prefeitura.

Participando pela primeira
vez de um evento oficial, o pre
feito mirim Emanuel, 11 anos,

expôs à prefeita as solicitações
levantadas pelos colegas de
aula. "Nossa prioridade são as

áreas de saúde, lazer e educa

ção. Muitos bairros carecem de
áreas de lazer, e vários postos
de saúde não funcionam bem",
avaliou. Cecília abriu o even

to lamentando a reunião tardia
com os legisladores mirins. "Não
tivemos oportunidade de nos

reunirmos antes devido às en-

chentes, mas não esquecemos
do prefeito-mirim" afirmou.

A Prefeita ressaltou que o

papel da Prefeitura é de faci
litador, pois quem realmente
está dando os uniformes e os

kits às escolas são os pais. Ela
também elogiou o projeto en

volvendo os estudantes. "Acre
dito que nossas crianças estão

aprendendo a lidar de uma ma
neira mais participativa com o

poder", destacou.
Os kits entregues às escolas

compostos por netbook, compu
tador, projetor multimídia, tela de

projeção e outros equipamentos -

custaram R$ 548.434. Com os uni
formes escolares, o investimento
foi de R$ 509.728,65.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Prefeito mirim comentou sobre trabalhos realizados pela-Prefeitura

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto n- 1918, Ed.Nexus - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13:30h às 18h

EDITAL DE lNTlMAÇÃO
. Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relaciona
dos, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3
diasúteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo 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) paraaceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua locaIiza
ção incerta, ignorada.ouinacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) foradaCircunscriçãoGeográfica
da Serventiaou, ainda, porque ninguém sedispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG].

Protocolo: 13975 Sacado: ADELCIO JOSE STEIN CPF: 003.350.979-44 Cedenje: SECURI1YTELECOM
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ITDA CNPJ: 07.478.234/ooQl-98 Número do Título:
00384/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 11/03/2011 Valor: 207,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,39, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14209 Sacado: ADEMIR PEREIRA CPF: 045.361.649-60 Cedente: MADEIREIRA FLClUDA
ITDA EPP CNPJ: 95.817.664/0001-54 Número do Título: NFEl634/02 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: ID\U UNIBANCO SA Data Vencimento: 10/03/2011 Valor: 415,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14112 Sacado: ADIlSON PISKE CPF: 963.529.309-72 Cedente: ELETRO DIESEL JARAGUA
LTDA-EPP CNPJ: 76.f}44.869/0oo1-84 Número do Título: 850114 9 Espécie: Cheque Apresentante: ELE
IRO DIESELJARAGUA ITDA-EPP DataVencimento: 23/09/2010 Valor: 1.000,00 liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

. Protocolo: 14028 Sacado:ADRIANO MANOELQUINTlNO CPF: 036.159.069-50 Cedente: ULEANDRO
MACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 558 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: ID\U UNlBANCO SADataVencimento: 10/02/2011 Valor: 720,00 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14167 Sacado: ALEX DE MATOS CPF: 040.796.159-30 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 32144*002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCrA GUARAMlRIM DataVencimento: 15/03/2011 Valor:
353,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14164 Sacado: ANDERSON CARLOS DE MACEDO CPF: 004.138.929-80 Cedente: MECA
NICA LERFEI ITDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 81 4043 6061/1 Espécie: Duplicata de
Prestação de Serviços Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimen
to: 15/03/2011 Valor: 161,33 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14267 Sacado: BASE FORMA CONSTRUÇÃO CIVIL ITDA ME CNPJ: 09.370.218/0001-02 Ce
dente: GASTROTEC EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO lIDAME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número
doTítulo: 0396/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 17/03/2011 Valor: 408,17liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14065 Sacado: BUSKAJA SERVICOS ITDA ME CNPJ: 12.378.275/0001-42 Cedente: DUMKE -

INDUSTRlADEPlACAS E PAINEIS LTDAEPP CNPJ: 03.498.806/0001-40 Número doTítulo: 291 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MlRIM DataVencimento: 12/03/2011 Valor: 180,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13808 Sacado: ClAUDINEIAGONÇALVES DE JESUS CPF: 046.836.639-37 Cedente: BANCO
COOPERATIVO SICREDI SACNPJ: 01.181.521/0001-55 Número doTítulo: NF0295-03 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 17/02/2011 Valor:
228,35liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14325 Sacado: DlMAS DOMlNGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO
DE CELUlARES BANDEIRA ITDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 3951002 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVen
cimento: 20/02/2011 Valor: 63,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14149 Sacado: EClAIR MENDONÇA BATISTA CPF: 575.271.219-04 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 30188*003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 15/03/2011 Valor: 312,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13659 Sacado: ElJANE TERESINHA FOGOlARl MEES CPF: 751.854.669-87 Cedente: DG
GlASS ITDA - ME CNPJ: 10.780.488/0001-70 Número do Título: 00000040003 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 28/02/2011 Va
lor: 940,00 liquidação após a intimação: R$10,85,Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 13958 Sacado: EUGENIA SAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CRESOL CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 606

Espécie: Duplicata deVend9 Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM Data Vencimento: 10/03/2011 Valor: 1.606,10 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13767 Sacado: GILBERTO MAlOCHI CPF: 754.043.629-87 Cedente: STARKE SECURITIZA
DORAS/ACNPJ: 00.842.605/0001-20 Número do Título: 0003038AEspécie:Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 25/02/2011 Valor: 1.650,00 li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13714 Sacado: GUARA NAUTICA COMERCIO ITDA CNPJ: 10.842.348/0001-80 Cedente: SUL
PESCA MACRO ATACADO 'ITDA CNPJ: 01.698.697/0001-89 Número do Título: 810A Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM Data
Vencimento: 28/02/2011 Valor: 475,13 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13820 Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SEBASTIAO LTDA ME CNPJ: 05.905.882/0001-58 Ce
dente: POWER IMPORI'S IMPORT. DE VEICULOS ITDA CNPJ: 00.208.817/0001-50 Número do Título: •

010179/001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento: 02/03/2011 Valor: 1.100,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução:R$ 57,43,
Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 14174 Sacado: JAIME MARCELINO CPF: 311.818.729-87 Cedente: RM COMERCIO E SER

ViÇOS AUTO ELETRICOS ITDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título: 0286004 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/03/2011 Valor: 471,25 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14117 Sacado: JAIRO ANTONIO CPF: 091.326.549-79 Cedente: ClAUDIOMIRO VlZOTO
Número do Título: 02/72 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ID\U UNI
BANCO SADataVencimento: 10/03/2011 Valor: 255,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13976 Sacado: JERUSA FRANCINE KLEIN CPF: 032.569.229-70 Cedente: DENTAL PLUS
ITDA ME CNPJ: 03.964.470/0001-63 Número do Título: 212050/02 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/03/2011 Valor: 493,93 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14078 Sacado: JOÃO CARLOS FERNANDES DEOUVEIRACPF: 008.890.419-97 Cedente:RM
COMERCIO E SERVIÇOSAUTO ELETRlCOSITDACNPJ: 06.153.403/0001-57Número doTítulo: 0904002
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALData
Vencimento: 07/03/2011 Valor: 166,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14148 Sacado: JUCEMARA RIBEIRO CPF: 750.619.709-00 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 27554*004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 15/03/2011 Valor:
324,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14159 Sacado: iscmMENEGHEill CPF: 586.041.389-00 Cedente: DERIl NATALINO DA
SILVA MEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07 Número do Título: 7167/08 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA : AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
15/03/2011 Valor: 1.325,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13971 Sacado: lAUDmASCARI CPF: 029.800.499-21 Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITI
ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 629 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
APresentante: BANCODO BRASiLSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 10/03/2011 Valor: 242,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14094 Sacado: MAYK JOSEMOREIRA CPF: 071.375.389-75 Cedente: VALCANAIAAUTO PE

ÇAS ITDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 1138001 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento:
10/03/2011 Valor: 186,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70;
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 14368Sacado:NIBELLYCONFECCOES ITDACNPJ: 12.088.865/0001-30Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 33779*002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por in
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 21/03/2011
Valor: 442,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00 Protocolo: 14369 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 33837*002
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 21/03/2011 Valor: 200,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 13642 Sacado: NIVAlDO SILVA ROCHA & CIA ITDA ME CNPJ: 08.349.141/0001-26 Cedente:
VAUNE ACESSORIOS ITDA EPP CNPJ: 10.145.401/0001-93 Número do Título: 36111 -1 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimen
to: 27/02/2011 Valor: 204,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 13731 Cedente: MAURIGlASS IND E COM DEVIDROS ITDA CNPJ:
01.365.440/0001-05 Número do Título: 12910-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 27/02/2011 Valor: 222,76 liquidação

após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 13732 Ce
dente: MAURIGlASS IND ECOM DEVIDROS ITDACNPJ: 01.365.440/0001-05 Número do Título: 12831-
1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 26/02/2011 Valor: 1.055,61 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14138 Cedente: VALINE ACESSORIOS LTDA EPP CNPJ:
10.145.401/0001-93 Número do Título: 3834/-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 13/03/2011 Valor: 165,38 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14140 Ce
dente: MAURIGlASS IND ECOMDEVIDROS ITDACNPJ: 01.365.440/0001-05Número doTítulo: 13217-
1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 09/03/2011 Valor: 313,77 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14271 Sacado: OSMARINADO PRADO RlBEmO CPF: 088.377.739-86 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/01 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
17/03/2011 Valor: 897,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14169 Sacado: REINAlDO KANZLERCPF: 311.731.449-00 Cedente: ULEANDROMACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 147/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indi
cação Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 15/03/2011 Valor:
300,96 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14124 Sacado: RG COMERCIO DE ENGRENAGENS ITDA ME CNPJ: 12.240.638/0001-89 Ce
dente: INDEKCOMERCIO DE FERRO EAÇO ITDACNPJ: 78.262.169{0001-07Número doTítulo: 68696/A
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVenci
mento: 16/02/2011 Valor: 1.020,08liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13792 Sacado: RONCHl INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ITDA - EPP CNPJ:
09.308.535/0001-07 Cedente: AFIAÇÃODEFERRAMENTASGG ITDACNPJ: 72.212.855/0001-97 Número
do Título: 1136 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 04/03/2011 Valor: 110,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13978Sacado: ROSE BUSSI CPF: 047.098.749-99 Cedente:ARNO FRANCISCODEREmME
CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: OOOOOOOO9Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 10/03/2011 Valor: 118,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligêncía: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14161 Sacado: RUTE HULLER FAGUNDES CPF: 017.135.779-50 Cedente: O.M COMERCIO
DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1608.007

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 15/03/2011 Valor: 244,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13950 Sacado: SANDRA REGINA BOLDUAN CPF: 053.244.189-35 Cedente: SIlMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84Número doTítulo: 20285*006Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 10/03/2011 Valor: 314,21
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14337 Sacado:VAlDETE SOARES BARTH ME CNPJ: 01.365.446/0001-82 Cedente: VALE FER
TIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ITDA CNPJ: 84.869.593/0001-17 Número do Título: 12960/1 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBCBANKBRASILSA - BANCO MUl11PW
DataVencimento: 16/03/2011 Valor: 1.283,60 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$1O,88,

- Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
.

.

Protocolo: 14344 Sacado: VAlDEVINO GONÇALVES CPF: 154.173.369-04 Cedente: COOPERATIVA
REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ID\IAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00243101
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARl}MlRIM DataVencimento: 17/03/2011 Valor: 73,20 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 20,53, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14131 Sacado: VALERIO DE OLIVElRA ONOFRE CPF: 015.509.519-63 Cedente: VENTUS
PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 3079.1/3 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Venci
mento: 21/02/2011 Valor: 425,42liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14132 Cedente:VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
RA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do TítLí.lo: 3079.1/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 22/01/2011 Valor: 425,29 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14168 Sacado:VANESSA MARTINSWCHANACLETO ME CNPJ: 12.842.609/000 1-97 Cedente:
DEMAXSULATACADISTAITDA CNPJ: 12.863.738/0001-61 Número doTítulo: 000451 Espécie: Duplicata
deVendaMercaptil por Indicação.Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIMData
Vencimento: 07/03/2011 Valor: 235,70 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 52,98, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 31 demarço de 2011.
Christa IngeHilleWagner,
Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Fomentar a capacitação
profissional e ampliar o
acesso às linhas de crédito
para investimentos.

-"ssas são· duas bandeiras
levantadas pela nova dire
toria da Apevi (Associação

.....das Micro e Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu), em
possada durante cerimônia reali
zada na noite de ontem, naArweg.

No mesmo evento, Durval
Marcatto Junior, tomou posse para
mais um período à frente da Acijs
(Associação Empresarial de Iara
guá do Sul) permanecendo no car
go até fevereiro do próximo ano.

Engenheiro civil com pós-gra
duação em gestão empresarial,
Alessandro Machado, o novo pre
sidente daApevi, participa do mo
vimento associativista desde 2002,
quando começou a participar do
Núcleo da Construção. No ano se

guinte, passaria a ser o coordena
dor do Núcleo e em 2004 ocupou
a cadeira de diretor administrati
vo na entidade. Em 2008 assumiu
a vice-presidência da Apevi. "Va
mos seguir o planejamento que
já existe e vem trazendo exce

lentes resultados, incrementan
do projetos para avançar sempre
mais", declarou, lembrando ain
da do papel do associativismo na
geração de negócios e na reivin

dicação por políticas públicas.
Machado defende que o setor

precisa continuar buscando a re

dução da carga tributária e o tra

tamento adequado às empresas
de pequeno porte. "Somos a base
da economia brasileira e vamos
buscar respostas do governo em

relação ao custo Brasil e na reade

quação da Lei do Simples, na me
nor tributação de ICMS e buscan
do legislações que estimulem o

empreendedor a ser cada vezmais
competitivo", argumentou.

Machado disse ainda que a tão

aguardada obra de duplicação da
.BR-280 é outra reivindicação de
fendida pelas classes empresariais.

Conforme Durval Marcatto,
a captação de novos associados,
organizados em Núcleos Seto
riais também está entre as ações
previstas na nova gestão.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
Somos a base da

economia brasileira e

vamos buscar respostas do
governo em relação ao custo
Brasil e na readequação

da lei do Simples.
AlfS5ANDRO MAC.HADO,
PRESIDElill"E DA APS\PI

"
PIERO RAGAZZI

ACIJS - DIRETORIA GESTÃO 2010-2011

Presidente - Durval Marcatto Junior; Vice- presi
dentes - Alessandro Truppel Machado, Alidor Lue
ders, ,Álvaro Leitholdt, Gentil Luiz Marció, Bruno
Breithaupt Filho, Sandro Alberto Moretti, Benya
min Parham Fard, Jackson da Costa Bastos, Luiz .

Carlos Buzzarello, Jairo Becker, Alfredo Ângelo Mo

retti; Diretor Tesoureiro - Paulo Henrique Felicioni;
Diretor Secretário - Laércio Luis Coelho

APEVI - DIRETORIA GESTÃO 2011-2012

Presidente - Alessandro Truppel Machado; Vice
presidente - Leonir Zacarias eie Souza; Diretor da
Indústria - Elemar Baumann; Diretor 1° Tesoureiro
- Odair Custódio; Diretor 2° Tesoureiro - Marcelo
da Silva; Diretor 1° Administrativo - Marciano Apa
recido Alves; Diretor 2° Administrativo - Leandro

Bauer; Diretor de Treinamento - Elson Quil Cardo
zo; Diretor Jurídico - Ricardo Luis Mayer; Diretor do
Comércio - Ademir Izidoro; Diretor de, Tecnologia
- Newton Gilberto Saloman; Diretor de Serviços
- Rogério Soares Coelho; Diretora de Negócios -

Irléia Reiter Marotte: Diretor de Núcleos Setoriais
- Odalr.Borges de Freitas; Diretor de Projetos - Le
andro Schmôckel Gonçalves; Diretor de Relações
Institucionais - Jürgen Joachin Joesting; Diretor de
Mercado - Júlio César da Silva; CONSELHO FISCAL
- Titulares: Ivan Pilon Torres, Renato Flesch e Mai

",

Lazzaris; Suplentes: Alvorli Xavier; Ribeiro, Renilda
Funka e Acácio Jambosetti

li.' 11�:;:�b,I �jfllh"ni1ltl

Novas diretorias daAcijs
eApevi são empossadas
Redução da carga tributária está entre as prioridades da nova gestão

Evento aconteceu na Arweg, na noite de ontem, e reuniu lideranças estaduais e regionais

EMPRESA PRESTOU ESCLARECIMENTOS SOBRE SISTEMA NA PLENÁRIA DACDl

Estacionamento rotativo em pauta
Durante a plenária da CDL,

realizada ontem no Clube Atlé
tico Baependi, representantes da

empresa Hora Park, responsável
pela implantação do estaciona
mento rotativo na cidade, expli
caram o funcionamento do siste- .

ma, que deve funcionar a partir
de 15 de junho.

"O usuário tem liberdade no

usodo sistema, e o poder público
tem total controle da toleta e dos
dados", explica o diretor do grupo
Estapar, ao qual a Hora Park per
tence, Adélcio Antonini. Entre 48
e 52 parquímetros devem ser ins
talados durante o mês de maio na

região central. Conforme o diretor,
a quantidade dos equipamentos
está sendo revista.

O uso das 900 vagas de esta

cionamento rotativo do centro

de Iaraguá do Sul vai custar R$ 1

pela primeira hora, e cinco cen

tavos a cada três minutos adicio
nais. "Não é necessário pagar em

valores fechados, como R$ 1, R$
1,50, R$ 2", explicou Antonini. O
pagamento pode ser feito com

moedas, ou através de cartão,
que pode ser adquirido com as

orientadoras da empresa, e fu
turamente deve ser disponibili
zado em pontos do comércio. O
cartão tem um limite de até R$ 70
de crédito, e pode ser recarrega
do em qualquer parquímetro.

"Ainda estamos em um traba
lho por trás dos panos, em maio

é_ que as ações devem ser clara
mente visíveis", explica o diretor.
"Antes do início da operação, va
mos fazer um trabalho de orien

tação com pessoal nas ruas e pu
blicidade", acrescentou.

EDUARDO MONTECINO

�

Região central deve receber de 48 a 52 parquímetros em maio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Beatriz Sasse 478433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br

Também no Utit4mtl

Nesta sexta, a partir das 22h30, o London Pub será palco da

gravação do DVD AoVivo da banda Burn. Quem curte rock está
convidado a participar deste evento recheado de clássicos das
bandas ACIDe, Ramones, Deep Purple, Judas Priest, Led Zeppelin,
IronMaiden e Black Sabbath. A abertura da noite será com a banda
catarinense de hard rock Tear Stone, que tocará Guns'n' Roses,
Skid Row, Extreme e muito mais. 'Prestigie e apoie este evento com

bandas da nossa região em nossa cidade. Ingressos antecipados a

R$ 10 feminino e R$ 15 masculino, na Center Som (shopping), Posto
Mime (Reinoldo) ou com os integrantes da banda.

ELTON MELCHIORETIO/DIVULGAÇÃO

I

Morgana.Baruffi, OJ Alan e Angela Bona

em. noite de Sámbanejo na Seven Choperia
ELTON MELCHIORETIO/DIVULGAÇÃO

Camila Oeretti em clique na Connection

Party que rolou em Massaranduba

TRATAMENTO
Está iniciando os trabalhos em Jaraguá do Sul a Comunidade

Terapêutica aVida Nova, que tem como objetivo oferecer tratamento
para dependentes químicos do sexo masculino com idade entre
12 e 18 anos. O tratamento de cada dependente tem a proposta de
nove meses de duração e a família também é assistida através do

Grupo de Apoio. A instituição é beneficente sem fins lucrativos, ou
.

seja, depende de doações. Quem puder colaborar, toda a ajuda é
será bem recebida. Saiba o que doar no site www.abvn.org.br,
lá você encontra uma lista de materiais que a entidade precisa..
Participe deste importante trabalho na sociedade.
Contato comArsanjo Paul Colaço, no 8408-2400.

Griancas felizes
."

Como ocorre todos os anos o Grupo de Amigos Solidários - GAS

promove a Campanha de Páscoa, desta vez com o objetivo de conse

guir donativos para montar cestas pata mil crianças carentes. Ovos
de chocolate e caixa de bombons podem ser entregues naYázigi In
ternexus, Studio Patricia Padovani, Centro Assistencial CAEB e Ma
dri Cia da Beleza. Participe e ganhe um sorriso.

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

\

ELTON MELCHIORETIO/DIVULGAÇÃO

.

. Sarah Wuerges curtindo a

Seven Choperia, em Guaramirim

Oj Bibbe Andreatta agitando a galera
que lotou a lheWay, no dia 26

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Lizandra Araujo e latiana Santos na festa
Cala Boca e me Beija!, da Moving Up

dial
LlCO BAR

Lançamento da casa climatizada
com som de Seu Celso. Couvert

de RS 8 elas e RS 10 eles.
�

ZUM SCHLAUCH
Sexta Fuel com Elton & Everton
e mais DJ Igor Lima. Ingressos

somente na hora a RS 15 homens
e RS 10 mulheres.

ESPAÇO DO OCA
.

Rock em dose dupla com as

bandas Sexy Pearl (Joinville)
tocando Ramones, Alice in

Chains, Stones, Led, Elvis, White
, Stripes e Clube da Morareta

(Joinville).lngressos antecipados
a RS 10 eles e RS 5 elas.

ARMAZÉM PUB
Festa Single Celebration 'com

show de Mazzo & Gabriel e mais
DJ Carol. Ingressos para eles RS 15
e elas entram de graça até 23h30.
Confirma mais informações em
www.pubarmazem.com.br.

. ,

SEVEN CHOPERIA

Samabanejo com Leo Lima,
Os Kamaradas e DJs Alan e Alex.

MOVINGUP
Esquenta para a festa Green

Beats com sertanejo universitário
de Fernando Lima & Banda,

pagode com o grupo Levando
umLero e mais DJs Adrian P.
e Marcelo Luts (Studio FM).

Ingressos somente na hora: elas
free até meia noite, após RS 10 e

eles pagam RS 15.

.

LONDON PUB

Gravação do DVD da banda Burn
(detalhes em nota nesta página).

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

BtER HAUS. 3275-486619198-0515
SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524
ARRIBA· 3371 �1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENACHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH· 3376-4822
MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SevEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

ESPAÇO DOOCA· 3370-9160

LlCORERIA BAR· 3275-1327
ARMAZÉM PUB • 9214<7.449
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Alerta necessário
para se viver bem
Ação conscientiza sobre fome, obesidade e desperdício
JARAGUÁ DO SUL dico falou que isso também pode

estar relacionado à obesidade",
conta Leonor, que mede l,53cm de
altura. Segundo ela, amaior dificul
dade está na mudança de hábitos.

'Antes eu comia frituras, massas,

arroz e feijão. Agora estou fazendo

tratamento, e a nutricionista pede
para comer peixes, frango e saladas.
Mas é muito difícil, faço um pouco,
não vejo resultado e acabo desistin

do", desabafa.

Federal dos Nutricionistas lança
hoje a campanha Fome, Obesi
dade e Desperdício: não alimen
te esta ideia. De acordo com a

nutricionista e conselheira regio
nal, Marlene Felesbino, a inten
ção é promover ações de cons

cientização e orientação. "O que
ocorre é que tivemos uma mu

dança no padrão alimentar das

pessoas. Elas estão consumindo

produtos mais industrializados,
mais calóricos e com alto teor de

açúcar. Por outro lado, o que se

vê é gente ainda sofrendo com a

fome ou provocando o desperdí
cio de alimentos", revela.

De acordo com a especialista,
uma reeducação alimentar pode
ainda evitar outras doenças ainda
mais graves. "Doenças como a hi

pertensão, a diabetes, doenças car
díacas e até alguns tipos de câncer

podem ser decorrentes de uma ali

mentação inadequada", alerta.

A fórmula é bem'
conhecida: aliar boa
alimentação à prática de
exercícios físicos resulta
em controle do peso,
proporcionando saúde e

qualidade de vida.

as na prática quem en

frenta o drama de lutar
contra a balança conhe
ce de perto as dificulda

des deste processo. É o caso da dona
de casa Leonor Redmerski, 57 anos,
de Massaranduba, que há pelo me
nos cinco anos busca o emagreci
mento, sem sucesso. "Eu pesava 80

quilos e hoje estou com 103 quilos.
Engordei depois de uma cirurgia e

desde então não consigo emagre
cer. Por causa da obesidade, tenho
dores de cabeça, me sinto triste e

desanimada. Desenvolvi também
câncer demama e de útero, e omé-

"
Antes eu comiafrlturas,

massas, arroz e feijão. Agora
estou fazendo tratamento, e a
nutricionista pede para comer
peixes, frango e saladas. Mas é
muito difícil, faço um pouco, não

vejo resultado e acabo desistindo.
LEONOR REIJMERSKI, 51 ANOS

"
Casos como o de Leonor são

cada vez mais frequentes entre

os brasileiros e atingem também

crianças e jovens. Preocupado
com esta realidade, o Conselho

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Dieta baseada
em alimentos
gordurosos
e ricos em

açúcar
agravam

problema da
obesidade

'.1,

• Não seja precoàcedueso com

'a comida: folhas com bordas
, marrons ou frutas com partes
escuras podem ser consumidas

" �. 'i

sim. Corte apenas as partes
ruins e aproyêit� o resto, ao

ii
:.

',;" _lIii "I I
,

invés de jogar tudo no lixo.
H

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Marlene destaca que reeducação alimentar pode evitar várias doenças

EDITALDE INTIMAÇÃO _

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADODE SANThCATAR1NA
Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã do Sul

- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechal Deodoro daFonseca n° 1589

Telefone: (47) 3273-2390 • Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:OOh
Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
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 respon
sável, 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 osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 173795/2011 Sacado: CACARDOSO REPRES. Endereço: RUA CONRADO RlÉGEL 76 - Iaraguá do Sul-SC -

.

CEP: - Credor: TRANSPORTES BRUSVIUE LTDA 8 Portador: - Espécie:DMl- N"Titulo: 0103274117 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 59,56 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173882/2011 Sacado: CL INCORPORADORADE BENS aDA Endereço: R HENRIQUE PIAZERA, 230 SL 2
TERRE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: ALBERTO IVAN ZAKIDAlSKI Portador: - Espécie: CH - N'Titulo:
000104 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.000,00 - Vencimento: 26/01/2011

Apontamento: 173883/2011 Sacado: CL INCORPORADORADE BENS aDA Endereço: R HENRIQUE PIAZERA, 230 SL 2
TERRE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: ALBERTO IVANZAKIDALSKI Portador: - Espécie: CH - N'Titulo:
000106 6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7,500,00 - Vencimento: 25/01/2011

Apontamento: 173884/2011 Sacado: CLINCORPORADORADE BENS UDA Endereço: R HENRIQUE PIAZERA, 230 SL 2
TERRE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: ALBERTO IVAN ZAKIDAlSKI Portador: - Espécie: CH - N'Titulo:
0001058 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.500,00 - Vencimento: 26/01/2011

Apontamento: 173774/2011 Sacado: COMiATACADISTADEMATERIAIS PARACONSTR Endereço: RUA JOSENARLDCH
2399 SAL 02. - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MACRO DIESELaDAME Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 007802
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.750,00 - Vencimento: 11/02/2011

Apontamento: 173372/2011 Sacado: DENISE LOPES MACHADO Endereço: CRISTINAENRICONE MARCATTO 44AP 304
BL 9 - JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES aDAEPP Portador: - Espécie: DMl-N'Titulo:
28069 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 282,75 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173366/2011 Sacado: DERLI DE FATIMA P. MARTINS Endereço: HERMANN SCHUlZ 169 AP 303 ex 11
BLA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES UDA EPP Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo:
23349 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$173,33 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173612/2011 Sacado: EUSANGELA CAMPOS DE UMA Endereço: RUA ERICHABEN 422 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRAaDAME Portador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 5967001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53,16 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 173373/2011 Sacado: EUSANGELADEUMAALEIXO Endereço: RWAlTER STENCKE 71 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES UDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 6326838 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 285,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173741/2011 Sacado: FABIO JEFERSON N, CHAGAS Endereço: JOSE EMMENDOERFER 159 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: CENIRO FORM COND LESUDAEPP Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 24036 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 163,25 - Vencimento: 15/02/2011

Apontamento: 173546/2011 Sacado: FlAVIO PIAZERA Endereço: TOMAZ F DEGOIS 658 - laraguã do Sul-Se - CEP: -

Credor:VALDETE SOARES BARTHME Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 592 2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.400,00 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 173630/2011 Sacado: FRANCIEU FARIAS DE AlMEIDA Endereço: RUA ROTAR! 912 LOT 38 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: ENXOVAISVERA Espécie: DMl - N' Titulo: FA
01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Vencimento: 15/03/2011 .

Apontamento: 173579/2011 Sacado: GILSON FERNANDO DA SILVA Endereço: RUAAVEUNO FLORIANO DE BORBA 55
- Jaraguádo Sul-SC - CEP: - Credor: PIRAMIDEAUTOPECASaDA- EPP Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo:006707
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$104,30 - Vencimento: 21/03/2011

Apontamento: 173742/2011 Sacado: JOSE EDSON DE LIMA Endereço: DOMINGOS ROSA 993 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor: CENTRO FORMCOND LES aDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 26413 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$195,50 - Vencimento: 15/02/2011
-------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------

Apontamento: 173262/2011 Sacado: MARCIOTHOLL Endereço: PAULO KIlTZKE 297 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor:
ELETRONIO\ JARAGUAENSEaDAME Portador: - Espécie: DMl - N'Titulo: 14608 - Motivo: falta depagamentoValor: R$
330,00 - Vencimento: 09/03/2011

Apontamento: 173819/2011 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOlDO MANHKE 230 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL IlDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo:
99240 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.829,55 - Vencimento: 11/03/2011

Apontamento: 173697/2011 Sacado: MUSSE REST.E LANCHONETE UDA -EPP Endereço: RUA ANGELO RUElNI 774 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: RVASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANO\UDA Portador: BIO
NASALTDA. Espécie: DMl- N'Titulo: 1543/01-N - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.280,00 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 173733/2011 Sacado: PANlFICADORAECONFEID\RlAPONTO CE Endereço:RANGEWRUEINI - BARRA
RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SCGAS CIADE GAS DE SC Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 2410-
1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$173,07 ;Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 173198/2011 Sacado: PONTO COLORIDO BORDADOSUDAME Endereço: RUA LUIZS!ITLER, 106 - JARA
GUADOSUL- CEP: - Credor: BLBASTOS DE JESUS ECIAaDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 587 A- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.057,13 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173621/2011 Sacado: RRC MATERIAIS DE CONSTRUO\Oa Endereço: RUA JOSE lHEODORO RIBEIRO
432 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: PVC BRAZIL IND TUB CONEXUDA Espécie:
DMI - N'Titulo: 495304514 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,45 - Vencimento: 09/03/2011

-v-Apontamento: 173738/2011 Sacado: TRANSPORTEWITKOSKY aDA Endereço: FRANCISCO HRUSCHKA 259 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: IMAKOFICINADE TRATORES aDAEPP Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 000433C
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 800,00 - Vencimento: 17/03/2011
----------------------------------------------------------------------------_-----------------------------------:-- ..

---------------------------

Apontamento: 173822/2011 Sacado:VANESSADEABREU UMA Endereço: RVIRGlIlO DEMARCHI APOS PONTE 1 CASA
IADO DIREITO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SAN MARCOMOVEISUDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo:
128-7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 574,00 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 173835/2011 Sacado: Y &Y PRESENTES E BUOUTERIAS ITDA ME Endereço: RWAlTER MARQUARDT
SL 011140 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: REVALATACADO DE PAPElARIAUDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 01208624C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 246,24 - Vencimento: 16/03/2011

Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo'; na data de 31/03/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 31 demarço de 2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23
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Prejuízo chega a 300mil por
fínalde semana só emCorupá
Com as enxurradas, cidades doVale do Itapocu perdem até 100% da visitação turística
CORUPÁ

Felizmente, poucos pontos
turísticos sofreram danos
físicos durante as cheias ou

deslizamentos de terra.

..._ se não há a necessidade de recons
truir, ainda assim os proprietários
estão tendo que arcar com perdas

..._causadas pela falta de movimen
to - sem visitação, Corupá, por exemplo,
aumenta o prejuízo em R$ 300 mil a cada
final de semana, desde o dia 19 de janeiro.
Até agora, a conta é de pelo menos R$ 3

milhões, que completam as perdas totais
em questão de infraestrutura - segundo
levantamentos oficiais, o montante chega
a R$ 13 milhões. "Isso falando apenas dos

locais mais atingidos, e sem contabilizar
os casos em que arrumamo.s, chove de
novo e temos que começar todo o traba
lho do início", ressalta o prefeito Luiz Car
los Tamanini.

Um dos únicos locais' afetados dire
tamente é a Rota das Cachoeiras, como é
conhecido o Parque Municipal Emílio Ba

tistela, interditado por tempo indetermi
nado. As cachoeiras se encaixam no setor

,

de turismo ecológico e de aventura, em ,

que a queda no número de visitantes caiu
100%. Já o turismo de negócios e o movi
mento tem hotéis e restaurantes caiu pela
metade, principalmente por causa da in

terdição da BR-280 - fechada desde o dia '

14 de fevereiro.
"Na Rota das Cachoeiras, por exemplo,

a limpeza de toda a trilha, da primeira à
décima quarta cachoeira, precisa ser feito
à mão. O problema é que eles limpam em

um dia, com a primeira chuva já desce tudo
de novo" explica o prefeito. "Ultimamente,
damos bom dia normalmente quando está
chovendo. Quando dá um sol, todo mundo
começa a achar estranho", conta.

A tendência é que os prejuízos não pá
rem de crescer. Em meses de verão, a mé
dia de visitantes na cidade é de cinco mil

pormês. Só com as chuvas nos finais de
semana, antes das enxurradas, o turismo
já sentia uma queda de 70% - depois que
as barreiras invadiram as estradas, então,
a preocupação ficou maior ainda. Res
taurantes na região da localidade Pedra
de Amolar, por exemplo, estão com mo

vimento zero, por causa do acesso inter

rompido. "E está tudo fechado; Lanchone
tes na serra, postos de combustível. Sem
contar o prejuízo aos hotéis e restauran

tes", completa Tamanini.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

"""_'1'.

Quem passa pelo acesso à Rota das Cachoeiras é obrigado a entrar em uma ponte
para desviar. Local foi prejudicado pelas chuvas e não-há previsão para reabertura

TURISTAS DESIS'rEM AO SABER SITUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS CIDADES

Estradas, interditadas são o principal problema
REGIÃO

Em Jaraguá do Sul, as rotas de coloni
zação -lançadas em 2010 e denominadas
"Caminhos de Jaraguá" - foram as mais

afetadas, já que os acessos ficaram in
transitáveis. A queda no movimento de
hotéis localizados em áreas mais afasta
das, como os hotéis-fazendas - bastante
fortes na região - foram consequente
mente prejudicados.

Além disso, o acesso ao morro do Boa
Vista continua precário, já que foi bastan-

'

te agredido pela força da água. "Encami
nhamos um projeto para fazer a concre

tagem dos acessos principais, mas agora
estamos reanalisando, já que é preciso
fazer muitos reparos no local. O primei
ro passo é a recolocação de macadame e

cascalho, para compactar o solo", explica
o diretor de turismo, Lucas Gonçalves. A
queda no movimento de turistas, em Ia
raguá, foi de 15% a 20%.

Em Guaramirim, as enxurradas tam

bém deixaram seus rastros. Ivánildo
Gieseler, proprietário do Parque Aquáti-

co Recanto dos Lagos, atribui o prejuízo
na cidade não só aos acessos complica
dos - mas à falta de dinheiro de quem
foi afetado diretamente. "Não tivemos

problema dentro do parque, e os aces

sos estão sendo mexidos, mas dá 'para
passar tranquilamente. O problema é

que parou depois do dia 20 de janeiro,
já que as pessoas estão economizando

para repor o que perderam", opina Iva
nildo. De 800 a mil pessoas que ele cos

tumava receber por final de semana, na

temporada, o movimento caiu para um

número entre 30 e 40 pessoas.
Em Schroeder, o mais forte é o turis

mo rural e o ecoturismo. Os dois setores,
no entanto, tiveram uma queda de 60%
na procura. A questão, nessa cidade, é

que os próprios pontos foram atingidos.
"Dentro das localidades, como é área ru

ral, muitos produtores foram afetados.
O acesso foi prejudicado, mas o próprio
atrativo sofreu com enxurradas e quedas

. I

de barreiras", explica o assessor da Secre
taria de Turismo, Ivânio Dalton Laube.

ARQUIVQ OCP

Rotas de colonização estão entre os

projetos afetados pelas enxurradas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. SUCO de larallia'
Ganhou destaque a vitória

do Brasil na OMC contra as bar
reiras antidumping impostas ao

produto brasileiro. Importante a

vitória mas, até agora, as vitórias
anteriores trouxerammuito pou
ca vantagem.

Fundos para inovação
A implementação de quatro novos fundos

com verba total de R$ 1 bilhão, anunciado
pelo governo ainda para este ano, contem

plarão os setores automobilístico, financei
ro, de construção e de mineração. Estranho,
pois são setores onde atuam empresas muito

poderosas enquanto os fundos dos outros 16

setores tiveram em 2011 um corte de R$ 600
milhões do total de R$ 3,3 bilhões previstos.

Nova internetSenai recebe e-mail da
presidência do Chile
Um grupo de alunos do ensino médio

da unidade do Senai em Jaraguá do Sul
não se contentou com a dúvida. Para con

seguir uma informação correta, resolveu
recorrer a uma fonte confiável: a própria
presidência do Chile. Como conta o pro
fessor de História Jorge Luiz Buerger, os
alunos Ivy Maite Assmann, Júlia Duarte

Silva, Milena Rosa e Patrick Laffin fizeram
um trabalho sobre a independência do
Chile, mas se depararam com divergência
na data da independência. Por sugestão
do professor, eles resolveram escrever

diretamente para a presidência do Chile,
em espanhol (com a ajuda da professora
de língua estrangeira). E para a surpresa
de todos, os alunos receberam um re

torno do e-mail, indicando onde pode
riam encontrar a informação correta.

Os alunos descobriram que o Chile co-

,

memora sua independência no dia 18 de
setembro e que os chilenos escolheram
celebrar sua independência na data em

que foi formada aprimeiraJuntaNacional
de Governo no Chile, em 1810, e não em

1818, quando foi selada definitivamente a

independência do Chile

Com o esgotamento do número de có

digos IP de acesso à rede, o Brasil fica obri
gado a trocar o IPv4 pelo IPv6. O maior pro
blema é que o tempo disponível para isto é
de no máximo 16 meses e até o momento a

maioria do mercado ainda não se adaptou.
O IPv4 permite 4,3 bilhões de endereços
enquanto o IPv6 permitirá 39 seguido de 37
zeros de endereços. Reajuste salarial

Santa Catarina tem o segun
do maior mínimo inicial do país
e quase 100% dos reajustes foram
superiores ao INPC.

Mais "Custo Brasil"
Mirando em maneiras de con

ter a entrada de dólares no país, o
governo decretou na última terça
feira a cobrança de- OF de 6% sobre .

os empréstimos de longo prazo to
inados no exteriorpor bancos e em

presas. Desta forma, praticamente
elimina-se a alternativa das empre
sas que buscavam empréstimos a

jurosmuito mais baixos no exterior

para bancar seus investimentos de

longo prazo. Mais uma vez fica pre
judicado o investimento produtivo.

Educação financeira
o especialista em Finanças, Leandro

Corrêa, ministrará hoje às 19h30, aos in

tegrantes do Núcleo de Jovens Empreen
dedores da Acijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul), palestra com o tema

"Como Administrar suas finanças Pesso
ais". A palestra é gratuita e, voltada exclusi
vamente para os associados ao núcleo.

Endividamento
dos catarinenses

Pesquisas encomendadas pela Fecomér
cio-SC mostram um endividamento de 84%
das famílias catarinenses e destas 25% estão
com alguma inadimplência. Ao que tudo in

dica, o desejo de comprar está maior que a

capacidade de pagar.

INDICADORESSimples
Nacional

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 54/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 31/03/2011, das 8,:00 h às 11 :30

e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 15/041201110:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser • Diretor Presidente

Com inegáveis vantagens
para as empresas, o Simples Na
cional apresenta um limite para
o crescimento das empresas que
é o valor da receita bruta. Por

isto, é grande o apoio ao proje
to de Lei Complementar 591/10
que prevê o aumento de receita
bruta de R$ 2,4 milhões para R$
3,6 milhões, o que deve solucio
nar o impasse dos empresários
que chegaram ao limite.

BOVESPA

POUPANÇA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Nacional o COImEIO DO POVO • Quinta-feira, 31 de março de 2011

Multidão dá adeus aAlencar
Movimentação foi intensa na rampa do palácio do Planalto, onde está o caixão do ex-presidente
Cerca de 2.200 pessoas.
haviam passado pelo
velório do ex-vice
presidente José Alencar,
no Palácio do Planalto, até
o final da tarde de ontem.

público começou a ter a

acesso ao corpo de Alen
car por volta das 11h45.

....... José Alencar, 79 anos,
morreu às 14h41 desta terça
feira em razão de câncer e falên
cia múltipla de órgãos, segundo
informou o hospital. Ele lutava
contra um câncer no abdômen
há mais de 13 anos e havia pas
sado por 17 cirurgias.

No início da tarde, era gran
de movimentação na rampa do

.

palácio e no Salão Nobre, onde
está o caixão de Alencar. É a pri
meira vez que populares são au

torizados a subir a rampa, desde
a morte do presidente Tancredo

Neves, em 1985, quando a po-
'pulação também homenageou o

chefe de Estado.
A previsão era de que a presi

dente Dilma Rousseff e o ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva

chegassem ao Brasil às 20h de

ontem, segundo a assessoria da
Presidência. Dilma e Lula estavam
em Portugal e embarcaram para o

Brasil às 10h55, horário de Brasí
lia.Apresidente foi aPortugal para
participar da cerimônia de entrega
do título de "doutor honoris cau

sa" pela Universidade de Coimbra
ao ex-presidente Lula.

Assim que desembarcarem na

Base Aérea de Brasília, eles vão
diretamente para o Palácio do

Planalto, onde o corpo do ex-vice

presidente JoséAlencar está sendo
velado. Uma missa será realizada

após a chegada da presidente. A
missa de corpo presente terminou
no início da tarde de ontem, e boa
parte das autoridades deixou o

salão principal do Planalto, onde
JoséAlencar está sendo velado .

Compareceram à cerimônia
ministros de Estado, ministros
de tribunais superiores e parla
mentares, inclusive da oposição,
como os senadores Aloizio Nu
nes Ferreira (PSDB-SP), Alvaro
Dias (PSDB-PR) e Itamar Franco

(PPS-MG). O velório já foi aberto
para o público.

PROCURA-SE CADELA
RAÇA WEST HIGHLAND

WHITE TERRIER

NOME: MAPLE

MAPLE FUGIU DE SUA RESIDÊNCIA NA

RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA - CENTRO.

QUEM A VIU FAVOR ENTRAR �M CONTATO

FONES: 91919189 - ANA CAROLINA

88237069 - RITA DE CÁSSIA
91774793 - PAULO

Eduardo Ramsauer, CPF nO
603.150.407 -34, torna público
que requereu à Fundação do
Meio Ambiente (FATMA) a licen

ça Ambiental Prévia - LAp· com

dispensa de Licença Ambiental
de Instalação - LAI, para a ativi
dade de Loteamento Residencial

Unifamiliar, localizada na Rua
38 - Otto Hillbrecht, bairro Bom

plandt, município de .Corupá-SC.
Matrícula Imobiliária n° 36.329.

Rodril Máquinas e Equipamen
tos Industriais Ltda - EPP, inscri
to no CNPJ nO 00.102.995/0001-

00, torna público que requereu
à Fundação do Meio Ambiente

(FATMA) a Licença Ambiental de

Operação - LAO, para a ativida
de de Fabricação de Máquinas e

Equipamentos Industriais, locali
zada na Rua Emílio Manke Júnior,
nO 7300, bairro Rio Branco, no mu

nicípio de Guaramirim-SC.

FOTOS AGÊNCIA BRASIL

Longa fila de pessoas se formou para se despedir do ex-vice-presidente

Corpo do ex-vice-presidente José Alencar é velado no Palácio do
Planalto, com a presença de familiares e autoridades

Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, e o senador Aécio Neves
estão entre as autoridades que compareceram à despedida ontem

Corpo será
cremado

A família decidiu pela crema

ção do corpo do ex-vice-presi
dente da República José Alencar
hoje, às 14h30, no Cemitério Par

que Renascer, em Contagem, na
Grande BeloHorizonte. O caixão
deve percorrer as ruas da cida
de em carro aberto do Corpo de
Bombeiros e será recepcionado
na Praça da Liberdade por sol
dados do regimento Dragões da

Independência, que vão condu
zir o corpo até o hall principal do
Palácio da Liberdade, antiga sede
do governo de Minas Gerais.

O corpo de JoséAlencar irá para
Minas Gerais na manhã de hoje.
A previsão é de chegada às 7h30
no aeroporto, de onde partirá em

comboio até o Palácio da Liberdade,
.

sede do governomineiro.Aprevisão
é de que o velório em Belo Horizon
te seja aberto o público das 9 às 13

horas desta quinta-feira.

Lula dedica título a

ex-vice-presidente
O ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva dedicou o título de
"doutor honoris causa" pela Uni
versidade de Coimbra ao ex-vice

presidente José Alencar. Lula re

cebeu o título ontem.

"Perdeu-se um grande ho

mem, que estaria muito feliz por
esta distinção, que será dedicada
a ele", disse Lula durante a cerimô
nia. Lula afirmou que o êxito de
seus doismandatos "não teria sido

possível" sem a colaboração de

José Alencar. "Foi o meu parceiro
de todas as horas, um dos homens
mais íntegros que conheci, ines
quecível estadista que perdemos
ontem para consternação detoda
a sociedade brasileira".
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I FR ESTRUTURA

Um passo à frente pelo
planejamento da cidade
Primeira reunião paracriação de instituto de pesquisaaconteceu esta semana
A criação de um Ippuj
(Instituto de Pesquisa
e Planejamento para
o Desenvolvimento
Sustentável), em Jaraguá
do Sul, está mais próxima
de se tornar realidade.

essa semana, técnicos
do Ippuj, de Joinville,
vieram até o município
para explicar o funcio

namento do órgão. A prefeita Ce-
cília Konell, o promotor de jus
tiça da Vara do Meio Ambiente,
Alexandre Schmidt dos Santos,
representantes da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do
Itapocu) e demais convidados,
participaram do encontro e ouvi
ram informações sobre a criação
e o trabalho do instituto.

Conforme o promotor, a in

tenção é criar um instituto igual
ao Ippuj na cidade. "Importante a

visita dos técnicos do Ippuj, pois
estamos buscando a implantação
de um instituto também em Iara
guá do Sul para centralizar infor

mações, projetar e planejar o mu
nicípio. As atividades diárias da
Prefeitura impedem que se pense
a cidade a longo e a médio prazo",
explica Santos.

Na próxima segunda-feira, um
grupo da Prefeitura de Jaraguá, en
tre eles a prefeita Cecília Konel1 e

o promotor de justiça, irão à Curi

tiba, conhecer o trabalho do Ipuc
(Instituto de Pesquisa e Planeja
mento Urbano) de Curitiba.

Gerente da unidade de Pes

quisa e Documentação do Ippuj,
a arquiteta Nilzete Farias Hoeni
ck considera importante a cria

ção de um instituto em Jaraguá
do Sul, para planejar a cidade,
mas sem estar integrado com os

demais órgãos da prefeitura.
Se for criado, o Ippuj vai pla

nejar ações na mobilidade ur

bana, plano diretor, projetos
arquitetônicos e urbanísticos,
restauração de praças e edifica

ções históricas, eixo ecológico,
parques, paisagismo, plano cí

cloviário, entre outros assuntos

que envolvem o desenvolvimen

to de ummunicípio .

• Débora Kelloer
deborak@ocorreiodopovo.com.br
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"
As atividades

diárias da Prefeitura
impedem que se pense
a cidade a longo e a

médio prazo.
ALEXANDRE SCHMIDT DOS

SANTOS, PROMOTOR DE JUSTiÇA
DA VARA DO MEIO AMBIENTE

"
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA '

Charle�Zimmehna"n, CartasHenrique Luiz cartasAmorim, EtyandriaAparecida
escritor ' Schroeder, escritor Escritor eeditor Sitva; escritora

Um beüo a mais
ninha recebeu o convite do casamento

da amiga. Era a quinta da turma dos 20
anos que resolvia colocar a aliança no

edo, dizer sim, comprar casa, aninhar
o cachorro no colchão junto ao gato, trocar o es

toque de pizza de chocolate por outro de meio a

meio na geladeira e se assustar com a quantidade
de roupa para secar no varal.

Arthur achou'engraçado ter a prova docu
mental de que o amigometido a solteiro convic
to iria dividir o doce lar com
uma mulher antes dele. Há
anos o cenário era sempre o

mesmo: aquele de indepen
dência total (e isso incluía
a empregada - quase mãe -

pronta para cozinhar, lavar,
passar, faxinar).

Aninha achou tudo lindo e

romântico. Arthur também. Depois, o segundo
pensamento ahabitar a cabeça agitada dela foi a
dúvida de qual cor de vestido deveria alugar. Ou
seria ·melhor comprar? Talvez, quem sabe, man
dar costurar. Correu para a prancheta de estilis
ta e ponderou detalhadamente cada alternativa.

Arthur logo imaginou 0 quão bom podia
ser beber uns uísques na companhia da turma

inteira, finalmente. Os anos passaram e isso pa
recia quase impossível de acontecer. Cada um
estava num canto do mundo desde quando di
vidiam as mesmas cervejas, ainda na faculdade.

Aninha não tinha boas ideias. Sabia muito
bem inventar moda para aos outros, mas não

quando conhecia muito bem os defeitos estru

turaís do corpo em questão. Resolveu sair à pro
cura de algo melhor, apesar dos dois meses que
ainda a separavam da festa.

Arthur decidiu organizar a despedida de sol
teiro do amigo. Nada cinematográfico, nada de
mulheres estranhas, nada de comprometedor
para o futuro. Mais, sim, uma reserva no boteco
predileto do noivo, muito petisco, bebida alcoó
lica e saudosismos hilariantes.

.

Aninha começou um regime imediato. Ela
não queria correr o risco de encontrar o vestido
ideal e ser impedida de entrar no dito cujo por
causa de alguns centímetros de gordura não au

torizada. O nervosismo com a

ideia foi tanto que nada saiu
do lugar indevido. Aliás, há

suposições de que o proble
ma tenha aumentado, assim,
num estalar de dedos.

Arthur nem lembrava que
precisaria renovar o guarda
roupa. As cinco gravatas, os

quatro ternos, as 20 camisas, os seis sapatos,
tudo ele vestia no cotidiano profissional. Tanto
tempo sem. casamentos à vista, resolveu é não
dar chance às traças; Aninha encontrou o ves

tido certo ummês antes da festa. Mas, o sono ia
embora quando se advertia sobre a inexistência
dos brincos ideais, dameia para frio, do scarpin
dourado para combinar com a roupa. Ah, e ain
da tinha o cabeleireiro e amaquiagem.

Arthur saiu de casa, no dia do casamento,

para comprar um look novo. Em trinta minu
tos estava de volta. Deixou para se arrumar só

quando Aninha chegou, todaproduzida, faltan
do só calçar os sapatos.

Aninha invejouArthur. Arthur achou que a
\

demora valeu o esforço de aguentar a poltro-
na desconfortável do salão de beleza à espera
de Aninha.

Esses cachorrinhos e a mãe deles foram abandonados
dia 26 perto da casa da Cláudia, no bairro Rio da Luz,
que precisa encontrar urgentemente quem possa ficar

com eles. Contato pelo telefone 9952-9557.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rango (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(17hl0, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Esposa de Mentirinha (Leg) (14h40 - todos os dias)
• O Ritual (Leg)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14hl0, 16h40, 19h15, 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Vovó ...Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub)
(13h45, 16h20, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)
(13h30, 15h20 - todos os.dias)

• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Dub)
(17hl0, 19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• VIPS (Nac) (14hl0, 16h40, 19h30, 21h50 -

todos os dias)

LANÇAMENTOS

• Cine Garten 2
• Range (dub) (13h20, 15h30, 17h40 -

todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(19h40, 22h - todos os dias)_

• Cine Garten 3
• Invasão do Mundo: Batalha

de Los Angeles (Leg) (13h40, 18h50,
21hl0 - todos os dias)

• Passe Livre (Leg) (16h - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sexo sem Compromisso (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Animais unidos jamais serão vencidos (Dub)
(13h30, 19h20 - todos os dias)

• Gnomeu e Julieta (Dub)
(15h40, 17h30 - 25,26 e 27)

• U2 3d (leg) (21h30 - 25, 26 e 27)
• Gnomeu e Julieta .(Dub)
(15h40, 17h30, 21h30 - 28, 29, 30 e 31)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina converse cem Nicolau e diz que Be

atriz avisou que ele irá matá-Ia. Querêncie fala
cem Diana e Arminda sobre Bill. Flores vibra ao.

ver no. jornal matérias elogiando e discurse de Ni
colau, Lincen decide desmascarar Nicolau, Clorís
fala cem Ari e e chama para um encontro. Lincen
vai até Alfredo. e Romeu para pensar em uma for
ma de derrubar Nicolau. uncon pergunta e que
está sendo. noticiado pele Comando Invisível. O

jernalista abre os olhos de Sônia e André para
que não. se deixem enganar. Arminda conta para
Jeca que há um plane em ação. visando. levar Ni
colau à presidência da República.

NOVELAS

ARAGUAIA "

Manuela ajuda Solano a fugir de sua casa.

Ametista convida Padre Emâio para e seu jantar es
pecial. Ametista convida Mamed para e seu jantar.
Terê finge ter uma visão. ao. pegar a mãe de Neca,
mas ele não. acredita. Ametista se recusa a contar

para a família e motivo de jantar especial. Manuela
conta para Vitor e Amélia sobre a conversa que teve
com Max, e o casal pensa em deixar a estância.
Ametista pede Ricardo em casamento depois do

jantar. Solano e Estela tomam bartho de cachoei
ra juntos. solene e Estela tentam escolher o nome

para seu filho e se beijam.

Corrente Sanguínea
Tranquility é uma pequena cidade de veraneio que faz jus a seu

nome, o lugar perfeito para que a Dr. Claire Elliot refaça sua vida após a
morte do marido. Mas o que ela não sabe é que a cidade de Tranquility
tem uma história macabra, marcada por crimes terríveis. Quando acon

tecimentos do passado começam a se repetir, Dr. Claire pode ser a única n

esperança de impedir que essa nova onda de sangue se alastre.

As Crônicas de Nárnia: .

A Viagem do Peregrino da Alvorada
Nesta terceira aventura, os irmãos Lúcia (Georgie Henley) e Ed

mundo Pevensie (Skandar. Keynes) voltam a Nárnia através de uma

pintura, desta vez, acompanhados do pentelho primo Eustáquio (Will
Poulter). Caspian (Ben Barnes) não entende o que fez os reis retorna
rem ao reino, já que Nárnia está em paz. Começa, então, a saga deste
grupo por cinco ilhas misteriosas procurando por espadas encanta

das dos sete Lordes de Teimar.

MORDE E ASSOPRA
Júlia contessa que pensa em Abner e os deis

se beijam. Salomé aconselha Celeste a ficar igual
à Alzira para conquistar Abner. Élcio liga para Au

gusta e avisa que vai para Preciosa. Márcia não
acha o neme de Guilherme no. site da faculda
de e estranha. Doutor Eliseu é chamado. para
atender Alice e manda Guilherme em seu lugar.
ícaro pede para Zariguim ser amigo de Naomi.
Leandro passa pela casa de ícaro e ouve Naomi
tocando piano. Márcia pergunta a Guilherme o

nome da faculdade onde ele estudou, Abner re-

'para no nove visual de Celeste e se surpreende.

INSENSATO CORAÇÃO
Raul avisa a Wanda que se mudará para o

Chile. Bibi pede para Milton não. contar a Douglas
que ela já comprou um apartamento para ele
morar. téo procura emprego. Teodoro embarca
atrás de Gisela, contrariando o conselho. de Os
car. Fabíola assina um contrato com Milton. Carol
afirma a Alice que não quer mais saber de André.
Kléber pede dinheiro a Gabino, que o expulsa de
sua casa. Olívia escuta a conversa sem ser vista.
Paula comenta que se interessou por Eduardo e

Bibi diz que vai conseguir todas as informações
sobre ele. Carol se surpreende ao encontrar An
dré em sua casa.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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ÁRIES
Evite se expor no trabalho, tare
fas que exijam concentração se-

rão favorecidas neste dia. No amor,

conte com sua intuição para falar o que

precisa na hora certa. Você precisa de

mais privacidade neste dia.

HORÓSCOPO

Bom dia para fazer acordos en

volvendo dinheiro. O convívio

social conta com a ajuda dos as

tros nesta quinta-feira. A dois, o clima é

de muita confiança. Ser gentil pode gerar
benefícios para você.

GÊMEOS
1"'i�'"'''''Ii''''' É hora de se destacar e ser

reconhecido(a) no trabalho. No

amor, suas expectativas estão

altas, mas saberá agir para conquistar
quem deseja. Hoje, o dia é favorável para
você descobrir suas qualidades!

Hoje, seu jeito diplomático está

em alta. Aproveite para promo
ver o entendimento entre as pes

soas de casa ou do trabalho. O amor está

em uma excelente fase. É momento de

aprimorar os seus relacionamentos.

LEÃO
Refletir sobre o significado das

coisas pode transformar sua

vida e a forma como você lida

com as finanças. A dois, use sua

sensibilidade para melhorar o relacio

namento. Siga seus instintos no campo

profissional.

O dia favorece associações e

''''li;'
,I acordos comerciais, pois saberá
entender outros pontos de vista.

A dois, o astral é dos mais felizes. Paque
ra favorecida neste dia. Trabalhos em

grupo contam com a ajuda dos astros.

LIBRA
/"�� Há sinal de harmonia no arn

""' "'''' biente de trabalho e você con

seguirá dar o merecido valor às

suas atividades. A dois, sua de

dicação será valorizada. Aproveite o dia

para deixar seu lar mais aconchegante.

ESCORPIÃO
o astral está favorável para tran

sações financeiras. Atividades

que envolvam entretenimento

vão chamar sua atenção. Chances
de vitória no campo amoroso. Conte com

a sorte nesta quinta-feira.

SAGITÁRIO
Hoje, é melhor agir discreta

mente nos assuntos profis
sionais. Aproveite seu mag-

netismo pessoal para estreitar

vínculos afetivos com sua alma gêmea.
Trabalhar em casa pode ser muito produ
tivo este dia.

CAPRICÓRNIO
Vênus indica que terá habili-

dade para tratar de negócios. A
dois, as relações superficiais podem se

romper e um relacionamento antigo pode
ser retomado. Excelente dia para ganhar
dinheiro, aproveite!

• AQUÁRIO
Excelente dia para investir nos

negócios e organizar sua vida fi-

nanceira. A dois, um pouco mais

de discrição pode ser bem-vinda no rela

cionamento. O momento é propício para

aprender mais sobre valores.

PEIXES

Atividades relacionadas ao uni

verso feminino estão favoreci-

das nesta quinta-feira. A doiS, o

clima é de íntensidade ao lado de sua

alma gêmea. É hora de incrementar o re

lacionamento afetivo.
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Show comemora os 70
anos de Roberto Carlos

De acordo com a coluna "Zapping", publicada
pelo jornal "Agora São Paulo", Roberto Carlos vai

comemorar seu aniversário com um show na capi
tal do Espírito Santo, seu estado natal. Ele faz show

em Vitória em 19 de abril, data em que completa 70

anos. Esse será o primeiro show em terra do "Rei"

em 2011 - os três shows realizados em fevereiro

foram a bordo do navio Costa Serena.

Jornàl "vaza"
convite de casamento

Lily Allen está de casamento marcado

para 11 de junho. O jornal "Daily Mail" re

produziu o "save the date" - uma espécie de

"pré-convite" do evento - do casamento da

cantora. Lily ficou aborrecida ao ver o convi

te no jornal: "Quem passou o convite para a

imprensa: você é um idiota e não está mais

convidado. Tenha vergonha na cara e fique
em casa", escreveu ela no Twitter.

Fiuk atuará em
"Um Mundo Melhor"
O cantor Fiuk foi confirmado para próxima novela

das sete da Globo, "Um Mundo Melhor". A trama é
escrita por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa

e estreia na primeira semana de outubro. Na novela,
Fiuk será filho do personagem de Diogo Vilela e Stella

Miranda e terá como irmã a atriz Maria Maya. A famí
lia vai morar em uma vila carioca, e o personagem de

Fiuk é um garoto romântico, porém com um pouco da

personalidade do pai, que é um "pegador".

DIVIRTA-SE

Inap Iegíve I
Em uma entrevista coletiva, o jornalista pergun

ta ao prefeito da cidade:
- O senhor poderia nos informar quais são as provi
dências necessárias para tornar o governo menos

i naplegível?
O prefeito tranquilamente inicia a sua resposta,
mas outro jornalista o interrompe:
- Er, prefeito, desculpe mas ... Eu gostaria de primei
ro tirar uma dúvida com o meu colega jornalista.
Por favor, amigo. O que significa "inaplegível"?
- Não sei - respondeu o colega - Inventei agora. Mas

o prefeito deve saber,. né? Ele tá respondendo!
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Fontenelle
será lésbica
em filme

Antonia Fontenelle vai viver

uma lésbica no longa "Assalto,

ao Banco Centrai", que marca a

estreia de Marcos Paulo, marido
da atriz, como diretor de cinema.

Segundo a coluna de Bruno As

tuto, do jornal "O Dia", o longa
seria lançado em janeiro mas

tomou proporções internacionais
depois de cair no gosto dos dis
tribuidores da Fox e vai ganhar
pré-estreia em 22 de julho.

Jennifer Garner
estrela adaptação de

Agatha Christie
A atriz Jennifer Garner vai viver Miss Marple, a fa

mosa detetive criada por Agatha Chrístíe, no cinema,
diz o site da Entertainment Weekly. A iniciativa de fa

zer uma nova adaptação dos romances policiais é da

Disney. O roteiro é de Mark Frost, o mesmo que escre

veu o cultuado seriado "Twin Peaks" com David Lynch,
e vai trazer Miss Marple para os dias atuais.

Três atrizes dirigem
filme sobre câncer

As atrizes Jennifer Aniston e Demi Moore..a can

tora Alicia Keys e a cineasta Patty Jenkins serão

as diretoras de "Project Five", um filme que falará
sobre o impacto do câncer de mama nas vidas de

várias pessoas, informou nesta terça-feira a edição
digital da revista "Variety". Cada uma delas dirigirá
um pequeno segmento do projeto, que será trans

mitido pelo canal Lifetime. Um quinto nome se unirá

à produção nas próximas semanas.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a .9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
30/3
Adriano Colombo

Adriano R. Pinto

Airton Volkmann

Aldo Jochem
Ana Maria da S. Venancio

Aurea Maiochi

Beatriz W. dos Santos
Caio L. Becker
camila Piontkiewicz

Celi Forlini
Claudete Ap.Bortolini
Deise G. Muller

Edeltraud Marcarini

ElioVicenzi

Elzina Guetz
Geison L. Viergutz
Guilherme de P. Jensen

Guilherme Selhorst
Gustavo Selhorst

Jeorge L. R. Vegini
Solange Demetrio
Marcos Junkes

Maria L. Castilho

Mflrilia K.Moreira

Milton Maiochi

Paulo Roters
Roberto Onelli

Rogerio L. Lescowicz
Rosileia R. Michels

Rosineide G.Berri

Sandra M. Blesing "

Sandra M. canegoste
Talita B. Kamrott

Volney Kettenberg
Wellington M. Batalha

33/3
Bruna Henz
camile G. Moresco

Carolina Gnwuch

Claúdia M. E. Kitzderger
Daise Jacobouski
Daniel Heleodoro

Edina M. B. Sarti
.

Edina Pedrotti
Elisa Maiochi
Elisa M.Reinke

Elis::lbeth Guinther
Euridice A. Teixeira

Felipe Schmitz Régis
Fernando F. Freiberger
Helga Gutz
Jair Franke
Jaison C. Fritz

Katia C. Wasch

keiin Sanches
Ketelen Kruger
Leonora M. Krueger
Marcelo Piazera

Maria C. da Silva

Marlene P.,Malgarin
Murilo Schunke
Nice M. Derettl
Patrícia Wendraniin

Reinaldo Kanzler

Roseli M. Da Silva
Silvana Baumann

Valdicléia C. Rosa
Vanessa Bortolini
Vera L. Becker
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moagoncalves@netuno.com.br

M()a Gonçalves
.

Despencou
.

.

urchou! E o comentário dos guapos e das antenadas da
urbe sorriso com relação à morena que sumiu porque ca

.

sou com um interestadual, mas andou dando uma aterris
sada por aqui. O motivo, segundo comentam as comadres,

é que o efeito das 'bombas' acabaram e agora o corpinho está bem
caidinho e sua dérriere não mais existe. Todo cuidado é pouco com

a quantidade de anabolizantes e outras coisas que a turma anda to-
mando por aí. MG dá o recado!

.

Buxixo forte
Na terça-feira, num conhe-

.

cido barzinho da cidade, um

jovem conhecido acabou to

mando umas doses a mais e

p-aquerou a nãmorada de um

colega de mesa. Dizem que a

moçoila ficou tentada, mas foi
impedida pelo gato malhado,
que _bateu em retirada puxan
do-a pelos cabelos na frente de
muita gente. A moçoila perdeu
duas coisas: a compostura e o

salto do' seu imponente sapa
to. Buxixo quente, que só alivia
tomando um chope Kõnigs Bier
bem gelado

NAS RODAS
• Sérgio Carlos Possamai
já voltou de seu giro pela
Argentina, e sem esquecer de
um pequeno recuerdo para os

camaradas, Merci.

Virada
Tatiane e Juliana re

cebem hoje, a partir das
l7h30, open house, seus

convidados e amigos para a

virada de coleção da sua 80-

fístícadaDonnaAnnaBouti

que. Entre as marcas famo
sas, Ellus, Second Floor,
Vide Bulla e Sinistra. Se
fizer 40 graus em Iaraguá
neste dia, zero problema! O
ar condicionado vai estar na
sua potência máxima. Sem

contar. com as tacinhas de

champanhe geladinhas e o

Pocket show com Ulys
ses Penso.

Tsunami
E como será o ama-

nhããã ? Acompanhando
na ponta do lápis as perdas sa

lariais, os jaraguaenses só an

dam em ponto de ter um piti. A
cada semana chega uma cacho
eira de aumento. A bola da vez

agora ficou por conta dos remé
dios. Mas tem a cesta básica, os

. hortigranjeiros, o combustível,
e até a cervejinha, já que nin

guém é de ferro!

• Na condição de Darling dos

Darlings, o ortodontísta e

, palmeirense, José dos Santos
Neto, o Netinho, pode preparar
os quitutes e a cerveja dia 11
de abril, que uma turma já
avisou querer abraçá-lo em
comemoração à idade nova.
Quemmanda ser querido?
• A confusão entre Francisco
Alves, da rádio Iaraguá, e o

vereador Zé da Farmácia vai dar
muito .pano pra manga. Nós
estamos, ainda, só no primeiro
capitulo. O final? Seguindo o

mote: quem viver verá!

Green beats
A festa Green Beats, que tem

no comando o boa gente Adria
ninho Iunkes e mais uma trupe
de descolados, deve superlotar
a Arena Iaraguá, no próximo
sábado, dia 2 de abril. Além de
dezenas de atrações, o even
to contará com a presença de

personagens do Beto Carreiro
sorteando passaporte para cur
tir o maior parque da América
Latina. Vai perder?

Onde comer
bem

_

em Jaraguá
Conferir as boas novas da

Choperia Bier Haus .

Farofa
Meia volta, volver! As

sim como no Carnaval, o

feriadão da Páscoa promete
.ser o mais fervilhante do li
toral catarinense. Está todo
mundo de malas prontas. E
com o mix de sempre: gente
pobre, gente rica, deputado,
senador... Mas cada um na

sua tribo, claro.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

advogado e franqueado da
Claro em Jaraguá, Ademir

Izidoro. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos

os dias. Valeu mesmo.

Regiani Aldrovandi
sábado último, lhe Way

Dica de
quarta-feira

Conferir no Hotel Ribeirão
Grande Eco Resort & Spa a noite

especial de Frutos do Mar.

,

.. ,Agende! Na sexta-feira, BO 'j#;

,

Espaço do Oca, as bandas Sexy ,

Pearl e clube daMonaretá,
ambas de Ioínvllle, vão "

.comândar o palco com um
,

variada repertorio do lll€lhpr ,

. rock'n 'taU.' ",' .

'

., O amigo Sérgio Urlích, do
"13a� do Sérgio, estampa ii capa
da re;vista NossaWeekend que
estarã nas ,bancas sexta�feira-
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Conhecidos os semifinalistas
Kiferro, Loes, Força Jovem e Noite aFora brigam por uma vaga na decisão do certame

Santa Catarina investe em infr

SCHROEDER

O 18º Torneio de Verão
de Schroeder conheceu
na terça-feira os

semifinalistas do certame.

iferro, Loes, Força Jovem

_..
e Noite a Fora seguem
em busca do título de
um dos principais tor

neios de futsal amador da re

gião. Na terça-feira, Noite a Fora

e Baumann foram protagonistas
.

de um grande jogo, tanto que
terminou em 5x5. Assim, o Noite
a Fora, que precisava do empate
passou para as semifinais.

Na outra partida a Kiferro

superou o Kaiapo's, por 4xl, ga
rantindo a liderança do grupo e

a vaga na semifinal. Para fechar
a rodada, os blumenauenses do

Lces/Taschibra venceram com

placar apertado, 3x2, o Cru

zeiro, de Guaramirim. O atual

campeão do Torneio deVerão vai

enfrentar a Kiferro na semifinal,
sexta-feira, às 19h30. Os jaragua
enses tem médias de cinco gols
por partida enquanto que o Loes

tem 1,1. Além disso, a Kiferro

chega invicta à semifinal.
O outro jogo decisivo será en

tre a surpreendente Força Jovem
e a tradicional Noite a Fora, tam
bém na sexta, mas às 20h30. O

duelo prevêmuitos gols, uma vez
que ambas a equipes têm ótima
média. O time de Schroeder tem

5,1 gols por jogo e de Iaraguá 5,3.
As partidas acontecem no giná
sio Alfredo Pasold.

Até o momento a competição
tem 276 gols marcados em 36 jo
gos, uma média de 7 !-6 tentos por
partida. O artilheiro é Clayton,
do Noite a Fora, com 11 gols.
Em seguida vem Igor (Kiferro),
Luan (Kiferro) e Charuto (Força
Jovem) com oito tentos cada. O
Torneio de Verão é organizado
pela Prefeitura de Schroeder, com
o patrocínio de Postos Mime, Ca
bana doWeiss, Senai e B.Lotti. Noite a Fora empatou com Baumamm por Sx5 e avançou à próxima fase do Torneio de Verão de Schroeder
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li E DRES

IntereCruzeírogarantidos
Colorado goleia JorgeWilstermann e Raposa vence Guaranf fora de casa

Mai� quatro .

classificados na
Copa do Brasil

A Copa do Brasil definiu
na noite de ontemmais qua
tro clubes classificados para
as oitavas de final. Coritíba..
Avaí,Horizonte e Ceará con

quistaram vaga, juntando-se
a Palmeiras, Flamengo, Ca

xias' Náutico e Atlético-PR,
que já estavam garantidos.

A noite foi cheia de sur

presas. O Guarani, por exem
plo, acabou sendo eliminado
pelo modesto Horizonte, ao

empatar em casa por 2x2 e

1x1 na volta. O time cearen

se, inclusive, se classificou e

pega o Flamengo.
Outro resultado de des

taque aconteceu em Recife.

Empurrado por mais de 45

mil torcedores, o Santa Cruz

surpreendeu o São Paulo e

ganhou por 1xO, ficando em

vantagem para 0 jogo de vol

ta, na próxima quarta-feira,
naArena Barueri.

Assim como o São Paulo,
os times cariocas não con

seguiram garantir vaga. Em
Curitiba, o Botafogo der
rotou o Paraná por 2xl. E o

Vasco não saiu do OxO com o

ABC em Natal. Além do Ho
rizonte, os outros três clas
sificados da noite consegui
ram a vaga no jogo de volta.
O Avaí goleou o Ipatinga por
4x1 em Florianópolis, o Cori
tiba derrotou o Atlético-GO

por 3x1 em Curitiba e o Cea
rá ganhou do Brasiliense por
2x1 em Fortaleza.

FOTO LUCAS UEBEL/VIPCOMM

DA REDAÇÃO
Inter e Cruzeiro não

decepcionaram. Enquanto
a equipe gaúcha está a um

empate da próxima fase o

time mineiro carimbou o

passaporte.

IIfIII.... Internacional venceu o Jor
geWilstermann por 3xO, no
Beira-Rio, e assumiu a lide

....... rança isolada do Grupo 6 da
Libertadores, agora com dez pon
tos. O clube gaúcho depende de

apenas mais um empate nas duas
rodadas que faltam nesta fase para
garantir a classificação para a as

oitavas de final da competição.
O meia Oscar, de apenas 19

anos, comandou a vitória do Inter.
Ele marcou um gol, aos 18 minu
tos do primeiro tempo, num lance
de sorte, em que uma bola rebatida

pela defesa boliviana bateu no seu

_ peito e foi para o fundo das redes.
Emmais ummomento brilhan

te do garoto, ele foi à linha de fundo
e cruzou para D'Alessandro, livre,
marcar o segundo gol aos 12 mi
nutos do segundo tempo. O tercei
ro gol do Inter foi marcado aos 27,
Kleber cruzou da esquerda, a bola
caiu no pé de Zé Roberto, que não

desperdiçou a chance, fazendo 3xO.
Sem muito esforço, o Cruzeiro

derrotou o lanterna Guaraní por
2xO, no Estádio Defensores del

Chaco, no Paraguai. Com a vitória
fora de casa, pela quinta rodada da

O'Alessandro marcou o segundo gol do Colorado, que é líder isolado e depende de um empate parapassar de fase

� JOGOS PELO MUNDO �
Libertadores, o time mineiroman
teve a invencibilidade e a lideran

ça isolada do Grupo 7, confirman
do a sua classificação antecipada
para as oitavas de final.

Apesar de jogar fora de casa,
o Cruzeiro dominou o jogo. Após
bom lançamento de Roger, aos 17

minutos,Wallyson cabeceou para
Montillo, que rolou para Thiago
Ribeiro, sozinho na área, marcar o
gol cruzeirense. No segundo tem

po, o Cruzeiro manteve o domínio
o paraguaio Ortigoza, que tinha
entrado no lugar de Thiago Ribei
ro, não desperdiçou: aos 46 minu
tos, fez 2xO e fechou o placar.

Coritiba 3xl Atlético-GO

Avaí4xllpatinga-MG
• COPA DO BRASIL
• 2a FASE

JOGOS DE IDAJOGOS DE IDA
• ONTEM

Paraná Clube ix2 Botafogo
Paysandu-PA OxO Bahia

• HOJE

19h30 - Ponte Preta x Goiás

20h - GrêmioPrudente x Atlético-MG

ABC OxO Vasco
• TAÇA LIBERTADORES

la FASE

ONTEM

Internacional 3xO JorgeWilstermann
GuaraníOx2 Cruzeiro

Santa Cruz-PE ixO São Paulo

JOGOS DE VOLTA
• ONTEM

Guarani 2x2 Horizonte-CE

Ceará 2xl Brasiliense-DF

VÔLEI
Bruninho na Itália por 45 dias

o levantador Bruninho anunciou ontem sua transferência para o Modena, da Itália. Ele
deixa o Florianópolis após a eliminação nas quartas de final da SuperligaMasculina deVôlei e
deverá ficar na equipe italianapor 45 dias. "Estou de partida para a Itália, porummês e pouco
no máximo. Recebi uma proposta na segunda-feira para jogar os playoffs pela equipe deMo
,dena. Aceitei, pois acho que será uma ótima experiência", escreveu o jogador, em sua página
no Twitter. Bruninho foi contratado para substituirMikko Esko, que está afastado das quadras
após lesão. O brasileiro afirmou que, depois, pretende voltar ao Florianópolis.

GORINTHIANS

Adriano é apresentado hoje
Apesar da diretoria do Museu do Ipiranga não ter autorizado a apresentação de

Adriano ao Corinthians no local, o clube confirmou que o Imperador será apresentado
hoje, às 12h30; no CT Joaquim Grava. Representantes do clube paulista estiveram no

museu na manhã desta quarta-feira e pediram para recepcionar o Imperador, mas a

requisição foi negada pela diretora do órgão, Cecília de Sales. 110 museu não pode se

associar a clubes, nem denominações religiosas ou partidos políticos", disse a diretora.
Adriano assinou contrato até junho de 2012.
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De acordo com o delegado Daniel
Dias, dois dos acusados já tinham
passagem pela polícia por furto.
"Os três foram encaminhados para
o presídio e vão responder por fur
to qualificado", informou Dias.

FURTO EM MERCADO

Na última terça-feira, o hiper
mercado Breithaupt, anexo ao Sho

pping Breithaupt, na Avenida Ge
túlio Vargas, registrou dois furtos
emmenos de duas horas. Por volta .

das 2Qh, um homem de 27 anos foi

flagrado ao sair do local com uma

garrafa furtada de bebida alcoóli

ca, no valor de R$ 54,90. De acordo
com a Polícia Militar, o acusado

já tinha passagem pela Justiça por
furto e estava em liberdade provisó
ria. Ele foi preso em flagrante.

Pouco tempo depois, por volta
das 21h45, outro homem foi flagra
do ao sair do mercado com uma

garrafa de aguardente no valor de
R$ 20. Ele foi conduzido à delegacia.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

e acordo com relato da pro
nrietária do estabelecímen-

o, duas mulheres - mãe e

_-,filha - e um rapaz entraram
na loja e, ao provar as roupas, ves
tiram algumas peças por baixo das
vestimentas. Uma funcionária per
cebeu e avisou a polícia.

Os acusados, que residem em la

raguá do Sul, saíram da loja em um

veículo Honda Civic preto e quando
perceberam que estavam sendo se

guidos por policiais militares tenta
ram fugir. Após alguns minutos de

perseguição, a viatura da PM conse

guiu abordá-los no bairro João Pes

soa, no limite entre os municípios
de Jaraguá do Sul eGuaramirim.

Eles foram levados à delegacia
de Guaramirim e as peças de rou

pa roubadas foram recuperadas.

POUCA MEtHOR�A
Mantém-se o tempo
instável com predomínio
de nebulosidade e

condição de chuva
ocasional em SG,
alternando com

períodos de melhoria.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 26°C

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 29°C

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 31°C

(],A,1",OB

Temperatura entra
em elevação em se
Após um início de semana

com temperaturas baixas, a pre
visão para o restante da ultima
semana do mês de março é de
aumento considerável das tem

peraturas, que devem ultrapas
sar os 30°C no fim de semana.

Ensolarado Pal'cialm1:lute
Nublado

NLlulado !nstável

Acusados foram levados ao presídio depois de prestarem depoimento

SAlE1E
Trovoadas e pancadas

de chuva trac� ao

longo do dia, à noite

tempO aberto e poucas
nuvens. Températura
mínima de 1'goC de

noite e máxima de

27°G à tarde.

.'

UlIliiil/jHmu"'''''''IIWoI��m/l.,I\,
���f����i ES"r'A[]�":qK:;'1'1 �

I ,) '"11
.

!
IJIII �'I '1/JltltIffll/ffll

" i � � I'III/Iblll� Dili 11 J I",,,!/j.'l ""\

Tempo instável até �
semana que vem

.

O quadro de instabilidade
em Santa Catarina deve contí

riuar até este domingo, quan
do nebulosidade baixa a partir
da tarde. Até lá, continuam as

chuvas isoladas, especialmente
entre a tarde e a noite ..

MINGUANTENOVA CRESCENTE CHEIA

Chuvoso
.-

,

I
1

I

Tl'óvoada 26/319/3

Segurança/Tempo 19

Os acusados, que residem
em Jaraguá do Sul,

estavam em um veículo
.'

.

f. 'HÓnCla Givic preto.'

RIO CERRO I

Homem é preso por
ameaçar pai idoso
No final da tarde de terça-feira,

I por volta das 18h, um homem de
51 anos, residente na rua Iohann
Bruch, no bairro Rio Cerro I, fOI

preso em flagrante por ameaça
e dano causados ao próprio pai,
um idoso de 7s' anos. Segundo
informações da Polícia Militar, o

suspeito reside em uma casa nos

fundos do terreno da vítima. O
idoso informou aos policiais que o

filho, que costuma beber sempre,
estava embriagado e quebrou vá
rias vidraças de sua casa, além de

ameaçar e lhe agredir.

/
/

l
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IpiPll
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'BELO! COMO PREVENIR E TRATAR!
Hoje em dia, numa sociedade em que se valoriza cada vez mais a aparência
tíslca, é importante ter vários cuidados com a sua imagem. Um dos problemas
que afeta muitas pessoas é o cabelo, ou a falta dele. Toda a alteração que afete o

couro cabeludo e os cabelos de uma pessoa, e altere a sua aparência física, pode
ter um impacto importante sobre a sua auto-estima e a sua personalidade.
Assim como um corte de cabelo mal feito, a perda de cabelos pode ter sérias

conseqüências ernoclonals, tanto para homens como para mulheres.
Além disso, quem não querterum cabelo bonito, forte, com brilho e saudável?
Há vários fatores causadores da queda de cabelo. Alguns são apenas fatores
temporários e sazonais, outros são fatores do dia-a-dia como as agressões
diárias a que o cabelo está sujeito.

As causas mais comuns:
- A agressividade com que se penteia. Pode parecer irrelevante, mas deve-se
tomar cuidado com o modo como se penteia os cabelos.
- Má alimentação, pobre em proteínas e vitaminas, pode deixar os cabelos fracos
e quebradiços. Fáça uma alimentação equilibrada, consulte um nutricionista se

necessário.
- Doenças como anemia, febres ou infecções possam também ser prejudiciais. A
solução neste caso passa após a recuperação da saúde.
- A falta de cuidado ao utilizar certos produtos também contribui de maneira

-

significativa para a queda: Leia e siga corretamente as instruções de uso do produto.
- O secador, grande aliado principalmente das mulheres, quando usado em

excesso também contribui para a queda.
Seja qual for a causa da queda dos cabelos, existem produtos de uso oral e tópico
para acabar com o problema e devolver um bom aspecto aos cabelos.

Produtos de uso tópico:
JABORANDI
Estimula o crescimento e renovação celular na pele e cabelos, utilizado na

prevenção e

tratamento da queda de cabelos de diversas causas.

CANTHARIDAS
Ativ� a circulação local combatendo a queda e fortalecendo a raiz dos cabelos,
favorecendo e acelerando o crescimento dos fios. Estimulam a circulação do
couro cabeludo.
CAPSICUM
Muito utilizada em tratamentos para alopecia. Estimula a circulação do couro

cabeludo. Acelera o crescimento dos fios.
MINOXIDIL
O Mlnoxidi! é um vasodilatador que originalmente era usado como remédio oral

para tratar a pressão alta. Porém, foi descoberto um efeito colateral interessante

que ocasionava crescimento de cabelo em pessoas com calvície reversível.
Além de combater a queda de cabelos, o minoxidil ativa o bulbo capilar,
promovendo o nascimento de novos folículos pilósos, que com uso' contínuo se

transformarão em cabelos.

Produtos de uso oral:
PILLFOOD
Suplemento alimentar, composto por proteínas, minerais e vitaminas que entram
na formação do cabelo. Traz benefícios não só aos cabelos, mas à pele e unhas.
Reduz bastante a queda e diminui consideravelmente unhas lascadas e

quebradiças.
PANTOGAR
Pantogar reduz significativamente a queda dos cabelos, estimulando um

crescimento saudável dos fios e melhorando sua qualidade e resistência.
Recomendado nos casos de:
- Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões desconhecidas).
- Alterações degenerativas na estrutura de cabelo (cabelo emraquecico, fino, não
maleável, quebradiço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela luz
do sol e radiação UV, prevenção do aparecimento
de fios brancos.

.

- Desordens no crescimento das unhas (unhas
quebradiças, rachadas e pouco maleáveis).

Na Ekilíbrio você encontra shampoos, condicionadores, loções e

cápsulas que auxiliam no tratamento. Consulte seu médico.

,

Promoções válidas até 31/03/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U1'lC4, com preço promocional à vista a partir de R$27.930,OO. Direção hidráulica, Pacote Trend e MÓdulo Comfort por
R$990,OO (pacote referência W421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol1.0 e 1.6. Novo Fax 1.0 Total Ffex. 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$31.100,OO. Taxa de juros. 0,99% a.rn. e 12,55% a.a

Taxa de 0,99% amo somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. CET para esta operação: 16,60% a.a IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos 8ETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro.Eletrônico das operações néo inclu

sas nos cálculos das prestações e do C�. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201012011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricaç�o e montagem em componentes internos de motor e trensrnsséo (exceto Kombi, limita.de a 80.000 km), É ,

necesséno para a sue utlllzação o cumpnmento do plano de manutenção. Para mais informaç6es, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. CrédIto sujeito a aprovação. SACo 0800 7701926. Acesso às pessoas com deflclêncía eudlnve ou de fala: 0800

7701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Fotos meramente ilustrativas, ffl-oW,lN\I.com.br. Veiculas em conformidade com o Proconve,

NI�PM
CQIléa�A."l

Oil'nlcUl..Q$
.�l www..autoefife..com...br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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