
Pronto."
.

Atendimento
.começaa
funcionar
Unidade de saúde

. 'inaugurada sábado
em Corupá deve evitar

a transferência de
pacientes a Jaraguá do
Sul para realizar exames.

-

Página11 .

aumento deaté 200/0
Setor têxtil repassa alta do 'algodão às peças e resultado deve
refletir no bolso do consumidor final. Matéria-prima pode

.

chegar a 50% do custo dos itens produzidos.

I
.

I'

Para evitá r que as tendências da nova estação se tornem uma armadilha para o orçamento,
especialistas orientam a pesquisar os preços e avaliar a real necessidade de consumo.

................................-IiimIIIiIII ..,

Em partida
. que aconteceu

domingo, no
Seminário

.. de Corupá,
Manada

. Goncultura elege os
novos conselheiros .

Fóruns que devem definir
novos representantes
acontecem entre os dias
4 e 7 deste mês, na
Biblioteca Municipal Rui
Barbosa. Página 4

Sobrinho de. idosa
,

planejou assalto'
Justiça decretou a prisão
preventiva de MárcioRodrigues ,

. dos Santos, 26 anos, que está
foraqido. Ele seria mandante da
agressão seguida de roubo que
deixou Hermelina Pinter
no hospital. Página 23 .
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Situação de escola.
continua indefinida

.

SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
ainda não sabe se instituição .

será reformada ou reconstruída.
. Vigilância Sanitária deve realizar

hoie uma nova vistoria no
prédio. Página 22
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2 História

.

Foguete norte-
coreano aumenta 1(1

te'nso
....es na" A',sia I

o lançamentodeum foguete norte�cb-. I
reano em 5 de abril de 2009, e sua trajetória
sobrevoando o arquipélago japonês am

plia as tensões na região. Embora a Coréia ,

do Norte alegasse que o lançamento fosse �:,I
, de um satélite de comunicações, eventos

I'�i�"anteriores e a não detecção do suposto
'equipamento levaram o governo japonês
a presumir o lançamento mal sucedido de
um míssil Taepodong-2. ,�

Relatórios oficiais do incidente, pelos
.

.

Estados Unidos, Coréia do Sul e Rússia, in
dicaram que o foguete e sua carga caíram no

oceano, enquanto a Coréia do Norte decla
rava a missão "um sucesso", e insistia que o

lançamento do satélite Kwangmyonsong 2
, foi bem sucedido, mas o controle espacial

, russo afirmou na ocasião que o satélite "sim
plesmente não estava lá" e possivelmente
não existia.

Frente às evidências de testesmilitares ou
de um possível ataque direcionado ao Japão,
a ONU convoca uma reunião do Conselho
de Segurança no dia 13 de abril, condenando
a Coréia do Norte por violar uma resolução
de 2006, proibindo testes de foguetes e mís
seis de longo alcance pelo país.

Em resposta, em 14 de abril, o governo
de Kim Iong-II afirmou que qualquer sanção
ou crítica ao país seria uma "declaração de

guerra", exigiu "desculpas" do conselho de

segurança, e afirmou que voltaria a fazer tes
tes nucleares e demísseis inter-continentais.

No'mesmo dia, o país expulsa os fiscais "

I
daONU e daAgência Internacionalde Ener
gia Atômica, e abandona as reuniões inter-

,

nacionais da região.
'

j ,

�i9'19 '

Estorno fiscal
Na edição de 31 de março de

1979, o jornal O Correio do Povo
trazia uma nota de serviço ao

comércio explicando o estorno

do crédito de mercadorias
consumidas pelo próprio
estabelecimento, que tenham

, deteriorado, ou cuja saída não
implicasse em impostos.

HUNOR E'MAGOR

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, S'de abril de 2011
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.Mapinguari, O "pé
grande" da Amazônia
Ser mítico da bacia amazônica, o Mapín

guari é, segundo a lenda, uma grande pregui
ça terrestre, com pele de jacaré, longas garras,
pés ao contrário, uma boca secundária na

barriga e longos pelos vermelhos, habitando
a região entre aBolívia e o Brasil

'Pelas lendas" embora lento, o Mapinguari
é extremamente perigoso, pois é capaz de se

mover pela mata mais densa sem fazer um
único som, e é incapaz de cruzar água corren
te. Carnívoro, oMapinguari reage ao odor hu
mano ficando em pé, como um urso.

Embora a crença noMapinguari seja bas
tante difundida entre os povos indígenas da

região, poucos biólogos vêem motivos para
considerar que a lenda seja um relato exage
rado de um animal real, e antropólogoscon
sideram que a história seja uma espécie de
"bicho papão" local.

.

, Apesar dos relatos inconsistentes, e da in- .

,viabilidade de um animal incapaz de cruzar

água 'corrente na bacia amazônica, o ornitó
logo David Oren organizou uma série de ex

pedições atrás da fera.

Temido por indígenas da bacia amazônica, o Mapinguari atrai
pesquisadores e turistas ao redor do mundo em busca do misterioso
animal. Uma estétua do ser adorna uma praça na capital do Acre

PELO MUNDO

l8

'Guerra do Pacifico

,

1956

Revolução 'Cubana
o líder revolucionário Fidel Cas

tro declara "guerra" ao ditador cuba
no Fulgêncio Baptista, dando início
oficial à revolução cubana. Inicial
mente neutro, Castro ,. considerou
uma aliança política com os Estados

Unidos d� América, .antes de voltar
se para a esquerda e aliar-se à União

Soviética, em 1960.

1 2

Golpe Peruano
o presidente do PeruAlberto Fujimori

dissolve em 5 de abril de 1992 o congresso
nacional e assume poderes legislativos to- ,

,
tais. Nomesmo dia, ordena que o exército
force a dissolução do congresso e detenha
vários membros da oposição, incluindo o

senadot e ex-presidenteAlan García, Fuji
mori fugiupara oJapãoem 2{)00, emmeio
a um escândalo de corrupção.

ARepública do Chile declara guerra
ao Peru e a Bolívia no dia 5 de abril de,

1879, iniciando a guerra dopacífico. O
, conflito foi movido pelo comércio de
sal de pedra e por controvérsias envol
vendo a soberania sobre o deserto do
Atacama. A guerra acabou em 1884, e

partes daBolívia e do Peru foram ane

xadas pelo Chile.

GURi IOAJ)E

o "Bloop"
Em 1997, técnicos da U.S
Nacional Oceanié and

Atrrlospheric Administration
.

detectaram um som de

frequência ultra-baixa e 'alta
: intensidadeoriginando do litoral
antártico. O padrão do som,
batizado de "Bloop", sugere uma
origem animal, mas o volume
é várias vezes maior do que o

do animal mais "barulhento"
conhecido, a Baleia Azul.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

,

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-QOO
SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E

ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE
TOMADA DE PREÇO N°. 04/2011-PMS-

O Prefeito Municipal, FELlPEVOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são confe

ridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO, 8,666/93 e suas alterações
posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, re
solve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado

da Tomada de Preço nO, 04/2011 - PMS, 'Processo de licitação nO, 34/2011 -.pMS,

adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço global, determinando que s�ja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com forneci

,

mento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimen

tação Asfáltica da Rua Florianópolis, perfazendo a área total de 5,52?;70m2,
localizada no Munlclpto de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais

, 'descritivos" planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem, parte in

tegrante deste instrumento convocatório e conforme Contrato de repasse nO,

330.094-00/2010, com o Ministério das Cidades,

Empresa vencedora: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA,
Valor da proposta vencedora: R$ 286.230,60 (duzentos e oitenta e seis mil

duzentos e trinta reais e sessenta centavos),
Schroeder, 4 de abril de 2011, '

,

Fe,lipe Voigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

Dl:lrflalMarcatto�
i, ,

.

RoméoPiazeta,
',� presidente daAcijs ;j Júoior, advógado

�

:
..

'

i
... ".! <.'/11,.;<.1_ ..

'

. "

Homenagem a José Alencar,
r

A
o chegar à Universidade de Coimbra,' ma forma: "Encontrei meu vice. Vocês precisam

.

em 'Portugal, para receber a titulação de
"

conhecer o Alencar", repetia na festa do Instituto

Doutor Honoris Causa, primeira das vá- Cidadania, na mesma época. A partir daí foi cons
rias ofertas de concessão de títulos por truída uma aliança mais do que política, assentada

universidades e instituições acadêmicas dentro e . numa amizade profunda, na qual os dois Silvas se

fora do Brasil, o ex-presidente Luis Inácio Lula da apoiavammutuamente.demodo a conseguir plas
Silva dedicou tal homenagem a seu grande' e frater- mar os anseios de milhões de brasileiros nos seus

.

no amigo, com as seguintes palavras: "Nada disso sonhos de mobilidade social. A proximidade frater
teria sido possível sem a colaboração generosa e na entre ambos permitiu quê se criassem as condi
leal daquele que foi meu parceiro de todas as ho- ções, muitas vezes ressaltadas porAlencar nos seus
ras, um dos homens mais íntegros que já conheéi, o discursos, de aliar o crescimento à inclusão social.

.ínesquecívelestadísta que perdemos ontem, omeu O resultado dos programas de transferência de ren-
·

querido vice, José Alencar Gomes da, .

.

da através de políticas públicas, que
Silva". Tal acontecimento deixa-nos " tanto ajudaram à .melhoria das con-
um recado importante, principal- dições de sobrevivência de milhões'
mente para aqueles que são incapa -

. Na sua trajetória de brasileiros, está assentado na op- ,

·

zes de entender o protagonisrno vir-. comovice-' ção para a inclusão sem renunciar ao
tuoso dessas figuras tão destacadas presidente, nas crescimento com estabilidade.
na história recente do Brasil, FIguras trincheiras em defesa José Alencar tornou-se o inter-

que ainda atormentam o imaginário
. de um Brasil melhor,- locutor de sua própria promessa,

de alguns, no seu intento' de com- José Aleric-arGomes olhando para, frente, negociando
preender como' foi possível conciliar

.

da Silva conseguiu com os diferentes setores da socie-
uma aliança de supostos interesses. vencer a maior das dade, circulando entre. federações
antagônicos entre capital e traba- batalhas sociais, de' indústrias 'e sindicatos, estabele-
lho. Como o metalúrgico que virou' que foi a luta cóntra cendo uma relação pragmática com

presidente' da República e o grande- O preconceito de o próprio mercado, ajudando o pre-
empresário que foi seu vice,. criaram

'

alguns grupos que sidente a governar sem sobressaltos.
uma amizade profunda? Quais foram cultuam como modo Mas' uma de. suas qualidades.mais
,as círcunstancias reais que osaproxi- de vida otlallcor importantes foi à quebrá de para-
maram de fato?

e a frustração.
. digma ao dialogar com partidos li-o

Apesar de origens e trajetórias gados ao campo popular; nos quais
diferentes, existem coincidências es- , , os movimentos de esquerda são

truturais que funcionam para apro- majoritários. São poucos os indiví-
· ximar as pessoas. Uma delas é o orgulho de cons- duos.que tem a, capacidade de circular entre. di
truir a identidade através da simplicidade, da vida .. ferentes classes sociais sem experimentar a sen

dura e do esforço para ocupar um lugar digno na '. sação incômoda da rejeição. José Alencar foi um '

sociedade, reconhecendo-se no respeitá e na de- deles. Na sua trajetóriá como vice-presidente,
fesa de ideais essencialmente solidários.'o estudo .

nas trincheiras em defesa de um Brasil melhor,
formal não vale nada perante um projeto de vida. José Alencar Gomes.da Silva conseguiu vencer

José.Alencar, apesar de ter estudado menos do que a maior das batalhas sociais, que foi a luta con

Lula, conseguiu construir um .império industrial. tra o preconceito de alguns grupos que cultuam
Isso não lhe impediade se emocionar cadavez que como modo de vida o rancor ea frustração. Nada
falava do pernambucano que tinha conhecido na melhor que 'render uma homenagem póstuma de
festa de comemoração dos 50 anos de vida empre-. admiração e respeito ao homem que protagonizou,
sarial, em'Belo .Horízonte, alguns meses antes da . com sua incansável caminhada, um dos melhores

campanha eleitoral de 2002: Lula retribuía dames- momentos da política brasileira.

SERViÇO

o CORREIO DO POVO
Diretor: NelsonLuiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br

, (ProjetoGráfico e ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski
Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
,

,
.

.

• Iaragua do Sul, SC· Site: www.ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADOAO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2�06 1936 ou emailpesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção
.

'

IMAGEM DO DIA'
.

EDUARDO MONTECINO '!o;;

" í

, I

,-

i
.

Envie sua foto para o €-mail redacao@ocorreiodopovo.com,br,
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e *'telefone (* não serão publicados).

I
I '

DIlunÓRlO MUNICIPAL DE CORUPÁ(SC)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNLCIPAL

I '

o Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal do PAR.TIDO PROGRESSISTA - Pl',

Seção de Corupá -_ se, na forma da Lei Eleitoral vigente e ele. acordo c(mí o Estatuto Partidário,
. COf)>.'OC)l os convencionais habilitados pllra Convenção l:\lhuüdpal a realizar-se no dia 10 de abril de

2011, na sede �a, Câmara Municipsí de Vereadores de Corupá, sito a Rua Padre Vicente 11" 45, lIS

09;00 horas, (lue se prolong-.u:á rd:é �s 12;00 horas, nesta cidade para a deliberação da seguinte;
ORDEM DO DIA

a) Eleiçâo dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
h) Escolha dos Delegados e respectivos Suplentes à Convenção Estadual;
c) eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
d) eleição do Conselho Consultivo Municipale respectivos suplentes;
c) eleiçâo do Conselho de I;ric\\l e Fidelidade Püt:tídátil,l c respectivos suplentes;
,f) Outros ll'Ssunt()s �e interesse partidário, ,

'

CorLl,pá(SC), 29 de março de 2011.

P��OFE flES

Pré-insorição
,
para curso

Está aberta até o dia IOde abril a pré
inscrição para o curso de literatura a dis
tândà. direcionado' aos professores de

Língua Portuguesa, que atuam no ensino
médio da" rede estadual. O curso será re

alizado por meio do.Portal da Educação,
,

a partir do dia 18 de abril. Pré-inscrição
pelo www.sed.sc.govbr,

N�OrIVA'J&'�
Palestrashow
no Cejas dia 5

,A palestra show Motivação para o Su
.cesso acontece' hoje no Centro Empresa
rial deIaraguá do Sul. O evento inicia às
19h30. Ingressos no valor de R$ 15 (nucle
ados e estudantes), R$ 20 (associados) e

R$ 30 (demais interessados). Informações
pelo telefone (47) 3275-7012 ou núcleos@

. acijs.com.br.

.

lREU\ift�,MENTO

'Curso ensina'
mecânica para elas

.

oNúcleo deAutomecânicasAcijs/Apevi
promove essa semana, dias 5i 6 e 7 de abril,
mais uma edição do cursoMecânicaBásica
paraMulheres. O treinamento acontece das
.19h30 às22h, naMecânicaCenter Car, bair
ro São Luis, em Iaraguá do Sul. Inscrição
no valor de R$ 15. Informações e inscrições
pelo telefone (47) 3275-7012 .

ATI 8

Atendimento do"
FGTS até ,dia 15

O atendimento às pessoas atingidas pe
las enxurradas de janeíro.e que ainda não
solicitaram a liberação do FGTS acontece

até dia 15 de abril.A dístribuíção das senhas
acontece a partir do dia 6, às Bh, no Giná-

,

sioArthurMüller, mediante a apresentação
um comprovante de residência válido e um

documento de identidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lETIS

Pistaestáno alvo
de investigação ,

ARQUIVOOCP

Obra não tem' assinatura 'de responsável técnico .

JARAGUÁ DO SUL

Depois de'a Câmara aprovar o
pedidó para que a Prefeitura

.

preste esclarecimentos sobre
os processos adminjstrativos
internos, o controlador-geral,
Mário len�e, admite que há um

" inquérito aberto para investigar a
. construção da pista de atletismo.

constatou a ausência de responsabilidade téc
, nica da obra, que custou R$ 1,7 milhão, entre
outros problemas ainda não detalhados.

. Quando' a obra estava em execução, o
engenheiro da Prefeitura, Marcus Alessi,
tinha a função de acompanhar o serviço..
Mas como a pista foi inaugurada em 2008

sem ser concluída, e até hoje não pode ser

utilizada pela equipe de atletismo, ele op
tou por não assinar o documento. "Enten
do que ele agiu de forma correta" porque a
obra não foi encerrada", analisa Lenke,

. Uma comissão formadapor servidores da
Prefeitura e um engenheiro deve fazer uma

, nova avaliação da estrutura nos próximos
dias, para saber se todas' as normas foram

segúidàs, mi se a obra apresentou problemas
porque foi feita irregularmente.

"

o alvo estaria o vereador Jean Leut

precht (PC do B), responsável pela
. Fundação Municipal de Esportes
na época da construção, durante

o governo de Moacir Bertoldi (PMDB).
De acordo com o controlador-geral, um

relatório elaborado após uma. auditoria • Daiana Constantino

"Patrimônio público abandonado A obrigação da Prefeitura é levantar
todos os dados sobre a obra e as

. responsabiJidades para prestar

�sclar�cime�tos à comunidade. ,. ,
..

MARIO LENKE, CONTROLADOR

Na' sindicância, Lenke afirma

que foi constatado abandono do pa-
-

,

trimônio público, além de as obras
não terem sido concluídas. ''A obri

gação da Prefeitura é levantar todos
os dados sobre a obra e as responsa-

bilídades.para prestai esclarecimen
tos à comunidade". Posteriormente, .

as partes envolvidas serão chama

daspara esclarecer os fatos e o pro
cesso seráencaminhado aoTribunal
de Contas de Santa Catarina. Controlador participaráde sesSão

A Controladoria Geral da Prefeitura prestará, as infor

mações requerldas pelos parlamentares. A data, ainda
será' agendada, A'proposta aprovada, no último encontro

da Câmara, tem o objetivo de tornar público e esclarecer

os processos administrativos internos, sindicâncias, entre
outros tramites decorrentes de janeiro ,de 2009 até o mês:
passado. A petição de autoria do vereador Jean Leutpre- .""

cht (PC do B) recebeu adesão unânime,

Supostas irregularidades
Segunde o controlador-geral, torno de processos de licitações,

os inquéritos administrativos prestações de contas, obras ina

abertos, pelo governo municipal cabadas ou mal feitas. O procu
referem-se aos serviços públicos rador geral do município, Mário
que apresentam supostas irregu- Sérgio Peixer Filho, também foi

Iarídades. Nesses casos, cabem convidado, pelos vereadores para
procedimentos investigativos em

.

participar da sessão.

. .

INFORMAÇÕES SO�RE'OS CASOS SERÃO ESCLARECIDAS NA CAMARA '

Vereador quer.mais transparência
INDEPENDÊNCIA.. Propositor do' requerimento . Quanto ao Programa Segundo

.para que a Controladoria Geral e Tempo, ele fala que o atual go-
'

a Procuradoria prestem esclare-. vemo éresponsávelpelos papéis
cimentos, o vereador Jean Leut- da prestação de contas, já que a

precht cobra mais transparência administração da prefeita Cecília
,

nos tramites públicos. Para ele, Konell se deu conta da falta dos
, os parlamentares devem tomar documentos somente neste ano.'

conhecimento, dos inquéritos Ainda segundo Leutprecht, o
administrativos abertos pelo go- requerimento tem o objetivo de
verno municipal. tornar público todas as investi-

Sobre o procedimento que gações realizadas pelo municí
,

investiga a construção da pista pio e também os processos que a

de atletismo, o vereador diz que Prefeitura responde. "Muitas in-
,

vai cobrar todas as informações
.

formações chegam de fora, que
necessárias na sessão ordiná -

'.
ro dar mais transparência nesses

ria durante a, explanação do processos e, se há problemas,
controlador-geral, Mário Lenke. precisam ser resolvidos".

Para a vereadora Natália Petry
(PSB), os vereadores devem seguir
uma linha política de alto nível e

. não ceder a pressões e ameaças do
Executivo, em ano pré-eleitoral. "O
regimento que compete aos vere

adores deve ser respeitado. Quero
deixar claro que eu trabalho pela
independência do Legislativo, sem
que pressões externas atrapalhem

, o andamento da Câmara'.

'Proposta de teutprecht foi
aprovada por unanimidade na

. última sessão da Câmara,

..

,

. I

Esporte. na
..
miradas
inves�igações

O Programa Segun
do Tempo, também sob a

responsabilidade de Jean
Leutprecht, não está sendo
investigado por um inqué
rito administrativo. Mas o

caso está a cargo da Dele

gacia de Políçia. Segundo
Lenke, o atual presidente.
da FME, Mareio Feltrin,
registrou um boletim de
ocorrência porque os do
cumentos da prestação de
contas do governo anterior
não foram encontrados.

.: Prestação ,de contas
do Programa Seg�ndo .

Têmpo não foi
encontrada, se,gul1do

controlador do

"A Prefeitura tem o inte
resse de executar o Progra
ma Segundo Tempo. Mas

temos dificuldade de apro
var a proposta porque. as

.

contas da primeira remessa
'

, não foram encontradas.An
tes é preciso resolver essa .

situação, Por isso, foi feito '

um Íaudo policial denun
ciando o desaparecimento
dos documentos", afirma o

controlador-geral.
.

'Além desse' caso, os'
procedimentos, todos re

.ferentes à gestão de Moa

cir Bertoldi, sobre as cons

truções das pontes que
ligam os bairros Vila' Rau
e Amizade, e a plataforma
no Rio Cerro estão abertos,
mas em fase inicial.

ARQUIVO OCP

','

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O· CORREIO DO POVO • Terça-feira, 5 de abril de 2011 Pólítica 5

EIIXIIITCIda ele investigaçõeS
A Câmara de Vereadores de
Guaramirim começou a noite de
ontem anunciando a abertura
de sete Comissões Especiais

.

de Inquérito. Isso mesmo, sete
investigàções devem acontecer

simultaneamente no Legislativo.
Porém aoficializaçõo delas deve
ficar somente para quinta-feira,
porque os pàrlamentares não
respeitaram os requisitos básicos
para abertura dos processos. A

oposição, que propôs a CEIpara
'investigar o suposto sumiço de
um ônibus doado pela Receita
Pederal ao município, apresentou
o requerimento somente com
a assinatura do vereador
Jaime deÁvila do PT, quando

são necessárias pelo menos três
rubricas.Acuada pela repercussão

.

do caso, a basegovernista.
atacou solicitando outras seis

investigações. Cinco delas contra
o ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT)
e outra atingindo o também

ex-prefeitoMárioSergio Peixer
(DEM), mas os documentosforam
assinados pelo suplente Charles
Longhi antes de ele assumir a

.

cadeira dó vereador licenciado
OsniBylaardt (PMDB).
O que não deu para entenderfoi

. porquejustamente agora, somente
agora, quando surgem suspeitas
de irregularidades na atualgesttio,
a basegovernista ao invés de
ofereceras informações necessárias

e comprovarquefoi tudofeito
dentro da legalidade, reage com
uma enxurradade denúncias,
deixando claro que tudo não

.

passa de vingança. Postura
que compromete seriamente a
çredibilidade dos processos que
devem ser instaurados, a imagem
do Legislativo e tambéni de três

diferentes governos.
.

Há de se perguntar como os nove

vereadores uão-conseguir realizar
.

sete investigações ao mesmo
tempo em um prazo de 60 dias. Ou-
será que vai perpetuaraquela velha.

.

máxima, fica na tua, que eufico na
minha, e tudo vai acabar em pizza,
oumelhor, em comédia pastelão de

.

extremomqu gosto?
DAIANA CONSTANTINO

Demora
.
A indecisão. do. governador na'
nomeação do titular da SDR de

. Jaraguá do Sul tem rendido críticas
até dos aliados. Parece estar com .

medo de desagradar a família
Konell ou o. senadorPaulo Bauer. E
quanto.mais o tempo. passa, mais
acirradavai ficando. a disputa.

Sem suspeitas.
o controlador-geral do.município, Mario. Lenke, nega que aPrefeitura
esteja investigando. a reforma do. Centro Histórico realizada pela gestão
deMoacirBertoldí, que captou R$ 2,7milhões através da LeiRouanetA
presidente daFundação Cultural na época era a hoje vereadoraNatalia
Petry (PSB). Porém asinformações não. oficiais revelam que a Prefeitura
tem realizado umaverdadeira varredura para encontrar possíveis .

irregularidades na administração anterior. O clima en�tre situação e

oposição tende a ficar Cada diamais pesado.

.

-Licença
o vereadorOsniBylaardt deixou aCâmara e entrou de licença por 60 dias
para tratar de problema de saúde e também de outros assuntos pessoais,
por isso"saiu sem receber. No lugar dele entrou o terceiro. suplente do.

PMDB,o líder comunitárío Charles Longhí, que assumiu emum dia dos
mais agitados daCâmara.

.

Posse
.

Na Câmara de Iaraguá quem saiu
de licença foi o. vereador Justino.
da Luz (PT) e quem fica po.r 30
diasno lugar dele é o colega de
partido.Vilmar Delagnolo, O
objetivo.é dar visibilidade dentro.

.

do rodízio defendido. pela sigla.

Planejamento.
�prefeitaCecília Konell e o.

promotor doMeio.Ambiente,
Alexandre Schmidt dos Santos,
estiveram ontem na capital
do Paraná, onde conheceram
o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano. de Curitiba
(lppuc), Também participaram da
comitiva representantes daAcijs e
daAmvali. O objetivo daprefeita é
inaugurar estrutura semelhante em
Iaragua ainda este ano. E para frear
as críticas quanto. a_o aumento dos
gastos públicos, Cecíliaadiantou
que eles serãomínímos, já que boa
parte daSecretaria de Planejamento
deve ser aproveitada.

Oposição wUda'
Justino da Luz esclarece que não
hánenhumanegociação em
andamento sobre umapossível
aliança com o.PlvlDB. Dizque os
vereadores do partidoconversaram
com o deputado CarlosChíodiní
emFlorianópolis sobre diversos
assuntos, entre eles a eleição. de
2012, mas que oficialmente cabe
somente à executiva esse tipo de
tratativa. O vereador licenciado.
acredita que a oposição. vá correr
unidanopróximo ano. eque a

posição. de algunspartidos deque
terão candidato. próprio. é só para

.

valorizar o passe até as convenções.

(OU no.

, secretariado, tirando não só os'

tucanos do. Paço,Alguns titulares
não estariam rendendo. o

, desejado. e em ano pré-eleitoral
.... "�

Enxug'ur?
Com discurso de enxugar
amáquina,Raimundo
Colombo tem uma estrutura

capaz de acomodar todo tipo.
.

de aliado� só nas secretarias

regionais são 36 titulares.
Contando com as outras

pastas, oEstado temmais de .

50 secretários.

"

Manutenção
. Mais de 80% dos votantes na

enquete realizada pelo. site
wwwocorreiodopovo.com.
br são. contra o aumento no.

número de vereadores.A
emenda à LeiOrgânica deve
ser votada pela Câmara no. -'

máximo até o dia 15 demaio,
Sentindoa pressão popular,
a tendência é de que os

parlamentaresmantenham
as 11 cadeiras.

As investigações
Da oposição, a proposta para
criação. de uma CEI é sobre
o. sumiço. de um ônibus da
Prefeitura. Da base govemísta
mi Câmara são cinco

acusações contra o ex-prefeito
Evaldo. Iunckes. Aprimeira

.

sobre aco.mpra deum terreno
no bairro Caixa d'Água por
R$ 370mil, quando o. valor
comercial seria deR$ 170 miL
O procedimento resultou no.

bloqueio de bens do. petista,
Outra tem como foco. a

pavimentação de uma rua na
área central da cidade, no valor
de R$ 100 mil, sem licitação,
A terceira tem o. objetivo de

-investígar o aumento. das horas
pagas aos médicos durante
plantão de Natal eAno N9Vo..
Também nesse sentido, a
oposição quer explicações
sobre o pagamento.de R$ "60 .

. mil a uma profissional que não.
tem o. registro de médico. ea
última tem a doação de um
terrenocorno foco, Já contra
Peixer, a situação promete
investigar amanipulação da
conta salário de servidores
entre os anos de 2006 a 2008.
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CHARGE
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DOLErTOR

Governança corporativa
IIJ-ertamente em temios ins-

. prazo; mas perenizar a companhia,
. titucionais tivemos uma e facilitar a sucessão no comando,
grande inovação com a Lei quando necessário. Embora a ex-

.

.....6404176 (Lei das Sociedades plicação da decisão por esse mo- .

Anônimas), que substituiu o Decre-. delo de gestão parecer simples ela
to Lei 2627/40, no que concerne à é complexa e certamente envolve

administração da companhia.
.

.

-r- diversas reuniões de acionistas
A administração da companhia controladores. Muitas alternativas

,
_
ou da sociedade.anônima compete,' são avaliadas antes da decisão e

conforme dispuser o estatuto social, .

sempre são levados em considera
ao conselho de adminístraçãoe a ção a história da empresa, sua tra-

diretoria, ou somente a .diretoria.
.

. jetória, sua filosofia, sua cultura, etc.
-Paras as companhias abertas, Nos últimos anos, a goveman-

que tem" suas ações admitidas a ça corporativa busca
. incorporar

_ serem negociadas no mercado de e se apresenta como elemento de
valores mobiliários (Bolsa de Va- renovação das boas práticas de -,

lares) é obrigatório ter o Conselho conformidade legal (compliance),
.

deAdministração. • prestação responsável das contas
As companhias fechadas, nor- (accountability), transparência (dís-.

malmente de controle familiar, dosure) e senso de justiça (faimess).. .

, ..
'

não têm obrigação de instituir o Dalpoder ser vista sob díferen-
Conselho de Administração, mas, tes ângulos, que se' alinham aos

surpreendentemente vemos cada )Ilteresses e como agregadores de
vez mais companhias fechadas, .

valor a empresa:
aderindo ao conceito' de Gover- Para a companhia propria-·
nança Corporativa, através

.

da 'mente dita, prima pelo controle

constituição de um Conselho de . e transparência;
Administração e/ou adoção de . Pará os executivos exige res-
um Coriselho Consultivo. ponsabilidade e compromisso
> .Em seminário promovido pelo (accountability);
Instituto Empresas Familiares do . Para os acionistas representa
Brasil- IEFB, ouvimos o depoimen- maiordemocraciae justiça, e

.

to de diversos acionistas que decí- Para os investidores, repre
diram criar conselho de'admínís- senta maior proteção e segurança
tração convidando para integrá-lo para seu patrimônio.
profissionais independentes.

.

A governança corporativa deve
.

A explicação para adoção desse ser vista como um diferencial com
modelo .de gestão parece simples, 'petítívo, mas pôr si só não garante.
pois os· acionistas controladores o êxito da empresa. Mas, a boa go
pretendem através da constituição vemança .corporatíva traz como

. de uma diretoriamais profissionali- vantagem competitiva aadoção de
zada e um conselho de administra- melhores práticas de gestão. .

ção mais eclético, não só melhorar.
o desempenho da.empresa a curto A1ic1orLueders,consultor

" t ! \ L. b

EDrTORIAL

A
. polêmica de Tirir·ica·

Ojornal
o 'Estado de São Paulo divulgou,

na sexta- feira passada, que dois humoris
tas do programa I'A Praça é Nossa" foram
contratados, em 23 de fevereiro, como

secretários parlamentares do deputado federal
Tíririca (PR-SP)-. JoséAmérico Níccoliní.e Ivan de
Oliveira fazem parte do grupo de humor "Café
com Bobagem" e conhecem Ti
ririca há cerca de dez anos.

.

Segundo Niccolini, ele e

Ivan Oliveira vão trabalhar no
escritório do Café com Boba

gem em São Paulo, e não na

capital federal. Segundo infor-.
·

mações' extraoficíaís, cada um
deles receberá salário de R$
8 mil. A assessoria de Tiririca

justifica as contratações dos
· humoristas afirmando que os

deputados precisam de funcionários que enten
dam das suas áreas de atuação.

A notícia caiu como "piadapronta' na internet.
Alguns internautas comentaram' nos fóruns de

opinião que, se até então a Câmara dos Deputados
tinha um palhaço, agora tem um circo completo.'
Porém, 'se a atitude deTíriríca gera revolta, não

podemos esquecer também a prática adotada há
anos por muitos políticos no Brasil: a contratação
de parentespara ocupar cargos públicos. .

No entanto, soa mais alto dizer que um ex

palhaço contratou. dois amigos da mesma área

para' o assessorar do que lembrar que outros

. milhares de deputados" senadores, prefeitos e

até vereadores de todo o país
fazem a mesma coisa. E o fato
de Tiririca ser uma pessoa de

origem humilde, quer dizer que
ele fará um trabalho pior do

que aqueles que tiveramacesso

a uma.boa educação?
. Vide o exemplo de Jair Bol

sonaro,
.

aquele deputado esta

dual que' se declarou aberta-'
mente contra os homossexuais

.

.

em um programa de Tv. Ele
cursou escolas preparatórias do Exército, que
se destacam pela qualidade do ensino e a dis

ciplina, e, mesmo com todo esse preparo; mos
trouser incapaz de aceitar as diferenças entre as

pessoas, que deveria representar e lutar por seus .

direitos. Então. qual dos dois é mais ignorante, .

Tiririca ou Bolsonaro?
-

.. DO LEITOR

o leão do Vale
.

OLeão
do Vale, leia-se Sport Club "Iaraguã"

.

foi apresentado nanoite do dia 25 demarço,
.

no Restaurante Armalwee, com a presença
,

de patrocinadores, convidados e autorida-
de locais. Foi um momento sublime'para Iaraguã .

.

do Sul e a região do Vale Itapocu, que aguardava
este .momento de,apresentação dos dirigentes do
novo clube.

No primeiro momento a ava-'

liação é positiva, pois o Sport Club
Iaraguá surge no momento de' cri
se e necessidades de mudanças no .

meio esportivo da cidade. Portanto,
tem o' compromisso de fazer valer
sua marca, através de um quadro

·

diretivo atuante, da própria comu
nidade daBarra do Rio Cerro.

Em relação aos patrocinadores
serão diversos e -ligados ,ao setor .

produtivo .do Vale do Itapocu, os
quais têm compreensão da ne

cessidade de fazer 'algo em prol
do futebol, através de um grupo
de novos gestores, com visão de
mundo, sociedade e cultura.

A partir do 'quadro de dirigentes apresentados,
vem à etapa dos preparativos, da estrutura física do
campo do Botafogo Futebol Clube, o processo sele
tivo dos' atletas e treinamento, para colocar fi equipe
no certame da 3a Divisão do Campeonato Estadual

.

de clubes.
. .

Na apresentação da diretoria foi destaque' a
logomarca que traz o símbolo do IiLeão", animal
defensor do seu território.e capaz de partir para o

ataque, visando garantir sua atuação como feroz, '

.

.

valente e vencedor. Além disso, a logomarca traz as
cores da imigração e colonização de nossa cidade,
que nos remete aos suábios, húngaros, alemães e

italianos, revelando a grandeza da pluralidade ét
nica, que permeia a história de Jaraguá do Sul e do
Vale do Itapocu. .

Outro destaque daquela noite ficou por con
ta das autoridades, como os se
nhores Jaime Negherbon, presi
dente da. Câmara, e Ivo Konell,
secretário de Administração e

.

representante da prefeita Cecília
Konell. Na avaliação de ambos,
a iniciativa do novo movimento

esportivo dê Iaraguã dó Sul vem
ao interesse da coletividade. Não'
faltou elogio e reconhecimento
as atuais diretorias do Botafogo
Futebol Clube e do Sport Club
"Iaraguá"

.

Do público presente, partiu a

receptividade do senhor Rogério
Tomaselli, representante. da Fe-

. deração Catarinense de Futebol,
que fez o uso da palavra livre, para fazer um apelo:
seriedade no transcorrer dos trabalhos que breve

. iniciarão. E-se assim, os trabalhos forem condu

zidos, com, certeza ás resultados serão positivos, .

para construção da identidadee damarca Iaraguã,
que nasce com reconhecimento e o carinho do

povo jaraguaense e doVale do Itapocu .

Na apresentação da'
. diretoria foi destaque
ii logomarca que traz
'o símboló do "Leão",
animal defensor do seu

<

territóri� e capaz de

partir para o ataque,.
.

visando garantir 'sua
atuação como feroz,

.

valente e vencedor.

.

".

·AdemirPfiffer,historiadore
comuniCadordoSportGubJaraguá'
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Novosinte tura
, .'

Entidades de segmentos culturais se reúnem entre os dias 4 e 7 para escolher representantes
marcados para o dia 6. Já o últí
mo dia reservado para os fóruns
é para a eleição dos representan
tes das associações étnicas.

"Acontece desta forma: cada

grupo, e entidade' de determi
nado setor se reúne,. escolhe O·

titular e o suplente. Aí, durante'
o fórum, fazemos o protocolo 'e

. todos 'os trâmites necessários",
sses são os pré-requisitos explica a presidente do Concul

para se tornar um repre- tura, Sílvia Regina Toassi Kita-,
sentante da sociedade . Ela afirma que, para ser indicado

__ civil no Conselho Muni- o representante, não é necessá-
. cipal de Cultura nos próximos rio estar diretamente vinculado a

dois anos. Entre os dias 4 e 7 des- .um grupo. ou associação cultural Além dos representantes das
.

_ te mês, serão' realizados na Bi - '

;- mas.a escolha deve ser unâni-
sete áreas artísticas, outros três in-

blioteoa Municipal Rui Barbosa me e_ntre todos os interessadqs e
_

.

regrantes deverri ser tndicados por
os fóruns que devem' definir os envolvidos no Fórum de cada se-.

instituições representativas - a As-
substitutos e suplentes dos car- tor cultural. "Cada grupo ou as-

socíação dos Clubes e Sociedades
gos de conselheiros não governa- sociação pode indicar um repre- de Tiro do Vale do Itapocu, a Acijs
mentais do Conselho, que devem sentante, p'ara que se]'a feita uma '

(AssociaçãoEmpresarial de Jaraguá
tomar posse no dia 12, de maiô. eleição", esclarece a presidente. do Sull-e aUjam (União Iaraguaen-

No día d, o primeiro fórum
.

O escolhido deverá represen- se das Associações de Moradores)
, será das áreas de dança e litera- tar a Classe nas reuniões do Con-

_ totalizandó dez representantes da.
tura. No dia seguinte, é a v�z do selho >- sem beneficiar ou atuar' sociedade civil.
teatro e da música, com artes vi-como representante apenas de
suais e artesanato, assim como seu'grupo de origem. A posse

.

formação e promoção cultural, acontece em maio, quando já

JARAGUÁ'DO SUL

Não ocupa� cargos em

órgãos governamentais e

ser vinculado ou trabalhar
ativamente em algum
dos' segmentosculturais
da cidade'.

foram definidos os vencedores
do Fundo .Municipal de Cultura
- cuja escolha é uma das atri

buições dos representantes civis.
Assim, os sete escolhidos devem .

atuar apenas no próximo' edital,
além de participar de outras ati
vidades do Concultura, como a

'

formulação de políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento de
atividades culturais.

�OCIEDADE TEM
DEZ REPRESENTANTES

• Bruna Borgheti
bruna@ocorr�iodopovo.com.br

·
-

os: ALMA LIVRE BUSCA PARCEIRO PARA APRESENTAR BONECOS NA MATA
. ,

Projeto aprovado, mas falta patrpcínio
JARAGUÁ DO SUL

No início do ano, a musicista
e sócia-fundadora da Companhia
Alma Livre, Elísabeth Mueller, con
seguiu a aprova�ão do espetáculo
Bonecos na Mata através . da Lei
Rouanet (publicada 'no Diário Ofi
cial daUnião do dia 4 de janeiro de.

.
.

'2011). Ainda assim, .o cronograma
não está sendo cumprido, pelo
menos por enquanto - ainda falta
um parceiro que possa arcar com

o patrocínio cultural, exclusivo ou
em caráter de co-participação.

A intenção,
.
segundo a ideali-

zadora, é envolver .a Companhia
e artistas como o escritor Carlos
Schroeder e o compositor 'Leandro
Pedrotti em um projeto que inclui
dez apresentações. No palco, UIIi.
espetáculo inédito ,de teatro de
bonecos e música ao vivo, em uma

trama que traz dados reais e cons- .

cientização sobre aMataAtlântica.

"Queremos também buscar a

parceria de um consultor,' espe
cialista na Mata Atlântica, para
que sejam repassadas às crianças
informações coerentes com 'a re

alidade. E uma forma divertida de

chamar a atenção para um assun

to extremamente importante" ex
plica amusicista.

·

. O público escolhido é o grupo
.de duas mil crianças que estão

.matriculadas nas escolas públi
cas e particulares.de Iaraguá ·do
Sul. Se o grupo conseguir captar
o valor na íntegra, as, apresen
tações acontecerão no palco da
Scar. Quem se interessar pelo
projeto pode entrar em contato,

com a Elisabeth, pelo telefone
(47) 9149-9597 ou pelo e-mail
bethmueller@alinalivre.com.br.

- ARQUIVO OCP

. Público escolhido para as apresentações são duas mil crianças matriculadas nas escolas públicas e particulares

Segundo Sílvia, fóruns servem também para fazer
o protocolo necessário à mudança de gestão

EDUARDO MONTECINO

Movimento nos restaurantes deve se manter durante a semana

Sucesso nos dois primeiros dias
da 18" Semana da Gastronomia' .

Casa cheia e pratos, esgota - 'os dados em breve. Mas o movi
dos. O sábado foi assim no Ar- menta foi muito forte, 'e acredito
riba Mexícan Bar,' que pertence que tenha sido semelhante em

ao' coordenador do Núcleo de todos os locais", afirma Pilotá. Se
Gastronomia Acijs/Apevi, Carlos gundo o coordenador, ·as 50 cos

Piloto. E ainda que uma reunião telas reservadas à promoção, no
não tenha sido feita entre os as- sábado ., já que a casa não abre
sociados, 'a previsão é de que' o no domingo -, foram esgotadas
prestígio do público tenha sido muito tempo antes de o Arriba,
semelhante nos 14 restaurantes fechar. "Muita gente me disse
que participam da 1 a Semana da que voltaria durante a semana, já
Gastronomia de [araguá do Sul- que não conseguiu chegar á tem
um aumento entre 20% e 30% no po", explica o proprietário. .

'*� movimento. Para o resto da semana, a ex-

"Ainda não falei com o p_esso- 'pectativa de aumento continua
al e nossa assessora deve colher variando entre 20% e 30%.
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8 Mulher

- .

Novos· rebeldes

"
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,

Universo TPM

Elijane, Jung
,BISCOITO,
DA SORTE

Novo amor ou um

caso passageiro numa

viagem próxima.

Saga nensumísta
Pra quem viu e se identificou com o filme "Os

Delírios de Consumo de Becky Bloom" e se deli
ciou com os livros da saga, fiquem ligadas: De-.
pois de "Delírios de Consumo na Quinta Aveni

da", "As Listas de Casamento de.Becky Bloom",,"A

..... ntem foi a estreia de "Rebelde". na versão brasileira daquela
que já conhecíamos. Já havia lido a respeito e visto os rosti
nhos que farão parte 'da trama. São atores estreantes, boniti-.

..._. nhos e, provavelmente, com algum talento musical (por que, .

quer apostar quanto como logo, logo, eles lançam um disco?). Enfim,
a gente sabe que ess�s atrações têm público. E se caprichar pode até
bater "Malhação" (que já foi boa; lá na época do AndréMarques como
Mocotó, do Clãudíó Heinrich como 'o Dado, do Bruno de Lucca, do
DantonMello e do Luigi Baricelli).

Homem cheiroso. Tá, mulher cheirosa, também
é o flash, mas dá licença que eu prefiro homens

cheirosos, ok? Então... não precisa ser nenhum

perfume importado, caríssimo, de grife'ou coísa.do
tipo, apesar de ter um sem-número 'de fragrâncias
importadas maravilhosas. Mas basta ser um cheiri
nho agradável, bemmasculino e que dê vontade de
morder. Alguns perfumes nacionais são perfeitos.
Homem cheiroso. Hum! Flash "totousooo"...

É a re 8.
Essa dica é de uma amiga. Segundo ela, dói os

olhos ver aquelas saltos plataforma, cheios de de-
'

talhes. A plataforma-vazada, com flore.s, borboletas
,e o escambau. Ainda tem alguma parecidas com

coturnos, cadarços que não acabam mais, e, se

bobear, até strass ("credincruz") ... Pra completar o
look Treva: Saia até o meio do joelho e se for em
tecido delicado então, pára tudo! É coisa de doer
mesmo. Treva total!

Palavra de homem
Aquele' "Amor, você acha que eu estou gor

da?" nada mais é que um pedido de "Por favor,
me ajude a lutar contra a'minha autoestima e

a minha necessidade de afirmação e me diga,'
que eu estou linda" ... Você, homem, não deve
ria reforçar as neuras que já pesam tanto so

bre as mulheres. Além disso, quem é você pra,
apontar o dedo ou "botar banca" desse jeito?

''''

'Por acaso você 'é' alto, oároaeo, tem '6râços e
'

mãos fortes, barriga tanquinho, coxas grossas,
bunda grande, ombros largos, queixo. quadra
do e tantas outras características que fariam
"qualquer" mulher babar? Se você se permite
tantas imperfeições, por que .dar uma de mo-

leque mimado?
.

(0'0 jorryalista Peoro Janêen)

Irmã de Becky Bloom", "O Chá de Bebê de Becky
Bloom", deve ser lançado em breve a tradução
para "Mini Shopaholic", o livro em que Bécky ini
cia sua filhota no mundó das compras. Mais um
livro que promete.

Campanha da Água
Genial a campanha de sustenta

bilidade do Banco do Brasil. E, tudo
bem você dizer que eu estou atra

sada nessa notícia, mas a gente não

precisa lembrar de sustentabílída-
: de apenas quando temos alguma
data especial, como o Dia da Água
ou da' Árvore. Enfim, o Programa
Água Brasil conta com spot para
rádio, anúncio impresso e comer

cial de TV. Fora os dados informa

dos, a ideia de colocar alguém la
vando o rosto pela .manhã, casou
maravilhosamente com a frase de

duplo sentido: "Toda manhã, a água
manda um recado para você: Acor-

, de." Simples e impecável.

Novidades Risqué
ARisqué, super conhecida pelos seus esmaltes, lança-umanovida

"

de no mercado nacional: urna edição especial de maquiagem para 6s
lábios. São batons, brilhos e iluminadores labial em pó, inspirados na
Penélope Charmosa, assim como os esmaltes Os produtos são vendi

, dos separadamente ou emkit, este aR$ 24,50.Apartir dessemês, essas
tentaçõesjíevem estar disponíveis para compra.Vamos çonferir...

'
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Etanolperde vantagem
'.

.'

,. .
.

.

em t o pais, dIZ ANP
-

Em Santa Catarina, combustível chega a sermais caro do que a gasolina
.

Os preços de
etanol perderam a

cempetítlvldade sobre
.

a gasolina em todos os
estados do Brasil, de
acordo com .dados da
ANP (Agência Nacional de
Petróleo Gás Natural. e
Biocombustíveis) .

,

•

Em
SantaCatarina, o litro

do etanol já está mais
caro do que o da gaso
lina

.

em alguns postos.
O preço médio aumentou R$
0,31 por litro desde abril do
ano passado.rem 1.158 postos.
Ná Capital, o preço mais' alto
do etanol sai R$ O.Iüamais do
que a gasolina. SC é vice-cam

peã na lista dos estados onde
a gasolina acaba. sendo mais

vantajosa do que o etanol - só

perde para o Rio Grande do Sul.
O preço médio da gasolina -

.

em SC está em R$ 2,64 por litro,
o que torna o etanol competi
tivo até R$ 1,84. Mas a média·

aqui é de R$ 2,22, 20,1% acima
do ponto de equilíbrio entre os

combustíveis. A vantagem do
etanol é calculada consideran
do que o poder calorífico do

.

.

motor a álcool equivale a 70%
do potencial conquistado pe
los motores à gasolina.

Em São Paulo, que concentra'

quase 60% do consumo de etanol,
a gasolina aumentou sua compe
titividade na semana em relação
ao etanol. O preço médio da ga
solina no Estado está em R$ 2,628

.

por litro, o que torna
-

o etanol
. hidratado competitivo na região'
até R$ 1,8396. Na média da ANp,
o preço do álcool em São Paulo fi
cou em R$ 2,197 por litro, 19,32%

,

acimado ponto de equilíbrio entre
gasolina e etanol. Na semana, os

-preços do etanol subiram 3,73%
nos postos no Estado de São Paulo.

E' o que está ruim deve

piorar, O setor'acredita-que os

preços devem' manter a ten -
.

dência de alta até ametade de
abril. Segundo a pesquisado
ra Ivelise Bragato, a origem do

problema do etanol está na

, crise econômica de 2008" que
postergou os' investimentos

'p1ant:jados pela indústria.
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Setor acredita
que os preços
devem manter

.. atendênda
de alta.até a

metade de abril.

0800 602 9400

. ..
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Nova
"

.

BUndchen
,

A
os quatro,anos de idade, Duda
Bündchen sobrinha da top mo
del, assina contrato com a ca

tarinense Brándili. As- fotos da'
nova modelo já poderão ser conferidas
no lançamento da próxima coleção in
fantil da marca. As fotos foram feitas em

"

Porto Àlegre. Este é o primeiro contrato

oficial de puda como minf top exclusiva
de umamarca.

Humana
Esta empresa do setor de recrutamento

comemora hoje 23 anos de fundação. Nes-.
te período a mesma consolidou sua posição

.

nomercado regional.

Vivenda
Embora tenha apenas sete anos de vida,

a vivenda já assumiu um lugar de destaque
no mercado imobiliário da região.

'

,
'

, Sustentabilidade
As dez indústrias catarinenses que

participam da Rede de Eficiência Ener
gética e Recursos (REEF, na sigla em ale

mão) reúnem-se novamente a partir das
13h30 da próxima segunda-feira, dia 4,
na Embraco, em Joinville. O eventocon-

,

tará com a presença de profissionais da
Universidade de Stuttgart, da empresa
alemãArqum e do Senai/SC, que firma-

-

ram parceria para a realização conjunta
de consultoria ambiental.

7

Está difícil
No final de semana foi publicado anún

cio de emprego onde, estão sendo ofertadas
vagas para as quais é "desejável experiên
cia na função". Entre estas vagas está até a

de supervisor de depósito. Muito em breve
, todas as empresas terão de montarcursos

.para todos' os seus novos contrat�do.s.

Haco inova
A -fabricante de etiquetas tecidas de

Blumenau :- urna gigante mundial no setor

-lançou uma nová linha de etiquetas total
mente focada no mercado de roupas ínti
mas. É comp<?sta por 22 produtos' inéditos .

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 5 de abril de 2011

Mercado Regiona�

Lourival Karsten

logística
No último ano, a DC Logístícs Brasil, de

Itajaí (SC), teve um crescimento de 50% no

volume de negócios e 20% no quadro de co-
. laboradores, hoje commais de 100 pessoas.
A empresa abriu duas novas filiais em Porto,

Alegre (RS) eManaus (AM) e pretende inau
'gurar, em 2011, unidades emVitória (ES) e

no Rio de Janeiro (RJ).

Bolsa Senai
Cerca de 100 bolsas totais e parciais de- -

vem sem concedidas a alunos interessados
em realizar cursos superiores e� uma das

unidades do Senaí de' Santa Catarina. O
edital para seleção dos bolsistas foi lançado
na quinta-feira passada, juntamente com

a assinatura do convênio entre o Senai e o

governo estadual.

Peso do investimento Um desabafo
Circula' pela internet um desabafo atri

buído a Silvino Geremia - proprietário da
Geremia do RS .; em que o mesmo conta

que a empresa foi autuada por um fiscal do
INSS pois a empresa tem o hábito de pagar
os estudos de seus colaboradores e ele en

tendeu que trata-se de uma remuneração
.indíreta. Estes são alguns dosmotivos pelos
quais não temos mão-de-obra qualificada.

o Brasil deve ter crescimento .de 4,5%
do PIB em 2011, índice inferior ao de ou

tros países emergentes, como China, Co- '

reia do Sul e Chile, Para o economista An
tônio Lanzana, da Fundação Dom Cabral,
esse crescimento menor é consequência da
baixa capacidade de investimentos do país.
"Enquanto a taxa de investimento brasíleí- ,

ra é de 19%, em outros países é bem mais
elevada: a China investe 40%, a Coreia do

"Sul, 33% e o Chile, 25%", afirma. Lanzana
participoudo Ciclo de Debates sobre Pla

nejamento Estratégico do Senai de Santa

Catarina, que reúne os diretores das unida
des da instituição, aberto dia 15, no Centro
de Eventos da Piesc.

.

-,

Petrobras compra
A estatal petrolífera acaba de comprar

a Innova - petroquímica estabelecida no

pólo de Triunfo por US$ 332 milhões. Esta

.empresa pertencia à PetrobrasArgentína.

·

Expogestão·2011
Próximo dia 7 acontece no Ho

telBourbon o lançamento da nova
edição deste já tradicional even
to que acontece anualmente em

Joinville. Este ano o evento acon
tece entre os dias.7 e 10 de junho.

'Nilmar
Esta empresa foi pioneira na

produção de esquadrias em alu
mínio e acaba de anunciar sua

volta a este' segmento, aprovei
tando sua experiência anterior
no setor' e mais os conhecimen
tos acumulados na produção de
outros equipamentos.

A" Plátau"os - j'que' é mais
conhecída pela marca de

. seus produtos fabricados
êm Schroeder - completou

. no início do mês 26 anos de
existência .. Nest� período a,

empresa tornou-seurna líder
de mercado no segmento de .

barras de banana.

LOTERIA .

04 - 10 - 15 - 48 - 54

02 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 09 - 10 - 11 - 12"
13 - 15 - 17 - 18 - 21

fJ(rRJ�(�ÃO N° 04,54
1° 14.020 600.000,00
2° 33.490 12.000,00
3° 66.394 9.000,00
4° 68.227 7.410,00
5° 36.412 6.000,00

INDICADORES,

BOVESPA

POUPANÇA

4.ABRIL.2D11
• "_m'

4.ABRIL.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

. '
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Unidade de saúde recebe
\

osprimeirospacientes
PA deve reduzir demanda de pacientes nos hospitais de Iaraguã do Sul
CORUPÁ
O novo Pronto Atendimento
iniciou as atividades cem um

atendimento de emergência, .

por epilepsia.
.

Recebido
na madrugada de

ontem, o primeiro paciente
do PA havia sofrido um aci
dente de bicicleta causado

por um ataque epilético, e foi liberado
no começo da manhã. Com capaci
dade para cerca de 800 atendimentos

por mês, a unidade entrou em opera
ção nesta segunda- feira.

Até as 9h30 de ontem,' o local já ha
via atendido 2U pessoas. Um dos pa
cientes. que procurou a nova unidade

durante a manhã foi Risolete Caetano
· da Silva. A filha dela, Isabeli, de cinco
meses, estava com.febre alta e passou

parte do dia na ala de observação in
fantil. I� gente fica' feliz e ao mesmo

tempo triste de inaugurar a cama do

pronto atendimento. O PA antigo era

bem. tumultuado, aqui foi bem tran

quilo", elogiou Risolete.
Com investimento de R$ 2 milhões,

o PA inaugurado no último sábado
conta com 14_leitos de observação, em
três alas separadas. Os fundos para a

.

construção da unidade, de 950 metros

quadrados, vieram de uma parceria en
tre governo do Estado, governo federal,
Prefeitura e a Iniciativa privada.

Com equipamento de raio-x à dis

posição, provido pela Santa Catarina

Clínicas, a população não tem mais
· de ir aos dois hospitais para Iaraguá
do Sul para fazer os exames, "O apa -

.

relho aqui reduz atrasos e despesas; já
. que temos a chapa de imediato e não -

precisamos levar os pacientes para Ia-
·

raguá", comentou o médico Alessan

derWilliamWelicz.
·A equipe de profissionais-destaca

· que, além de garantir maior qualida
de de vida à população, a estrutura foi

· pensada para atender a umademanda
maior, acompanhando o crescimento

da cidade. De acordo com a enfermei:'

ra Natalia Olsen, a mudança para o

novo local foi realizada com planeja
mento

ê

tranquílidade e, com isso, a
unidade, já está atendendo 100% dos

pacientes que precisarem dos servi

ços médicos. "O PAantigo até atendia

a demanda, mas a saúde sempre pode
e deve receber investimentos", desta
couAlessander,

• Pedro Leal
· pedro@ocorreiodopovo.com.br

..
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"
.OPAantigo
até atendia a

demanda, mas a

saúde sempre pode
e deve receber
investimentos.
AlESSANDERWILLIAM

WEUCZ

"
EDUARDO MONTECINO

Nova unidade, que foi inaugurada no sábado, tem capacidade para 800 atendimentospor mês e recebeu investimento de R$ 2 milhões

MESMO ASSIM, PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICOS SEG�E ATÉ DIA 19

Continua aberto até o pró
ximo dia 19 o proc.esso seletivo

.

para contratação de médicos
em caráter temporário, devi
do ao aumento na demanda

nitários de saúde aprovados em
caráter efetivo' através de con

curso público realizado no do

mingo passado, 27.
A expectativa é que todas as

.

de pacientes em consequência vagas sejam preenchidas.' Se-
das enxurradas. A secretaria gundo ele, 118 médicos se ins

de Saúde oferece. cinco. vagas creveram e 90 compareceram à
.

para clínico geral, com salário prova. Hoje, a rede pública de
de R$ 3.012,62 para 20 horas e . saúde do município conta com

R$ 6.025,21 para 40 horas, mais' 71 profissionais, mas a meta é

auxílio-alimentação. No entan- chegar a 114. Conforme Garcia,
to, a.Prefeitura está avaliando a prioridade.é distribuir os con
se as' contratações temporárias . cursados nos postos de saúde

serão, de fato, realizadas. que. integram a ESF (Estratégia
De acordo com o titular da Saúde da Família).

pasta, Francisco Garcia, um dos
.

Das '16 unidades que com�

;motivos
.

é porque ainda não põem a ESF, somente sete têm

se sabe se a situação' de emer- equipe completa. As unidades

gência por ca_usa das enxurra - .: Santo Estevão, Rio Cerro II, Santo
, das, decretada em janeiro, será Antônio, Santa Luzia e Rio da Luz

prorrogada pelo. governo do têm equipe, mas falta o clínico

Estado. Além disso, a Prefeitura geral. Já as unidades Cohab/Rau,
também informou que preten- Vila Lalau, Vila Nova e São Luís

.

de agilizar as contratações dos precisam de médicos que aten-

41 médicos e 62 agentes comu- dam por oito horas diárias.

� .

-I

Profissionais iriam atender maior demanda
de pacientes por conta das enxurradas.
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Roupas ficam pesadas
também para o bolso
Setor têxtil repassa alta do algodão e peçaspodem ter aumento de até 20%
REGIÃO

12 Especial

, Com a chegada da estação
maís fria -do ano" as

.

roupas,
leves ficam para trás e as

peças mais pesadas saem dos
guarda-roupas para tomar as
rllas da cidade.

as neste ano, os itens de in
verno devem ficar mais pe
sados' também para o bolso,
do consumidor. E o motivo é '

a alta no preço do algodão, Isso porque
a matéria-prima é fundamental para
a indústria, têxtil, podendo representar '

até 50% do custo dos itens produzidos:
, Para se ter uma ideíá, uma calça jeans,
por exemplo, pode conter até 52% de

'algodão na composição.Além dos jeans,
os moletons e sarjas também,possuem
grande teor de algodão, ficandomais ca
ros na nova estação.

De acordo COIl) o presidente do Sin-
'

.dícato Patronal das Indústrias doVestuá-
• rio, Fiação eTecelagem da região, Neocir
Dal-Ri, o reajuste é generalizado, e ini
ciou no último semestre do ano passa
do. Na ocasião, as indústrias utilizaram
seus "estoques e conseguiram impedir
aumentos significativos. Mas com a ne-

,
,

cessidade de novas, compras no setor,

,

os impactos passam a ser sentidos pelos
,

consumidores justamente nas peçasdas
coleções Outono/Inverno, que já costu- ,

mam possuir maior valor agregado. ''As -

roupas de inverno custam em média
25% a mais que as de verão. Porque le
vam mais tecido e, consequentemen-

,

te, mais algodão. Mas além deste valor,
neste ano) podem chegar até 20% mais
caras ao consumidor final. As- empresas
precisam repassar os custos. Somos re
féns da cadeia produtiva", revela.

/ CONTENÇÃO DE CUSTOS
,

-

O diretor executivo 'daMarisol, Mar-
cos Roberto Zick, também confirma os

esforços. dos empresários em absorver,'
os custos. ''As indústrias do vestuário;
nos últimos anos, procuraram absor
ver boa parte dos aumentos de custos,
evitando o repasse para o consumidor

final, e quando o fez, 'se' restringiu a re

compor os preços com reajustes'abaixo
da inflação", afirma, ressaltando, porém,
,que a alta do algodão, gerou fortes im- ,

pactos no setor, pressionando portanto ,

a alta nos preços. , �

• Debora. Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

,',
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/IAs empresas não
têm mais o que fazer.,
precisam repassar os'
custos. Somos reféns
da cadeia produtiva.

NEOCIR DAL-RI, PRESIDENTE DO
SINDICATO PATRONAL DAS
INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO,

FIAÇÃO E TE�ELAGEM DA REGIÃO

"

�

Alta no preço do algodão fez com que setor têxtil el�vasse os preços das peças de inverno, impacto será sentido pelo consumidor final

ARQUIVO OCP ,

AUMENTO NO PREÇO DO FIO CHEGOU A 850/0 NO ANO PASSADO
, ' '

Setorespera manter vendas de2010
O reajuste no preço do Com o câmbio desfavorá

fio do algodão chegou a 85% vel e diante da concorrência
no decorrer do ano passado. desleal de países' asiáticos,
A alta foi estimulada pela principalmente da China, 'as
quebra de .safra de impor- 'indústrias do vestuário são

. tantes produtores, como forçadas a focar as vendas no
o Paquistão e a decisão da mercado interno. "Cada vez

Índia, outro importante for- mais o Brasil exporta com

necedor, em suspender as modities e, depois, importa
,
exportações. o produto pronto. Corremos

Ainda de acordo com Dal- o fisco de nos tornar meros

Ri, chegou a faltar algodão revendedores", alerta.
no mercado, o que também Em relação às vend-as de

pode ter contribuído para a inverno, o presidente diz que
elevação dos preços. No Bra- o setor não espera incremen
sil, entre os principais produ- .to. ''A economia vive um bom
tores do insumo estão os es- momento e as pessoas estão

,

tados de Mato Grosso do Sul; consumíndo mais. No inver
Mato Grosso,'Bahia, -Goiás e no as peças possuem maior
Minas Gerais. Mas é do Nor- valor agregado, mas as pes
deste que vêm a maior parte ' soas compram menos ítens,
da matéria-prima utilizada' até porque aestação é curta.

pela indústria têxtil no Vale Para este ano, não esperamos
do Itapocu. aumento nas vendas se man-

Outra dificuldade do setor' tivermos os índices de 2010 já
é a queda nas exportações. 'será excelente", comenta, Peças de inverno possuem maior valor agregado, mas saem.menos.

I
� ,
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E preciso planejar os 'gastos
Diante da alta dos preços, especialista dá dicas de corno evitar as compras por impulso
REGIÃO planejar os gastos. Em geral; para

realizar.um consumo consciente
basta colocarmos no, papel nos
sas receitas e despesas. Veremos o

quanto poderemos comprometer
do nosso orçamento depois de es�

. tabelecer quais são. as nossas prio
ridades ..É preciso fazer escolhas,
não se pode ter tudo", argumenta.

Para aqueles que querem en

trar na nova estação com as contas

em dia; a orientação é iniciar um

planejamento. O primeiro passo

AS,
.rendêncías da nova é colocar no papel tudo o que é

,

estação, recheada de
gasto durante Q mês. Anote' tam-

, novidades em cores, 'bérn as receitas, e no final de cada
,

, texturas e acessórios, '

mês, analise onde estão ocorrendotambém costumam ser arma -

, os excessos e o que pode ser "cor-
dilhas para o orçamento das fa- tado" do orçamento. Se "os seus
mílias, facílítando as perigosas gastos são menores que a receita, '

'

cómpras por impulso. busque informação sobre "como
. Pata evitai gastos. desnecessá- investir estes valores e obter ren-,

rios e ficar longe das dívidas, o espe- dimentos. Mas se as despesas são
cialísta em Finanças; Leandro Cor- ,

maiores que os ganhos, acenda o

�êa, ale�a: é preciso cautel�·. "A dica sinal de alerta e comece a se organi- '

e pesquisar os preçose avaliar a real zar. "Para se ter uma vida financeira

nece�sidade de cons�o. Comp:ar, . tranquila, as suas despesas não po-
'

,

?epOlS de datas festivas tambeI?, dem superar as receitas. Estabeleça
pode. ser interessante, u:na vez que objetivos e prazos. Depois planeje 'e

, as lojas fazem prom?,ço�s para se,
execute seu plano. Poupe sempre

desfazer dos estoques, onenta. para o futuro" conclui.
Para, o especialista, a compra

'

por impulso é sinônimo de falta • Debora Volpi '

de disciplina. l'As famflias devem debora@ocorreiodopovo.com.br

No inverno as vitrines
parecem ficar ainda
mais tentadoras. Botas, '

casacos e cachecófs
esbanjam elegância
e deixam ainda mais
charmosos os dias

, gelados de inverno.

EDUARDO MONTECINO
,�

.,.

Especialistas alertam: pesquisa de preço, planejamento e disciplina são fundamentais na hora da compra

"Quem compra o que não precisa
está roubando de simesmo"

...

", Consultora de,Moda e Estilo reforça necessidade de "planejar"o armário de inverno

,guarda-roupa e complementar
com os lançamentos de inver
rio para atualizar os looks. Ana
.lise quais as peças prioritárias

,

no,momento, quanto você pode
disponibilizar para gastar com

roupas e acessórios. Com essas

informações, planeje, quais pe
ças você' quer e pode comprar.
Quem compra o que não precisa,
ou ,que não usai está roubando
de si mesmo", resume.

,

'

Quem nunca abriu o armárioe gastos e mesmo assim, manter
pronunciou a famosa frase: não te- o estilo durante a estação mais
nho roupa. A cena, comum-prín- charmosa do ano? Para a con

cipalmente, entre as mulheres, sultora de Moda e Estilo, Thaíssa
parece ficar ainda mais frequente Schneider,

.

a resposta é sim. Se
nos períodos de transição entre gundo a especialista, a mesma
uma estação e outra. E é a cons- regra aplicada ao orçamento .fa
tante preocupação em estar atu-:-' miliar, vale para a composição '

alizada em relação às tendências dó armário de inverno. Ou seja,
que faz deste público, comprado- '., a palavra de ordem é: planeja-
ras, muitas vezes, impulsivas. mento. uÉ sempre bom dar unia,'

'Mas é possível diminuir os olhadinha, no que já temos no

,
.

Saias longas são tendência
para este inverno. Estampas

de bicho seguem em alta.
Xadrez estará presente em,
camisas, calças e vestidos
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUfNTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO·

, Kelly�rdmann,
jorn�I;sta

,;Charl�sZimmermann,
"

CarlosHenriqqe o

escritor . SchrOêder, êscritor
o" Elyand�iaA�recida

Silva, es€r!tora
"

.

O ensino público em Santa Catarina
, ,

Vocês
viram o estudo realizado por Havia necessidade de vir gente de fora para

u�� eq�ipe de es�eci�istas inter- _dizer que o ensino público está neste estado
nacionais da Orgamzaçao para Co- lastimável, havia necessidade de pagar para

. operação e Desenvolvimento Eco- alguém dizer que a coisa está tão ruim assim?
�

nômico ., estudo pago pelo Estado, diga-se de O Estado não acredita nos professores, direto
passagem _ que fez uma radiografia do ensino res e pais de alunos, precisa pagar, gastar o di
público de Santa Catarina em todos os níveis? nheiro público para.que alguém lhe diga uma

Pois é. Precisavam pagar mais de uma coisa que está saltando aos olhos?
centena de milhares de reais para uma em-

.

Esperemos que o novo governo catarinen
presa gringa, gastando dinheiro público que se, que recém tomou posse, trate tom muito
poderia ser usado ria me- cuidado essa herança mal-.
lhoria de salário dos profes- dita, esse descaso total que
sores, para constatar que a os governantes anteriores
educação vai de mal a pior, deixaram. O diretor" geral .

por culpa do próprio Estado da Secretaria de Estado da
que não estava.nem aí, pelo Educação diz que está sendo
menos até agora, para o en- elaborado o Plano Estadual
sino público? Será que vai de Educação para os próxi-
mudar daqui pra frente? mos quatro anos, paralelo ao

_ Todo mundo vê, só não Plano Nacional de Educação.
vê quem não quer. OEsta-Será que esses planos resol
do não investe nas escolas, que estão caindo "verão o caos que está instalado na educação .

aos pedaços, literalmente. São infiltrações,' brasileira falida? Sim, porque o problema não
rachaduras, instalações elétricas precárias, é só catarinense, é" nacional. Uma das maiores
instalações hidráulicas idem, (alta de equipa- heranças que o governo Lula deixou foi a falên
mento para ensinar, falta de professores, bai- cia da Educação, entre outras falências. Mas a

xa remuneração; falta de atualização para os educação em Santa Catarina já foi uma das me
professores, falta de motivação para que eles lhores do país e a gestão anterior (ou gestões an
trabalhem e assim -por diante. Ao invés disso, teriores,:pois Luiz Henrique ficou sete anos no
excesso de carga horária, excesso de alunos poder e o seu tapa-buraco Leonel Pavan ficou
em cada sala de aula, falta de tempo para dar um ano) que "governou" o Estado foi no rastro
todo o conteúdo, falta de tempo para o aluno do malfadado presidente, sucateando o ensi
aprender o conteúdo, salário baixo sem previ- .no público de qualidade que tínhamos.
são de piso, e violência cada vezmais presente
nas escolas. • http://luizcarlosamoriril.blogspot.com

LANÇAMENTOS

A Oasa da 'Praia,
"

Nan é uma velhinha esperta, saudável.sgitada e faladeira. Que'mora
"

em um casarão na beirada de um penhasco localizado na pequena e

"simpática ilha de Nantucket. Após uma visitª inesperada de seu consul-
. tor flaanceiro, Nan descobre que perdeu todo o seIJ €li�liheiro jnvestido o

e, prestes a ficar sem'o imóvel, tem uma brilhante ideia: transformá-lo
"numa pousada. Assim, além de conseguir o dinheiro para pagar as con-
tas, ela voítána a ter um lar movimentado é. cheio de vida.

'

,

-

w
'

..

'.

Elsa (Sarah Polley) e Clive (Adrien Brody) são jovens cientistas.
que desafiam 'os limites éticos e legais ao avançar com experíên,
-cías envolvendo DNA."Em segredo, eles pretendem criar um r"l"ovo
organismo chamado Dren para ajudar a medicina moderna. A cria
tura se desenvolve· rapidamente em "uma criança deformada e tudo
começa fugir ao controle dos clentístas. Com David Hewlett e Del
phine Chàneác, sob direção de Vincenzo Natali.

CLIC DO LEITOR

A Florzinha completou dois meses no dia 17, e precisa
de um lar emuito carinho. Interessados tratar com
Geovane pelos telefones 3372-3815 ou 9213-1053

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o, Discurso do Rei (Leg) (14h, 16h20,
18h40, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• As mães de Chico Xavier (Nac) (14hl0,
16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• -Cine Breithaupt 2
• Range (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac) (17hl0, 19h20,
2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac) (13h30, 17h40, 22hl0 - todos
os dias)

.

• Bruna Surfistinha (Nac) (15h30�.19h4b -

todos os dias)

•
.
Cine Breithaupt 3

• O Ritual (�eg) (14h20, 19h - todos os dias)
• Invasão do Mundo - Batalha de Los Angeles
(Leg) (16h40, 21h20 .; todos os dias)

• Cine Garten 3
• Mistério da rua setetl.eg) (14h45, 17h,
19h10, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h, 16h30,
19h, 21h25 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Rango (dub) (14h30, 16h50 - todos os dias)
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg) (19h,-
21h3 - todos os dias)

. • Cine Garten 5
• Invasão do Mundo - Batalha de Los Angeles
(Leg) (13h50"- todos os dias)

• -sexo sem Compromisso (Leg) (16h20;
18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles
(Dub) (13h20 - todos os dias)

• Vovó ...Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub) (15h40,
20hl0 - todos os dias)

• Esposa de Mentirinha (Leg) (17h50, 22hl0
- todos os dias)

• Cine Garten 6· (3D)
• Gnomeu e Julieta (Dub) (13h40 - todos os dias)

.

� Fúria sobre rodas (Leg) (15h20, 17h30,
19h50, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Fúria sobre rodas (Leg - 3d) (14h20,
16h50, 19h20, 21tl40 - todos os dias)·

BLUMENAU
, • Cine Neumarkt

• Fechado para reformas

'NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
André decide acompanhar o delegado para

prestar depoimento. Flores conversa com Nicolau
e Karina. Arminda conta para Filomena que Joca
está escondido em seu quarto. Jairo interroga An

dré, querendo quem envia as ordens do Comando
Invisível. O agente decide prender o rapaz. Mari
sa diz' à Arminda que está cada vez mais difícil a
convivência com Querêncio. Filomena vai à casa
de Léia e diz que Joca está bem, mas pede que
Flores não saiba. Virgílio se faz de vítima para Clo
rís e diz não estar envolvido em nenhum crime.

,

Monsieur Claudel chega em Ribeirão do Tempo.

MORDE E ASSOPRA
Naomi toca piano enquanto Leandro a obser

va. Augusta e Carolina começam a transformação
de Élcio em mulher. Júlia conta para Abner que
ícaro tentará criar uma máquina que facilite a

escavação do titanossauro e preserve sua planta
ção. Guilherme confessa que nunca estudou me-

.

dicina e pede a Márcia um tempo para procurar
outro emprego fora'da cidade. Júli�enta se apro
ximar de Tonica. Miner-va chega à praça, acompa
nhada de Alice e Pimentel, e exige que Dulce pare
de vender suas cocadas. Tonica conversa com Jú-

� lia e diz que Celeste se casará com seu pai.

. ARAGUAIA INSENSATO CORAÇÃO
Vitor e Amélia ficam apreensivos com a cal- Wagner encontra Natalie na boate e se anima

ma com, que Max fala com eles. Solano aparece na com a possibilidade de uma confusão entre ela e

estalagem e vai para o quarto de Vitor. Max se faz o casal Cortez e Clarice. André alerta Carol sobre
de vítima e ameaça Vitor, Amélia e Solano, que pede alguns cuidados que ela precisa tomar em relação
para o casal voltar para a estância para ficarem à gravidez. Léo finge compaixão ao ouvir Carmem
mais seguros. Solano se preocupa com a indisposi- contar sobre a morte de seu filho e a indenização
ção de Estela. Rudy tenta convencer Manuela a per- que irá receber. Douglas tira satisfações cÇlm Bibi.
doar Max, mas acaba compreendendo sua posição. Paula e Eduardo se beijam. Zoraide esconde urna
Estela e Solano ficam juntos. Rudy e Manuela se bei- faca que Norma lhe deu embaixo do colchão de

jarn. Dora cuda'das'crlanças enquanto Padre E·mílio Araci. Léo consegue enganar Carmem. Cortez vai
vai a Juruanã. l.urdinha se assusta ao encontrar

_.

ao hotel falar com Na,talie. Wanda aparece na casa
.

.Rudy no quarto de Manuela pela manhã. de Fabíola e surpreende Léo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO,
ÁRJES
A vida profissional recebe no

vos estímulos neste dia, Apro-
veite para ser mais ousado(a) em

suas ideias e projetas, No amor, poder
de atração está em alta. 'É bom manter

sigilo sobre os assuntos do coração.

É' tempo de lutar pelos seus

ideais e objetivos de vida. Tudo

que envolva novos conhecimen
tos estão favorecidos neste dia, A dois,
o momento é bastante generoso! Passe
mais tempo com sua alma gêmea.

GÊMEOS
Atividades que exijam silêncio

,contam com boas vibrações.
Astral promissor no relacionamento afe

tivo, mas mantenha sigilo sobre seus

planos. Aproveite a chance de realizar
seus sonhos de amor.

CÂNCER
O momento pede que deixe um

pouco su� individualidade de
lado e some forças com o pessoal

do trabalho. A dois, o astral é de entrosa

mento "e lealdade. A troca de ideias com

pessoas mais experiente está favorecida,

LEÃO
No setor profissional, mostre

suas qualidades e seus esforços
serão valorizados. À noite, aprovei

te o clima de envolvimento e mostre seu

lado mais romântico ao par. Dê prioridade
para resolver questões práticas;

'1L���""''efIt'VI Contato com pessoas distantes
Vlf1l_!íil�"!Ii!';j,jl estão favorecidos. Ótimo dia

para aliar compromissos com di

versão. A dois, há sinais de forte envolvi

mento, aproveite! Aposte nas afinidades
nas relações afetivas.

LIBRA

Não ,seja resistente a mudan

ças, elas podem trazer benefí
cio para seu lar neste dia. Rea-.

valie sua vida afetiva e veja o que pode
fazer você mais feliz. Cuide mais de seu

visual, não vai se arrepender.

ESCORPIÃO
'

Trabalho em equipe e troca de

i,dei�s co� pessoas, mais ex�e-
,

nentes es180 favorecidos. A dOIS,
.não faltarão romance e envolvimento corri
a cara-metade. Ótimo dia para incremen
tar o relacionamento amoroso.

eSAGITÁRIO
,

Hoje, seus esforços no trabalho
podem ser recompensados,

aumento ou promoção não es

tão descartados. No romance, a fase é
de estabilidade emocional. Não deixe

para depois o que pode fazer agora.

CAPRICÓRNIO'
No trabalho, sua realização pes
soal estará ligada ao seu envolvi
mento. Na vida pessoal, mostre

mais seu lado descolado. No romance, no-
,

vidades e alegrias não estão descartados. '

Dedique-se a uma atividade prazerosa.

Defenda sua privacidade 'no
campo profissional. Sua capaci-
dade de concentração está em

alta, aproveite para aumentar seu rendi
mento. No amor, o clima é de estabilida
de. Mostre sua generosidade ao par.

O dia promete bons resultados

para trabalhos realizados em

grupo. Pode se irritar com a su-

perficialidade de algumas pessoas.
A dois, aposte em seu poder de sedução.
É hora de retomar projetos esquecidos.
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Henrique morre em
Insensato Coracão

. .:t

Insensato Coração, da Globo, deve ter mais uma

morte. Desta vez, a vítima é um dos vilões da tra
ma, Henrique (Ricardo Pereira), que será baleado.

Segundo o jornal o Dia, o ator português jura não
saber nada sobre o fim de seu personagem, mas ad
mite que'ele ainda vai aprontar muito, nos próximos
capítulos. Henrique investirá em Bibi (Maria Clara'

Gueiros), na tentativa de dar o golpe do baú.

Maria continua
.processando Ariadna

À coluna Retratos ela Vida, do jornal Ex,tra,
'Maria contou que está pensando em levar
adiante o processo' contra Ariadna, que disse,
dentro da ,casa de vidro, que a campeã do BBB
i1 era garota de programa: ;"por mim deixaria
essa história para trás, mas conversei com minha'

mãe, e ela chorou por várias noites por conta des
sa história; Imagina o sofrimento de uma mãe ao
assistirai,filha sendo desmorairZada em rede.na-

.

cíonal, Estou decidindo o que fazer".

Beyoncé pode
trocar de estão

Agora que Matthew Knowles não tem mais nada
a ver com a carreira da filha Beyoncé, o marido da
.artlsta. Jay-Z, assumiu o posto de conselheiro 'da
mulher. De acordo com o site MediaTakeOLit, ele

quer que Beyoncé troque seu estilo musical. "Ele
quer que Beyoncé mude seu som, mais para o som

'eurotechno', porque ele considera que isso é o que
esta vendendo agora", contou uma fonte.

DIVIRTA-SE

O filho revoltado
De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho

e grita:
- Acorda, meu filha! Acorda, que está na hora de você
ir para o colégio.
O filho responde sonolento:

,

- Ah, pal, .. Hoje eu não vou ao coléglo.. E não vou

por três razões: primeiro, porque eu estou morto de
sono; segundo, porque eu detesto aquele colégio; ter
ceiro, porque eu não aguento mais aquelesmoleques!
E o pai respondeu lá de fora:
- Você tem que ir por três razões: primeiro, porque você
tem um dever a cumprir; segundo, porque você já tem
45 anos; terceiro, porque você é o diretor do colégio!

Atores são discretos
em novo namoro

Penélope Cruz
quase caiem
cerimônia

Penélope Cruz estava tão ner

vosa na cerimônia de inaugura
ção da sua estrela na Calçada da
Fama de Hollywood que virou o

pé q.uando se dirigia para o local,
e quase caiu, não fosse o marido
Javier Bardem segurá-Ia. A estrela

, de Penélope é a de número 2.436
e fica em frente ao EI Capitan The

ater, a menos d� um quilômetro
do Kodak Theater, local onde é re

alizada a entrega do Oscar,

Apesar de ainda não terem assurnldoseunamoro,
Bruno Garcia e Maria Paula não se desgrudam. Se
gundo o site Ego, 'do Globo.com, no último domingo,
dia 3, os dois atores foram jantar em um restauran
te japonês do _Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro
mas rnantíverarna discrição; O casal foi embora junto,

'

mas não trocou carinhos nem andou de mão dada.

Na próxima fase da novela Insensato Coração, da
'

Globo, Carol (Camila Pitanga) se envolverá com Raul
(Antônio Fagundes), segundo o jornal O Dia. Tudo co

meça quando o empresário vai trabalhar na empresa
de Vitória (Nathália Tlrnberg) como subordinado de
Carol. A morena não o receberá bem e chegará até a

humilhá-lo. Ele, por sua vez, não consegue digerir que
, . . ,,;

precise trabalhar como subalterno. O antagonismo,
'porém esconde um 'envolvimento amoroso.

Raul: de empreSário a
subordinado

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números

'

em cada linha e cada col
una. Também não se' pode
repetir números em cada

quadrádo de 3x3.

AN IVERSA.RIANTES
4/4 s

Adelbert Klitzke

f,m:fClaudia Wopsch
Ana E. Duwe
Catia R. de Carvalho

,

ChaÍ'lez Franz
Cilene R. manke
Frederico Guinther JR

Higor Arthur Vieira
IIseD.Rahn
Ingeborg Fritzke
Ivan Ehrnké
Jací Materedi
l:arissa � Grest

Lenir S. Ferreira,
Maikcr R. K. Almeida
MarceloWeigmann
Natyeli Deles
Osmar Scheníder
Robson M. Karsten "

Sandra Mara

Sandra Mello
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
�'==�J�����������==���",

I.

Point
,
- I

outono é a nova estação do ano ,e a nova fase do Rest�urante
Madalena, pilotado pelo internacional Juliano Vengerzen, que
tem tudopara virar o clube da esquina para a turma com pa

....", ladares de fino trato. O local que já foi o bochicho do verão,
. agora, após completar o seu primeiro ano de casa lotada, resolveu
,

inovar ainda mais no cardápio. Vale dar uma espiada.

- Buxixo
- .

Ontem, 4 ..de abril, Walter, Provando que a fila anda, a

Janssen Neto" conhecido' pelos minha querida amiga de olhos
'

mais 'Íntimos como, Teca Ians-
.
fatais, Mariza Paulo, a Iza. re

sen, um_ dos empresários mais cém-separada do namorado Ro-
.

importantes de Santa Catarina,
'

gério, voltou aos braços do antigo
certamente foi o aniversariante "amor, João Franco. 0$ dois estão
mais festejado do dia. Parabéns, acertando os ponteiros de novo ...
Teca. O nosso desejo é que você O amor é sempre surpreendente.
e toda a sua família sejam felizes Nessas horas, para acompanhar,
por toda a vida. ' nadamelhor que. um Nitrix Ice.

"

NAS RODAS
•Aquelamorena está deniodé e

nervosa, tentandomanter a pose.
Não consegue namorado, nem
.ficante, porque finge ser o que não
é: diz que é compreensiva,mas é
autoritária,dominadora, e nãodá

_ chance para ninguém ser feliz, É o

babado que rola, com o gosto do
delicioso chope KõnigsBier;
• O delegado MarcoAurélio
Marcuccimata a cobra e mostra o

pau. Na sexta-feira, ele comentou
que esta semana ele apresentaria.
o suspeito demandar roubar e

.

espancar a senhoraHermelina
Pinter. Não deu outra. O nome e

a foto já está circulando em toda
a imprensa do norte do Estado.
Bola branca;

,
.

• Paulinho Chiodini, do Posto
Mime, será o grande anfitrião,

_

amanhã, no tradicional jantar do _

, futebol dos quintaferinos.

• Nesta quarta-feira, aVoilà
movimenta sua loja em tomo da
troca de coleção. As prateleiras e

.

,

araras vão forrar de novidades.

• Agendem! Dia 14 de abril, no
HotelVale das Pedras, tem o

consagrado Festival deFrutos
doMar.

Futebol solidário
No' próximo dia la de abril, acontece o. Jogo, da Solidariedade,

,

no estádio daSociedade João Pessoa. A confraternização tem corno
-

objetivo de arrecadar alimentos para as comunidades de Ribeirão
Grande do Norte e da Pastoral São Judas Tadeu.

Níver do Teco

.
• r'

..No sábado, os clientes
n

do Confraria do Churrasco
tiveram quepeg� senha,

',,;·,1 téit�f,lnha era a: fila pa:ra "

degustar os sabores dá casa.

Idem o Restaurante Madalena.

,,�.'
-

Ihl 15· peed Presslr/I

�NOSA��M�� I

, (47) 3371-2552 '

II speedpress@netuno.com.brlf
Rua Barão do Rio'Bra"co, 41 ! Centro· Jaraguã do Sul I

1/IfIIlllJliIIIIWIWmnammIilJUlIIiJ/!IIiIlli!IJIJI/lfllllJlmWlJIlllmmp,WIJIIJIIIIOJlUIJUIIf'liillJlmPimHiIIJIN.I'II1I!1IJI/Wlflf/Dl1JliUli/lDII!I1.

A vida é uma peça de teatro
que não permite ensaios. Por
isso, cante, ria, dance, chore
e vivã intensamente cada'
momento de sua vida, antes

·

que a cortina se feche e a peça
termine sem aplausos.

"

Fine -Fiore
Quinta-feira à nóite a charmosa
loja Fine Fiore, que ampliou e

repaginou todinho o espaço
interno, será a.qrande hostess
do Preview da Sa Festa do

Champanhe. Um evento que tem
, a assinatura deste colunista e da

.

Revista Nossa. Volto ao assunto.

,Máiara Emmendoerferfoi a
grande ani-versarianté�do' dia
4. E sua vó "Dona Maria", que
posa ao seu lado, comemorou
'dade\nova dia três

.
'

,'r',- ",'",

•A Revista Nossa Santa
_.

Catarina e NossaWeekend já.
estão nas bancas.

• O comunicadorValéria
Gorges movimenta hoje à
noite uma delícíosa, ','galinh� ,

caípíra" no socíety dos '

"terçaferinos", .
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Rua José Theodoro Ribeiro, 954 � Ilha'da Figueira - Jaraguá do Sul

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

,
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DECAIXA DOS EXERCícIOS
FINDOS EM 31.12.2010 E 31.12.2009

(Valores expressos em reais)
31.12.2010 31.12.2009

Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Exercício (178.049) 61.175
(+/-) Receitas e Despesas não efetivadas financeiramente:

. Depreciações e Amortizações
.

214.723 12.375
Custo Imobilizado Baixado 19.321
Provisão para Contingências 82.027

= Superávit (Déficit) Gerado pelas Operações f' 138.022 73.550

(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro
Diminuição (Aumento).Valores a Receber (117.050) 2.275
Aumento (Diminuição-j em Fornecedores 54.321 (343)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Hscaís (41 )
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais (25.427) 56.075
Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações 34.552 (14.211)

1
= Saldo'Operacional 84.376 117.346'

Das Atividades de Investimento
Aquisições de Ativo Imobilizado (412.730) (244.670)

= Saldo Investimento (412.730) (244.670)
. Das atividades de Financiamento

Captação (Liquidação) de Empréstimos (30.00'0) 29.718
Doações Recebidas 528.349 217.333
Ajustes de Exercícios Anteriores .

(4.264)
= Saldo Financiamentos 494.085 247.051

Total do Exercício 165.731 119.727
(+) Saldo Inicial de Disponibilidades 520.017 400.290
= Saldo Final de Disponibilidades 685.748 520.017

18 Publicações Iegals �
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Palavra do presidente

Erri 22 de agosto de 1966, quando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul foi oficialmente fundado por 11 pioneiros, tínhamos uma sede provisória, um caminhão Tames 1951', e um-corpo ativo de 17 voluntários.
Hoje, cada um dos mais de 150 voluntários e efetivos de nossa corporação carrega no peito a iniciativa heróica desses pioneiros. E pode dizer com orgulho que faz parte de uma grande estrutura. Uma estrutura que tem o enorme desafio de funcionar sempre da forma

mais eficiente possível para acompanhar o crescimento acelerado da região.
.Em 2010, tivemos muitas conquistas para nos orgulhar e comemorar. Mas também temos a certeza que ainda temos muito que fazer par.a que em 2011, um ano especial porque marca os 45 anos da corporação, estarmos sempre à frente do crescimento de nossa região. II

Sempre preservando a vida, através da prevenção e do atendimento ágil. E mantendo o mesmo espírito, o mesmo ideal de 1966.
Giorgio Rodrigo Donini
Presidente CBVJS

ASSOC. SERVo SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCícIOS FINDOS EM 31.12.2010 e 31.12.2009

-

ATIVO

•
(Valores expressos em reais)

Nota
Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
••

.

DOS EXERCícIOS FINDOS EM 31. t2.201 O E 31.12.2009

(Valores expressos em reais)

31.12.2009·. PATRIMÔ�IO' DOAÇÕES E AJUSTE AVAL. SUPERÁVIT TOTAL
DESCRiÇÃO SOCIAL SUBVENÇÕES PATRIMONIAL (DÉFICIT) DO .

520.017 EXERCíCIO
.

189.570
330.447 739.542

,

SALDO EM 31.12.08 2.673.947 165.379 3.578.868

7.279
Transf. para Patrimônio Social 165.379 (165.379)
Doações Recebidas

.

'<, 217.334 217.334. 7.279
Superávit/(Déficit) do Exercício 61.174 61.174

527.296 SALDO EM 31.12.2009 2.839.326 956.876 61.174 3.857.376
Transf. para Patrimônio Social 61.174 (61.174)
Doações Recebidas 528.349 528.349

3.586.508 Ajustes' de Exercícios Anteriores (1.587.912) (1.587.912)
Ajuste Valor Bens Imobilizado 61.838 61.838

3.586.508· Superávit/(Déficit) do Exercício (178.049) (178.049)
4.113.804 SALDO EM 31.12.2010 1.312.588 1.485.225 61.838 (178.049) -2.681.601

31.12.2010
ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades
Caixa e Bancos
Bancos Conta Especial

685.748
77.447

608.301

124.330
124.330

810.077

Direitos Realizáveis no Curso do Exercício
Outros Direitos Realizáveis

Total do Ativo Circulante

ATIVO NÃO CIRCLANTE
Ativo Imobilizado 04 2.243.382

2.243.382

3.053.460

Total do Ativo Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO'
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CQNTÁBEIS PARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM·31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

.

(Expresso em Reais)

Nota
.

Explicativa 31.12.2010

94.009

40
152.943
42.840
82.027

371.859

31.12.2009

39.688
30.000

82
178.370
8.288

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul é uma instituição civil que têm por objetivo a proteção
e o salvamento dos bens e da vida de pessoas nsícas e jurídicas. Atende aos casos de calamidade pública, acidentes de
trânsito, incêndios ou outras circunstâncias que de alguma forma coloque em risco a vida ou osbens destaspessoas, ope
rando sem fins lucrativos e tendo como principais receitas as doações provenientes das campanhas por ela desenvolvidas.

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos
Obrigações Fiscais
Obrigações Sociais
Outras Obrigações
Provisão para Contingências

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

09

Total do Passivo Circulante 256.428
NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social

.

üoações e Subvenções Patrimônio Líquido
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Superávit/(Déficit) do Exercício

.

Total do Patrimônio Social

1.312.588
1.485.224

61.838
. (t78.Ó49)
2.681.601

3.053.460

2.839.326
956.876

61.174
3.857.376

4.113.804

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os

Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ..

r

.
..

. NOTA 3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS

a) APURAÇÃO DO RESULTADO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)TOTAL DO PASSIVO

AS receitas fi despesas são apuradas pela regime de competência dos exercícios.

b) ATIVO CIRCULANTE

Está demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

c) ATIVO IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo valor de custo de aquisição dos bens ou pelo seu valor atribuído, conforme previsto na ICPC 10. A
depreciação foi contabilizada de acordo com a vida útil dos bens, estimada conforme utilização e valor residual dos mesmos.

d) PASSIVO CIRCULANTE

Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia
ções monetárias incorridas.

NOTA 4. IMOBILIZADO

2010 2009
TAXA CUSTO DEPREC. VALOR VALOR

CORRIGIDO ACUMULADA- RESIDUAL RESIDUAL
Terrenos ·39.325 39.325 31.501
Edificações 128.604
Veículos '5 e 20% 1.423.867 (679.462) ·744.405 1.51T1.978

: Móveis e Utensílios 5 e 10% 93.307 (47.115). 46.192 306.947
Equipamentos Técnicos 1.0, 20,

30 e 50% / 526.937 (235.565) 291.372 667.286
Biblioteca 710
Computadores e Sistemas 20% 43.674' (29.325) 14.349 77.788
Direito Uso Telefone 3.552
Sede Nova 4% 283.367 (48.204) 235.163 283.367
Sede João Pessoa 4% '289.676 (1'25) 289.551 337.371
Sede Nereu Hamos 4% 208.310 (90) 208.220 205.002
Sede Barra Rio Cerro 4% 181.309 (58.854) 122.455
Veículos' em Transformação 212.058 '212.058
Máquinas/Oficina 4% 86.205 (45.913) 40.2.92 36.402
TOTAL 3.388.035 ' (1.144.653) 2.243.382 3.586.508

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DOS EXERCíCIOS FINDOS
.

EM 31.12.2010 E 31.12.2009

(Valores expressos em reais)

Nota
. Explicativa 31.12.2009

920.863
1.500.711

2.421.574

No. exercício 2010 foi realizado levantamento completo do ativo imobilizado, sendo ajustados os saldos contábeis e de

depreciação acumulada, conforme inventário físico realizado. Este trabalho resultou em ajustes contabilizados corno
erros de exercícios anteriores, no montante de R$ 9�r981, com acréscimo na depreciação acumulada e de R$ 655.667,
referente redução do valor do imobili�ad().,por baixá de bens não localizados.

31.12.2010
RECEITAS OPERACIONAIS

Doações e Contribuições
Subvenções Governamentais

Total Receitas Operacionais .

06
817.945

1.620.099

2.438.044

DESPESAS
Despesas para Realização das Atividades
Despesas Administrativas

-

Despesas Financeiras
Receitas ·Financeiras
Provisão para Contingências
Re'sultado Venda Bens do Imobilizado

(�.21 0.208)
(171.342)

. (4.800)
25.950

(2.455.569)
(129.412)
(5.259)
29.131

(82.027)
27.043

(2.616.093)

(178.049)

Utilizando-se da faculdade prevista na ICPC 10 relativa à atribuição de valor justo aos bens em uso que possuírem valor
contábil divergente deste, foi contabilizado ajuste de valorização patrimonial de dois veículos, aumentando o valor do ativo

_ imobilizado em R$ 61.838.
.

NOTA 5. FILANTROPIA .

,

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraquá do Sul é uma entidade reconhecida pelo Conselho Nacional de
. Assistência Social, sendo que todos os recursos financeiros por ela gerados são reinvestidos em benefício da sua atividade
principal.

(2.360.399)

61.174

Total Despesas

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCíCIO
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PR·EVISÃO DO TEMPO

'fEMPO F�RW�E
A ehsgada de uma'
massa de ar frio e seco .

deixa o tempo firme
com presença de sol e
algumas nuvens em todo ..

o Estado, com declínio
de temperatura.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 14°C
MÁX: 28°C

QUARTA
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

���N��oc ��MÁX: 25°C .,_.�-)
SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 28°C

IEMPE TU

Frio ameno ao '

longo da semana
A passagem de uma frente fria .

.

e seca abre o tempo e baixa as tem
peraturas. O ar seco inibe a forma

ção de nuvens e o sol predomina,
com rápida elevação da tempera
tura e as máximas variam entre 25
e 28°C namaior parte do Estado.

.
.

MUDAN��l\
- Tempo abre e acabam
as' condições de chuva

Com a passagem de uma massa

de ar seco e frio pelo Estado ontem, o
.

tempo abre em SantaCatarina, encer
rando o quadro de pancadas de chuvav

e ocasionais temporais que imperou
nos três primeiros meses de 2011.

/��; . (;5�'�'�)�
....�, ......._ ..."......�.,J """"pll�

tnsola!'ado Paroia!mente Nl1lJlado Im3.távül
Nuhlado

Chu\lOSO

NOTA 6. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
A Entidade recebe doações de pessoas físicas, jurídicas e subvenções do poder público. Nos exercícios de 2010 e' 2009
recebeu, as seguintes subvenções do poder público, que foram contabilizadas no resultado do superávit (déficit) do

exercício, pois se destinaram ao custeio da Entidade: •

NOTA '1. PROJETOS ASSISTENCIAIS
No exercício de 2010 a Entidade registrou o montante de R$ 2.269.851 (R$ 2.074.965 em 2009) referente despesas com
projetos assistenciais, ou seja.todas as despesas incluídas para realização de suas afívidades, líquidas das contribui'ções
usufruídas.

.

Prefeitura
Estado
Governo Fed.eral
Total

-

2010-
1.068.759
230.951
320.389

'.

1.620.099

Responsabilidade dos' auditores independentes
Nossa responsabilidade. é á de expressar uma opinião sobre essas·demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, cond�zida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
estão livres de distorção relevante.. .' .' .'

Uma auditoria envolve a execução de' procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados d�pendem do julgamento'do auditor, incluindo a avalia
ção dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa' aval
iação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes paraa elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são -apropnaços nas circunstâncias, mas não para fins de

.

expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a.avaliação da adequa
ção das práticas contábeis utilizadas e a ra�oabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avalaçãe da

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. .

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

2009
1.104.625

85.567
310.519

1.500.n1

NOTA 8. CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS
Foram contabilizados como receitas e despesas operacionais, os valores relativos às isenções com contribuições sociais,
que foram as seguintes:

.

Opinião _ _ _

Em nossa opinião, as demonstrações 'contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a

posição patrimonial e financeira da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul em 31 de dezembro de 2010, o
desempenho �e suas operações e os seus fluxos de caixa para à exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no .Brasil.

. ...

Descrição 2010 2009
INSS / SAI/ Terceiros 294.665 276.530
COFINS 25.724 26.166

.

CSLL 10.541
Total 320.389 310:519

O montante relativo à INSS/SAT /Iercelros refere-se a quota patronal �e INSS, que a Entidade usufruiu.

NOTA 9. CONTINGÊNCIAS
Além do passivo contingente contabilizado referente processos judiciais na área crval (R$ 82.027), os assessores jurídicos
da Entidade estimam perdas possí:veis em processos judiciais no montante de R$ 76.162, assim discriminadas:

l

Aos
Diretores da

.

Associação de Serviços Sociais Voluntários de' Jaraguá do Sul,

Examlnarnos as demonstrações contábeis da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, que compreendem o
.

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações de resultado do superavit (déficit), das mutações.
do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim comoo resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas..

Processos:
- Trabalhistas
o/Cíveis
-Total

�nfase .

Contorme descrito na Nota_ Explicativa 04, no exercício 2010 a Entidade efetuou levantamento completo do seu .ativo imobilizado,
adequando os registros contábeis aos bens i!1ventariados, o que resultou em acréscimo da depreciação acumulada em R$ 927.981 e

redução do custo de bens de.R$ 655.667. .

.
.

Joinville - SC, 24 de fevereiro de 2011 ..

2010
60.000
16.162
76.162

Sérgio Stahn Auditores Independentes S/S I CRC/Se' nú 7.657/0-2
Sérgio Paulo Stahn I CRC/SC nO 014.878/0-6

DIRETORIA
Giorgio Rodrigo Donini
Ermes Nissen

- Jeferson dos Santos
André Luis Klein da Silva
João José Bizatto
Adelino Murara

. Caio Mandolesi de Sá
Deivis Alessandro da Silva
Gilson Concer

. Jôber Teixeira Bastos

.�
I.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Presidente
Vice. Presidente
10 Secretário
20 Secretário
10 Tesoureiro.
20 Tesoureiro
Diretor de Comunicação Social
Diretor Treinamento e Desenvolvimento
Diretor Técnico
Diretor de Atendimento Clínico

CONSELHO FISCAL
Efetivos
Gerd Edgar Baumer
Paulo Luiz da Silva Mattos
lIário Bruch

Suplentes
José Carlos Neves
Devanir Danna

.

Sergio Luiz Silva Schwattz

Giorgio Rodrigo Donini
PresidenteResponsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 'ela determinou como necessários para permitira elabo
ração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

"
.

Vandernei Marquardt
Contador CRC/SC 23843
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Vermelhinho daTifaMartins venceu Tupy por 4x2 e tem vaga antecipada pelo índice técnico
JARAGUÁ DO SUL ' panha do certame.

'

No sábado, eles fizeram o de
ver de casa com uma ajudinha do
atacante Iaíson que marcou três
'vezes e ainda sofreu dois pênal
tis. Iaison abriu o marcador com

- dois gols, porém, Jamaica e Toró,
,

empataram para os visitantes. No '

segundo tempo.Brasão converteu
pênalti e o nome do' jogo. Iaison,
ampliou nos atréscimos,

I

I o fim de semana foi
perfeito para o JJ
Bordados/Conservas
Vida, Verde. A equipe

, goleou o Tupy por 4x2 e,
de quebra, garantiu a

vaga �a semifinal. '

A
classificação anteci

pada 'aconteceu por
causa dos 'resultados

,

das outras' partidas. O'
vermelhinho da Tifa Martins já ,

-

possuí o
_

melhor índice. técnico

independente do resultado do,

jogo de volta contra a Tupy. Com
três vitórias na competição: os

jaraguaenses têm a melhor cam-

No domingo, oVitória recebeu
o Iuventus e empatou em 4x4. O
.Auriverde do Rio da Luz teve de

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

-Corupa Buffalos estreou na.competição diante do Brusque Admirais

Corupá Bu1falos vence
naestrea do se' Bowl'

'

CORUPÁ ram uma vantagem de 24xO, com
_

O Corupá Buffalosmassacrou. a ajuda das boas atuações indivi -

-,

'

o BrusqueAdmírals por 39x6, du � duais de Claus e Francener,

rante a "estreia do SC Bowl (Cam -
' No total, oito times disputam o

peonato Catarinense de Fute- SCBowl20l l.As equipes foramdi

bol Americano). Á partida, que "

vididas em duas chaves: aVerde e a

'aconteceu na tarde de domingo, Vermelha. O próximo jogo dos co

no Seminário Sagrado 'Coração _ ruPélenses será no dia 17 de abril,
de Jesus, mostrou- que a "Mana- 'em !�barão, contra os Predadores.
da" como é conhecida vem forte - Outro resultado da competição foi
, , ,

,

pará a competição. ' um' 59xO do Joinville Gladiators

Na primeira posse de bola os sobre o Tubarão Predadores e um

donos da casa pontuaram depois, 44xO do São José Istepos em cima

de ganharum safety íderrubar o do Blumenau Riesen. A partida de
jogador-que está com a bola den- estreíà do Jaraguá Breakers, contra
tro de sua própria end zone). No o Timbó Rhinos, foiadiada para o

primeiro tempo �s Buffalos abri- dia 16 de.abril.

} ,

buscar o resultado,' pois estava
'

perdendo por 2xO. Cavilhinha e

Cupim abriram o placar para os

visitantes. Mico anotou duas vezes

:
e empatou o jogo.Cupim colocou
novamente o Juventus em vanta

gem. Quase no final do primeiro
tempo, Pedreirofez 3x3.

-

O time de Joinville voltou
a ficar na frente mais uma vez

com Cupim. Magrão, de cabe
ça, deixou tudo igual. O vuo- -

,

ria só se classifica caso vença o ,

jogo de volta. O empate só aju
da se for acima de quatro gols.
Já o Iuventus avança para a se- '

mifinal em caso de vitória ou,

empate até três- gols.
, A Liga Ioínvilense de Futebol, .

que está organizando o certame,
deve divulgar no decorrer da se

mana as datas e locais de jogos.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

"

,'- jj Bordados/Conservas Vida Verde (vermelho) está inviêt� na competição'
,

1_

FutsaI feminino ganha.
.

torneio preparatório
JARAGUÁ DO SUL

As .menínas da equipe' Gra
meyer/Dalponte/FME de futsal

'

feminino conquistaram o pri
meiro título da' temporàda no

sábado, em Bluinenau. As [ara
guaenses venceram

-

de forma'
invicta um torneio preparatório
envolvendo atletas da categoria
Joguinhos Abertos. Na estreia
elas bateram' Itajaí por 3x2, de-

,

pois superaram a ADIEE por 9xO

e, por fim, venceram Vasto Verde

pelo placar de Zxl .

O treinador do futsal femí-
nino, Vitor Alexandre,' elogiou a

atuação e disse que o torneio foi
fundamental para avaliar os trei
namentos. "Enfrentamos duas

equipes favoritas ao título dos Io
guinhos e vencemos. Is-so mostra

que estamos fazendo o trabalho
damaneíracorreta, mas também
fOI possível verificar alguns, er
ros, que procuraremos corrigir",
comentou, _ ,

-

/

APOIO

Polo ganha material

o polo de futsal f�minino da escolaAnna Tõwe Nagel.recebeu bolas
e uniformes de sua principal incentivadora, a empresa Futuro Aparta- .

mentos.A iniciativa faz parte do projeto'Comunidade do futuro que en-
"

volve mais de'30 alunas da unidade escolar.
-

. .

Sub-13 e sub-15
invictos no Estadual

-

As equipes sub-13 _e sub-15 do

Colégio 'Evangélico Jaraguá estrea
ram bem no Campeonato Catari
nense dentro de casa, No sub-13,
os garotos venceram os três jogos. '

O time passou por Moítas/Itupo
ranga (4x2), Tuper/São Bento do
Sul (8x2) e Metisa/Timbó (lIxO). A
equipe sub-15, Afort/Color Quími
ca/Gráfica Régis/FME, também foi
soberaria na estreia. O time supe�
rou o Tuper/São Bento do Sul (9xl),
Adesc/Schroeder (l2x2) e Tradição/
São Bento do.Sul (14Jq). Ambas as
equipes ganharam o direito de se

diar o returno em casa. ,

'lETI
,

Simone ,é bronze'
'no Paraná

.

.

A equipe de atletismo �acul
dade Jangada/FME esteve no

'� Torneio FAP de Atletismo, em

Maringá, com a' representação
dos atletas Simone Ferraz eMaico

Angst. Simone ficou com o bronze

após correr em llmin38 a prova
de três milmetros com obstáculos.
Na primeira competição do ano, a

.

atleta já alcançou o índice exigido
para a participação no Troféu Bra
sil de atletismo e obtevemarca pra
ranking brasileiro sub-23. Ambas

competições acontecem no se-

gundo semestre.
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Mw.icyseráaIlllllciadohoje
Técnico assumirá comando do Peixe para tentar salvá-lo da crise

.SÃO PAULO

. Muricy Ramalho vai
assumir o comando do

. Santos. O técnico, que
·deixou o Fluminense e

estava há quase um mês
de férias, fechou ontem
com a diretoria do Peixe.

O
presidente do Alvinegro
Praiano, Luis Alvaro de
Oliveira Ribeiro, .afirmou
ontem que o acordo com

Muricy está costuràdo e que' o
anúncio oficial deve acontecer
ainda hoje. O dirigente se reuniu
com o. treinador pela primeira vez
no fim da tardede ontem e, segun
do o mandatário, 'o treinador- está
95% fechado com Santos.

"Faltam'. pequenos detalhes

que não devem atrapalhar o des
fecho", disse Luis Alvaro. Segundo
o dirigente, a formação.da comis
são' técnica é um dos pontos que
ainda não foram acertados. Já que
Muricy quer trazerum preparador
físico de sua confiança.

O cargo havía ficado vago
desde que Adilson Batista foi
demitido e o nome do campeão
brasileiro do ano passado .era o

DIVU�GAÇÃO PHOTOCAMERA

.preferido do presidente Luis Al
varo. Tanto que, mesmo com .a

pausa que Muricy pediu, ele es

perou o tempo passar e colocou
· 6. auxiliar técnico Marcelo Mar

telotte para trabalhar com o time

profissional.
O desfecho do caso .deve ser

breve por causa da necessidade

que o Santos tem de sair da cri

se, especialmente após a derrota

para o. Palmeiras no clássico de

domingo (lxO), a quarta posição
na cÍassificação do Campeonato
Paulista e a situação complicada
ria Copa Libertadores, com uma

sequência de resultados
.

ruins.

Porém, mesmo que C? anúncio

· seja feito hoje, o novo coman

dante do Peixe não estará à fren
te do time no jogo contra o Colo

Colo, amanhã, pela Taça. Liber-;
tadores e deve assumir a equipe
apenas na semana que vem.

. Quatro. vezes campeão brasi-.
leiro (três pelo São Paulo, lima pelo
Fluminense) e cinco vezes eleito-
o melhor técnico do País pela CBF, .:fi
MuricyRamalho tem passagens por
times como - além dos citados aci
ma - Náutico, São Caetano e Pal-

· meíras, Só não tem a seleção bràsi
leira no currículo por ter recusado
o convite que recebeu após a Copa
do Mundo de 2010. Tetra campeão brasileiro, Muricy Ramalho, é a esperança do Alvinegro

DIRIGENTE DISSE QUE NÃO PODE PASSAR POR CIMA DO S�NTOS

Sanchez tem inter.esse·em contratar Ganso
O presidente do Corinthians,

Andrés Sanchez, confirmou on

tem, em entrevista à Rádio. Ban
deirantes, que _ tem interesse
na contratação do meia Paulo

,

Henrique Ganso, do Santos. O

dirigente corintiano, porém, ne
gou que pretenda fazer isso pelas
costas do clube santista.

"Realmente teve e está tendo

conversas, mas euacho que não

posso passar por cima do Santos.
Eu respeito bastante os coirmãos.

"

Converso. com os representantes
dele (Ganso) e do Santos, com o

Luis Álvaro. (presidente Luis Ál
varo Ribeiro), constantemente",
revelou Andrés à rádio.

Apesar de relevar o desejo de
ver o Santos seguir brigando para .

manter Ganso no país, Andrés
- destacou que não é isso que im-

. pede o meia de fechar com o Co
rinthians. "Infelizmente, o único
problema que impede é que ele

· quer ficar três meses no Brasil.
Isso realmente o Corinthians não
faz. Ou ele fica aqui temporadas,
ou continua a vida dele".

J!j '·1

. I/Infelizmente, o único
pr�blema' que impede

.

é que ele quer ficar três
,

meses no Brasil".
. .,. ANDRÉS SANCHES, .

,

PRESIDEN.TE 00 CORINTHIANS

.
.

Quando perguntando, sobre a

sua visão sobre o futuro de Ganso,
Andrés foi honesto: "Ele estámais

perto dos clubes da Europa", mas
.

manteve as portas abertas. "Va
mos ficar esperando se tiver uma

oportunidade, lógico que com res

peito ao Santos e ao próprio atleta
Quando o jogador não querjogar .

mais, não adianta contrato, não
adianta nada. É a vida, contratos
são feitos para romper'ilembrou o

presidente corintiano.

DIVULGAÇÃO

Insatisfeito no Santos, Ganso quer ficar somente três meses no Brasil

Esporte 21

JOGOS PELO BRASIL

• CAMPEONATO CATARINENSE

.yaRODADA-RETURNO
RESULTADOS

Brusque 3xl Concórdia
Chapecoense 1x0 Márcnio Dias-SC

Criciúma 1xl Joinville
Imbituba OxO Metropolitano-SC
AvaíOxl Figueirense

. Classificação: Chapecoense 16, Figueirense
.

14, Brusqué 11, Avaí 10, Joinville 10, Criciúma
10, Concórdia 8, Imbituba 6, Metropolitano-SC
5 e Marcnio Dias-SC 4.

• CAMPEONATO CARIOCA
� 6a RODADA - RETURNO

RESULTADOS
Nova Iguaçu 3x2 Cabofriense

Madureira 2x0 América-RJ
Volta Redonda 1x2 Fluminense

Macaé 2xl Boavista-R)

Duque de Caxias 0x2 Flamengo
Americanq-RJ OxQ Olaria

Vasco 4xO Bangu _

Botafogo 1xl Resende
· C�IFICAÇÃO: GRUPO A: Vasco 13,
Flamengo 12, Americano-RJ 11, Boavista
RJ 10, Resende 7, Volta Redonda 7., Nova

Iguaçu 6 e América-RJ 3. GRUPO ff: Olaria

13, Botafogo 11, Fluminense 11, Duque de
Caxias 8, Madureira 7, Macaé 6, Bangu 6 e

Cabofnense 4.

•. CAMPEONATO GAÚCHO
• 7a RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Lajeadense 1x1lntemacional
Ypiranga-RS 4x2 Caxias
São Luiz OxO Novo Hamburgo
Inter de Santa Maria Ox3 Pelotas
Grêmio 2x1 veranópolís
Cruzeiro-RS 3xO Santa Cruz-RS

Juventude 3xO Porto Alegre
CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Caxias.Iê,
Internacional15, São José-RS 14,Ypiranga-
RS 14, Novo Hamburgo 13, Lajeadense 12,
L1niversidade 9,e São Luiz 7, GRUPO 2: Grêmio

17,Juve·ntude 14, Cruzeiro-RS 11, Veranópolis
10, Pelotas 8, Santa Cruz-RS 6, Inter-SM 6 e

Porto Alegre 4.

• CAMPEONATO PARÂNAENSE
• 7". RODADA - RETURNO

RESULTADOS

Çorinthians-PR 2xl1raty
Corítiba 6x2 Rio Branco-PR

Cascavel 1x2 Arapongas
Cianorte 4xl Roma-PR
Paranavaí 1x2 Operário
Paraná Clube 2x3 Atlético-PR

CLASSIFIC�ÇÃO: Coritiba 21, Atlético-PR 16,
Operário 13, Cianorte 11, Paranavaí 10,

.

Paraná Clube 10, Arapongas 10, Rio Branco-
.:.

PR9, Corinthians-PR 8, Roma-PR 7, Iraty 3 e

Cascavel1.

• CAMPEONATO PAU.LlSTA
• lr RODADA
Ituano 2x3 Oeste

Portuguesa 0x2 Noroeste

Paulista 2x3 Mogi Mirim .

São Caetano 6xl São Bernardo
Linense 0x2 Americana
Santos Ox1 Palmeiras

São Paulo lxO Mirassol
Botafogo-SP OXÔCortnthíans

.

Bragantino Oxl Ponte Preta

Santo André 1x3 Grêmio. Prudente
CLAssiFICAÇÃO: Palmeiras 38, São Paulo .

37, Corinthians 35, Santos 34, Ponte Preta

29, Oeste 27, Mirassol27, Paulista 25, São
Caetano 23, Americana 22, Portuguesa 22, '

Mogi Mirim 21, Bragantino 19, Botatogo-Sl>
18, Noroeste 17, Ituano 15, Lineose 15,
São Bernardo 15, Santo André 15 e Grêmio

Prudente 14.

• COPANORTE
• 2a FASE - JOGOS DE IDA

RESULTADOS
JJ Bordados/Conservas Vida Verde 4x2Tupy
Vitória 4x4 Juventus

• VARZEANO DE JARAGUÁ
·2aRODADA

RESULTADOS
Jurtti Ox6 Barrabaxo
Vila Rau 2x2 Nova Geração
Kiferro 3x4 Forprem

,

Borracharia Senem 2x4 Amizade/Móveis
Boelng
Roma x Jack's/MMS Pinturas (cancelado)
Global Pisos/Barrai Fontana x Solarquim
(cancelado)

• CAMPEONATO S�NIORES
• 3a RODADA - COMPLEMENTO

Guarany lxl Grêmio Garibaldi
Noite a Fora 2xO Galácticos/Fixsul
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal CasteloBranco, 3201, CEP: 89275-000
SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
slte: http://www.schroeder.se.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO N°. 63/2011-:PMS
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 34/2011 - PMS - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 0412011- PMS

Coniratant�: MUNiCíPIO· DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO..
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3201,
no Município de Schroeder/SC.

.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nO. 17.20, Bairro Figueirinha,
na cidade de Guaramirim, Estado de Santã Catarina, CEP: 89270-000.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimen
tação Asfáltica da Rua Florianópolis, perfazendo a área total de 5.522,70m2, .

localizada rio Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais
descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte in
tegrante deste instrumento convocatório e conforme Contrato de repasse nO,
330.094-00/2010, com o Ministério das Cidades.
Valor do contrato: R$ 286.230,60 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta reais
e sessenta centavos).
Data da Assinafura: 04/04/2011 - Vigência: 31/12/2011

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Tabelionato Griesbach
Notas e. Protesto

EDITAL DElNTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDlTALDE INTlMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, ele o artigo 995 do código deNormas da CGJ ISC, 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 àsustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 174074/20il Sacado: 3026 KASA DESIGN COM MOVEIS DECOR L Endereço: AV. GEUJLIO VARGAS 05
SL 1 E 2 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GDEDO SUL S A Portador: BC
24 HORAS ALARMES E SISTEMAS DE S Espécie: DMI - N° Titulo: 3026E2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 602,20 -

Vencimento:03/03/2011' .

Apontamento: 173419/2011 Sacado: ADRIANE UNZMAYER VENERA Endereço: RUAWAlDEMARWERNER 316 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-00Q Credor: NEUBER MOVEIS E ELEI'RODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
05854510W - Motivo: falta de pagamenteValor: R$I68,40 - Vencimento: 13/03/2011

Apontamento: 174110/2011 Sacado:AlDENIR FERREIRADE SOUZA Endereço: RUA JOSEPICCOW,133 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-350 Ctedor: CENTRO FORM CONO LES llDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 27998 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 204,00 - Vencimento: 20102/2011

.
-

-----------------------------------_----------------------------::-------------------------------------------------------------_---_------------

Apontamento: 174056/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRJALLIDAME Endereço: RALBERrO UTPADEL 6002 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: SIPAR COMERCIODEPARAFUSOS E FERRAMENTAS llDA Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 7179-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 62,88 - Vencimento: 23/03/2011

Apontamento: 174122/2011 Sacado: CARLOS NOBREGADEOliVEIRA Endereço: R CLEMENTE B,ARATIO 81- CENTRO
- Iaraguã do Sul-SC -.CEP: 89251-650 Credor: BVFINANCElRA SIA c.EI. Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 251002303 -

Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 4.328,96 - Vencimento: 08/07/2010

Apontamento: 17365812011 Sacado: COMERCIAL BELENlCE DE MERCADORIAS llDA Endereço: RLlJIZ SARTI 1207 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: DISTRIBUlDORAKUSCHELllDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1630/4/1- Mo-
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 384,04 - Vencimento: 15/03/2011 -. .

A������;�-�73969i2õl-i-����:FS:rnvAMMomEiRoiUTS--fud����:�E.-FIDEUS'STIMGHEM-3-2---j�;á-d�
Sul-Se - CEP: - Credor: CENTRO FORM CONO LES llDAEPP Portador: -. Espécie: DMI - N°TitUJo: 16785 - Motivo: falta
depagamentovalor: R$151,Ob - Vencimento: 17/02/2011

Apontamento: 174105/2011 Sacado: FERNANDOBARDIM Endereço:MAXNICOLAUWILlAN CHlMlTIZ 522 - VIlA LEN
ZI- Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO DE PROTETIZACAO CATARINENSE Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
241 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 470,00 - Vencimento: 21/03/2011 .

Apontamento:.173523/2011 Sacado: GEOVANI BONEITI Endereço: RUA FRITZ BARTEL, 727 APTO 42 - BAEPENOI - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89256-120 Credor: AUTO EUTE llDA Portador: - Espécie: NP - N" Titulo:'SN - MOtivo: falta de

. pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 27/12/2010
. -

Apontamento: 17403si2011 Sacado: IDEAL PISOS E ACABAMENTOS r:I'DA- ME Endereço: R: MARECHAL-DEODORO
DA FONSECA, 1.605 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: RADIO HORrENClA llDA Portador: - Espécie:TIMI - N°Titulo:
10320 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 20103/2011 .

- Apontamento: 174109i2011Sacado: JANRIHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHO AUG.� 342 CASA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: UNIAO DE BANCOS BASILEIROS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTOR Espécie: DMI - N°Titulo: 22835 -Motivo: falta de pagamentoValor:.R$152,00 - Vencimento: 20103/2011

Apontamento: 17388812011 Sacado: JOELSONUMADA SILVA Endereço: R IRMAO LEANDRO 3179 CASA - VIlA LENZI
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor. BVFINANCElRASIA CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131032521- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.150,02 - Vencimento: 17/05/2010

..

Ápontamento: 173891/2011 Sacado: JOSEVAlDECIRANTUNES Endereço:DAS PALMEIRAS 001 - TIFAMARfINS. - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: BVFINANCEIRA SIACFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131030155 - Motivo: falta
depagamentoValor: R$ 1.401,32 - Vencimento: 12/02/2010
---------------------------------------------------------------------:-- .. ----------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174021/2011 Sacado: KRAMER E BASTOS !MP E EXP ITDA Endereço: RUADA SAUDADE 209 - CORUPA
SC - CEP: - Credor: HPN SECURlTIZ;AD()RADE CREDITOS SA Portador: MARIA DE LOURDES LUCCA MEDUNA
TECPACKEspécie: DMI - N'Título: 393S1-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,71-Vencimento: 21/03/2011

Apontamento: 174107/2011 Sacado: MCVCOM. INS'D\lACOES ELEI'RICAS Endereço: RUAFELIXRICHERT 80 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor: INSTAlADORA ELEI'R CONTI llDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 14052-1 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 114,95 - Vencimento: 07/03/2011
-------------------------

..--------------------------------------------------------------------------7-----------------------------------------

Apontamento: 173912/2011 Sacado: RHOM FORJADOS llDA Endereço: RUADASAUDADE 248 - ANOBOM' - CORUPÁ
SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO BRADESCOSIA Portador: - Espécie: NP - N"Titulo: 1116589 - Motivo: falta de paga-

.

mentoValor: R$146.414,20 - Vencimento: 1�/08/2008

Apontamento: 173890/2011 Sacado: SEBASTIAO BASTOS DE MORAES Endereço: RUA IRMAO LEANDRO 2036 - VIlA
LENZI- Jaraguá do Sul�SC - CEP: - Credor: BVFINANCElRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131025247-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.099,04 - Vencimento: 24/08/2009

Apontamento: 173836/2011 Sacado: VETOR CNC COMERCIAL IIDA Endereço: AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA
2050 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: AZANEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS r:r Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 237A237B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.115,00 - Vencimento: 23/03/2011

Apontamento: 173886/2011 Sacado:VlVIANECANCLEndereço: RUAJOSEPICOm 512 - ESTRADANOVA - Jaraguá do Sul
SC - CEP: - Credor:BVFINANCElRASIACFI Portador: - Espécie:CBI - N'Titulo: 131018502 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 959,94 - Vencimento: 22/08i2008 .

Apontamento: 173725/2011 Sacado: YES EVENTOS E PROMOCOES Endereço: AVPREFEITOWAlDEMAR GRUBA 1839 -

BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: RADIO CUI1URA DE JOINVILLE llDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0000147 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.076,32 - Vencimento: 20103/2011

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 05/0412011.
Jaraguá do Sul (SQ, 05 de abril de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 20

Escolacontínua à
espera de projeto
Vigilância Sanitária deve fazer hoje. umanova inspeção

1"_,,"'"IJ/!/I/Im

Dentro de uma semana,
.

a direç'ão e professores
da Escola Estaduallauro

·

Zimmermann saberão se

uma nova estrutura será
.

construída, ou se a atual
·

vai passar por uma
grande reforma.

Na
terça-feira passada, um

técnico da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Re-

· gional) . se reuniu com os

professores da escola para elaborar
um projeto de reformulação para o

local. Ele pediu 15 dias para entre

gar o projeto; prazo que vence no -

dia 13 de abril. E nesta terça-feira,
a Vigilância Sanitária de Guarami
rim deve fazer urna nova vistoria no
colégio. De acordo com a diretora.
lisiane Soares, a. visita acontece
para verificar se todos os proble
mas descritos no TAC (Termo de ..

Ajustamento de Conduta) foram
solucionados. A vistoria deveria ter
acontecido ontem, mas aVigilância
mudou a data para esta terça-feita.

. Durante a reunião com o técni
co da SDR, os professores levanta
ram a bandeira da construção de
urna nova escola, pois, de acordo
com eles, o valor da reforma se
ria suficiente 'para erguer urna

nova estrutura. "Isso os profes
sores questionaram a SDR, mas

eles afirmaram que vão fazer os

orçamentos, tanto para a reforma

quanto para a construção nova.

Não sabemos até que ponto a re-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Professores apoiam construção de novo prédio, pois reforma seria cara

paração seria viável. Agora temos
que aguardar", explica a diretora.

No' pedido à SDR, os profes
sores repassaram todos' os pro
blemas em todas as salas de aula,
banheiros, cozinha, e na' infraes
trutura da escola. A Escola Lauro
Zimmermann foi interditada

pelaVigilância Sanitária no dia
IOde fevereiro, após os profes
sorés entrarem no Ministério
Público apontando inúmeros
problemas na. estrutura ofere-

cida aos alunos. A Vigilância
'

Sanitária e os Bombeiros Vo-
'

luntários . consideraram que
o prédio estava irregular para
continuar funcionando, o que
já vinha acontecendo há mais
de um ano. As atividades esco
lares foram retomadas no fi
nal de fevereiro, após algumas
adequações no local.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.co�.br

Definição de ações. para 2012
Moradores e representahtes

da população de Iaraguá do Sul,
tiveram' a oportunidade de elen
car quais são as açõesque devem
ser tratadas como prioridade pelo
município'em 2012.

Na noite de ontem, cerca de 100
· pessoas participaram da Audiência
Pública referente à IDO (Leide Di
retrizesOrçamentárias).e àLOA (Lei
OrçamentáriaAnual) para o exercí
cio do próximo ano na Arena Iara- .

guá. A cidade foi dividida em nove'
regiões e moradores dessas locali
dades assinalaram quais são as três

principais ações que estão no PPA

(plano-Plurianual) e que devem sair
do papel de cada pasta. De acordo

...,.
Audiência pública reuniu cerca de 100 pessoas na Arena ontem à noite

com o secretário da Fazenda, José
Papp, essa -é a oportunidade para
a comunidade opinar e mostrar ao
governo os anseios da sociedade.

Depois de elencarem as ações -

como construção de postos de saú
de, pontes, creches, paviméntação

de ruas' e ciclovias - os moradores

entregaram à Prefeitura a
.

docu

mentação. Segundo o diretor deOr
çamento e Gestão, Lauro Stoinski,
até dia 14 a Prefeitura vai repassar o
resultado daAudiência Públicapara
aCâmara deVereadores.

"
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.Sobrínho acusado
de planejarassalto
Suspeito teve prisão decretada pela Justiça é está foragido
JARAGUÁ DO SUL

O mandante do crime que
levou uma idosa de 76
anos ao hospital seria o

,próprio sobrinho,
segundo a Polícia Civil

árcio . Rodrigues dos

Santos, 26 anos, teve a

prisão preventiva de
cretada pela Justiça na-

noite da última sexta-feira. A tia

dele, Hermelina Pinter, foi vítima
de agressão seguida do roubo de

R$ 4 mil na semana passada. Ela
está internada no hospital São José
desde o dia 31 de março" quando '

ocorreu a agressão, e ainda não

tem previsão para receber alta.
"Os dois advogados do Márcio,

que está foragido; estiveram aqui
dizendo que ele deve se apresen
tar na quinta-feira desta semana,
mas oficialmente este prazo não

existe e o suspeito pode ser preso
a qualquermómenta", informou o

.

delegado Marco Aurélio Marcucci,
responsável pelo caso.

.

Ainda não há pistas sobre o

paradeiro do segundo envolvido
no. crime, que foi quem invadiu
a residência da idosa. O delega
do agora ·�ambém está tentando
localizar uma ex e a atual namo
rada de Márcio, que residem em

JaraguiÍ do Sul, para intimá-las a

depor..Os pais de Márcio mor�m
em Barra do Sul e ele estaria em .

Iaraguá há algum tempo, m-as'

sem endereço ou emprego fixos.
-

.

Umaparente daVítima contou à
polícia, que Márcio começou a fre

quentar a 'residência da tia há cerca
de três meses e que, antes disso, o
relacionamento entre as famílias era
distante. No 'dia em que aconteceu
o crime, o acusado esteve na casa de

.

Hermelinalogo cedo, após o filho de
49 anos, quemora com ela, ter saído
para o trabalho. Quando ele saiu, a

.,vítima pediu-lhe que passasse o ca-

. deado no portão, mas ele apenas o
encostou. Percebendo isso, a tia foi
até o portão e passou o cadeado,
indo para a cozinha tomar seu café
da manhã. Neste momento, �
homem pulou o muro dos fundos
e entrou na casa perguntando pelo
dinheiro que ela teria em casa já
usando de violência.

• Bisingela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br
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Hermelina Pinter permanece internada sem previsão para receber alta
DIVULGAÇÃO/POlÍCIA CIVil

Márcio Rodrigues dos Santos, 26 anos, sobrinho da vítima, está foragido·
.

"
.

Dinheiro roubado
de idosa seria
usado em cirurgia'

tíca, "Em. certo momento, ela

conseguiu tirar o capuz dele e,

provavelmente por medo de' .ser
identificado, o criminoso ten
tou matá-la. O homicídio só não

.

aconteceu porque ele pensou
De acordo comMarcucci, a víti- que ela já estivesse morta. Ela

ma contou em depoimento, que os disse que fingiu estarmorta, mas
ladrões estavam atrás de.R$ 80 mil talvez tenha tido um desmaio",
que ela teria recebido do INSS (lns- comentou o delegado.
títuto Nacional do Seguro Social). IINós descobrimos o envolvi
"O criminoso bateu muito nela; menta do Márcio no caso, porque
querendo que ela contasse onde cs- . em dadomomento Ü'agressor afir
tava o dinheiro, mas tudo que havia IJlOUsaber que a vítima possuía os

-

na casa eramR$ 4mil que ela estava. R$ 80 mil porque o 'Márcio' havia'
guardando para realizar uma cirur- lhe dito", completou Marcucci.:

gia de catarata', informou.
.

I� gente espera que a Justiça seja
. O bandido· estava encapu- feita', comentou uma parente da

zado e usou até uma faca para . vítima, que foi visitar a idosa no

- machucar a idosa, que é díabé- hospitalontem. ..

.'

. Segurança 23

Filho acusado de tentativa
.

de homicídio contra o pai .

Às '18h30 de domingo, a Polícia
Militar foi acionada pelos bombei-

.

ros quando se dirigiam até Schroe-.
der para prestar atendimento aAu

gustinho da Silva, 48 anos, atingido .

por duas facadas. O autor da agres
são foi o próprio filho da vítima, Ed-

,

son da'Silva, de 26 anos.
.

Ao chegar no local da ocor

rência na rua Dom Pedro, fa -

_

miliares informaram os policiais
que pai e filho estavam embria-

.

gados e começaram a brigar, até
que Edson desferiu dois golpes
de faca que perfuraram o abdô-

men de Augustinho.
A vítima foi encaminhada em

estado grave ao hospital São José,
onde precisou ser submetido a ci

rurgia. Ele.está internado, sem pre
visão de alta. Já o filho foi conduzido
ao hospital Santo Antônio, de Gua-

.

ramirim, com ferimentos decorren
tes de agressões dos familiares.

Até o fechamento desta edição,
Edson permanecia no hospital sob .

a guarda .da polícia. Assim que ti
ver alta ele será encaminhado ao

.

presídio e vai responder por tenta
tiva de homicídio.

UJiAI OA F'�GUE�HA

Adolescentes vH:imas de agressão
No sábado, às 23h, duas adoles

céntes - 15 e 17 anos - foram agre,.
didas na Associação Recreativa do

Sindicato doVestu?fio, na Ilha daFi
gueira. Amãe de uma delas contou

.

que afilhaeuma amigaestavam em

uma festa de aniversário e ao irem

paraoutro quiosque, apanharamde
.

duas moças. "Minha ficou cheia de
hematomas. Minha preocupação é

que elas ameaçaram ela de morte" ..
As vítimas não entenderam o mo

tivo da agressão, já que nãoconhe
cem as pessoas que as agrediram.

I'

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se
.

AVISO DE LICITAÇÃO'
o SAMAE de Jaraguá do'Sul comunica que se encontra instaurada .a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 57/2011

, • TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO .

• OBJETO: RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/04/2011; das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 20/04/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-910Q.

Isair Mos�r - Diretor Presidente

Balanço Patrimonial de 31/12/2010 e 2009.
A Administração

BM _.: EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
Cia. de Capital Fechado:- CNPJ 81.004.657/0001-29

.'

End. Rod. BR 280 Km 58 - Guaramirim - SC
Senhores- acionistas,
Atendendo disposições legais e estat_utárias, submetemos a apreciação as Demonstrações Financeiras
referente ao exercício sociais encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Guaramirim (SC), 31 março de 2011.

(valores expresso em reais)
ATIVO 31/12/2010 31/12/2009

Circulante . 19.042,78 261.'299,59
Disponibilidades '13.640,65 257.876,61
Impostos a Recuperar 5.402,13 3.422,98

Não Circulante 19.576.330,82 16.961.227,25
.
Perinànente 19:576',330,82 16:961;227,25
Invest. em Controladas 18.415.178,82 16.250.075,25

.Jmobüzado . 1.161.152,00
--

711.152,00
Total do Ativo 19.595.373,60 17 .222.526,84

PASSIVO 31/12/2010 3.1/12/2009
Circulante 1.277,06 170.260,13
Partes Relacionadas .

, 0,00 169.716,87
.

Obrigo Fiscais 1.277,06 543,26
Pªtrimõnio Líguido 19.594.096,54 . 17.052.266,71
Capital Social 11.032.969,00 11.032.969,00
Reserva Legal 249.075,89 223.999,80
H Ações em tesouraria (124.666,49) (125.000,00)
Reserva de Lucros 8.436.718,14 5.920.297,91

'Total do Passivo 19.595.373,60 17.222.526,84
DEMONSTRArÁooo RESULTADO DO EXERCícIO

CONTAS 31/12/201 O' 31/12/2009
Rec.LDesl!. Ol!eracionais 5.995,57 2.550,54

(-) Desp. Administrativas .(1.768,58) (2'.775,71 )
(-) Desp. Financeiras Líq. (1.460,79) (869,75)
(+) Rec. Financeiras Líq. ... 6.017,97 6.196,00
(+) Outras Receitas 3.206,97 - 0,00

(+) Res. Equiv. Patrimonial . 3.155.889,23 499.514,48
(=j, Resultado Antes IRPJ/CSLL

,

3.161.884,80 502.d65,02
(-) IRPJ/CSLL . (1.277,06) (543,26)
(= I Resultad.o Líq. do Exercício 3.160.607,74 501.521,76

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2010
Roberto Mannes

.

- Joel Marques de Oliveira
.

Dir. Presidente Contador-eRC PR 028775/0-9
CPF 443.888.539-68 CPF 470.611.11'9-68
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Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 30/03(2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012011 [eat, KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado caril taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa., 50% de entrada e Saldo em 48
parcelas de R$ 338,68, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindó tarifas; custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CH) a partir de 1,31% a.m. e 16,94% e.a,
através do Programa Ford, Cred�. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat. FAB11 a partir de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modalidade CDC
com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos 11OF), valor total a prazo oe R$ 31.675,48, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford Credito Para ° modelo
Ford Ka preco válido para pedidos realizados via Internet; junto a um Distribuidor Ford. Não abrange segurQ, acessórios, documentação e Serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à
aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas
�orr�spond�m somente às cores �ólidas desses,vef,culos, V.alores p�ra c.ores metálicas e/o� es�eciais medente consulta na revenda. Imagens somente para

.

CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁO SEU.fins ilustratiVos. As ofertas anunciadas neste enunoo substituem e Invahdam todas as pubhca90es anteriores. .

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.� �

Capitais e regiões metropollta,nas:4004-1960 I Demais 1000001dades:,oaoo 728 1960.

Faça revisões em seu veíçulo 'regularmente.•
VIVA O-NOVO

MORETTI Jaraquá do Sul- (47) 3274.2800 Ford Empresas: (11) 4174.3929
�v

Seguros fa:d

IBOPE
'CONFIRMA:--

PEtAqaVEZ,
,

'

A MAIS OIN/OA.
I
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