
·Quemquerpeixe?
Quaresma intensificaa venda de peixes em até 60%
nos estabelecimentos de Iaraguá do Sul. Sócia de

.

uma peixaria do município, RenildaWgenknecht
comemora omovimento e afirma quea tendência

.

é a procura triplicar no,s próximos dias.

Página.'

AdemirTanké
considerado pado
pelo sumiço do ônibus

Inquérito administrativo aberto pela controladoria geral da Prefeitura será
encaminhado para procuradoria jurídica, que deve-tomar providências sobre o caso. ,

Páginas6e 19

EDUARDO MONTECINO

J

Novo prédio da Escola Roberto José Junckes, no bairro Hquelrinha, em Guaramirim, começou a ser construído em 2006, mas
nunca foi finalizado. Associação de Moradores do bairro afirma que unidade seria construída pela Pedreira Rio Branco, que

receberia-em troca um terreno da Prefeitura. No entanto, desentendimentos durante as negociações teriam paralisado a obra.

�blush"
,A revista da mulher inte�igente!

8R-280 'liberada
."

nesta sexta-feira
Trecho entre Corupá e São
Bento do Sul está interditado
desde fevereiro por causa '

dos estragos causados pela
chuva. Segundo o Dnit
(Departamento Nacional de

,

Infraestrutura de Transportes),
obras de pavimentação serão
concluídas hoje. Página 10

'Criminosos levam
RS 120 mil de banco
Furtoaconteceu no posto que
funciona dentro do Mercado,
Gumz, no bairro Rio Cerro
II. Ladrões quebraram uma

,

parede e arrombaram um

cofre que guardava 6 .

dinheiro. Página 19
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''''I
Morte de presídente
causa massacre

Isaac Asimov e as
três leis da robótica

. o escritor e bioquímico russo-americano
Isaac Asimov (20 de janeiro 1920 ': ,6 de abril
1992) foi um dos mais prolíficos escritores de'
ficção científica e ciênciapopulardo século 20,
trabalhando na escrita ou na ediçãodemais de
500 livros', se dedicando intensamente a com

bater o "complexo de Frankenstein" - "o temor
irracional" contra a Ciência e aTecnologia.

Junto com Arthur C Clarke e Robert A.
Heinlein, Asimov é considerado uni dos "três
grandes nomes" da ficção científica. Suà obra

. mais conhecida, a trilogia "Fundação", trata do
colapso e recuperação de um vasto império
galáctico. Em suas histórias de robôs, propõe
as três leis da robótica - nenhum robô pode
ferir um humano, desobedecer um humano, e
permitir sua própria destruição, nessa ordem.

Asimov contraiu HIV em uma transfusão
.. de sangue em 1983, durante urna cirurgia
de ponte de .safena. Sua defesa dos direitos
da-mulhere dos homossexuais e seu apoio à

energia nuclear lhe alienaram entre a esquer
da e a direita americana.

O abate do avião presidencial de Ru
anda em seis de abril de 1994, enquanto
pousavano aeroporto deKigalí, causando a

morte do presidente luvenal Habyarimana
e dopresidente doBurundiCyprianNtarya
mira deflagraum dosmaioresmassacres da

segundametade do século 20.
Embora a responsabilidade pelo ataque

permaneça desconhecida,
.

tensões entre

a maioria Hutu e a minoria Tutsi do país,
combinados com a tentativa de golpe de
estado da Frente Patriótica de Ruanda

(PRF), grupo Tutsi, em 1990, levaram a um

aumento da simpatia popular pela ideo

logia'de "poderHutu', que pregava que os

Tutsis queriam escravizar osHutus, e defen
dia o extermínio da população Tutsi.

Milicianos Hutus, liderados pelo grupo
Akazu, que ocupava cargos elevados nogo
vemo, iniciaram uma campanhade geno
.

cídio contra os Tutsis e contra os "traidores
e colaboradores" - Hutus que defendiam a

convivênciapacifica entre as etnias.
O genocídio da minoria Tutsi encer-.

rou as.negociações de paz entre a PRF e

o governo, e ao final do ano, a PR_F torna
. va controle do $o�erno de Ruanda. En
tre 800 mil e-um milhão de ruandenses
morreram no conflito,

Pressões internacionais para intervir
no país africano tiveram pouco resulta

do, com o envio de 5,7 mil soldados da
ONUem maio, quando já se estimavam
500 mil mortos. Muitos países, incluín
do os'Estados Unidos, relutaram em se

envolver em um "conflito local", e o nu-
mero de mortes posteriormente levou

.

ao fim dapolítica "não intervencionista"
do governo Clinton.

Asimov acumulou vários prêmios e homenagens ao longo dos anos - seu
nome foi usado até em um asteróide, uma cratera de marte e uma escola

PELO MUNDO

-18

Igreja Mórmon·
o líder religioso americano Joseph

Smith -Ir funda em Nova York a Igreja
de Cristo, posteriormente renomea�'

da como' a Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, e mais co

nhecida como a IgrejaMórmon. Smith
baseou a nova igreja no seu "Livro de
Mórmon", que afirmava ter lhe sido ín-:
dicado pelo anjo Moroni.

�1

Olimpíadas .

1. 3

"Reinado-do Terror"
_

.

A convenção nacional da Revolução -

_,
Francesa estabelece o Comitê para- Se

gurança Pública em 6 de abril de 1793,
para proteger a recém estabelecida re

pública contra ataques e rebeliões. Em'
julho, sob a liderança de Robespierre, o'
comitê passa a condenar a morte toda
forma de "inimigo público", dando iní
cio ao "Reinado do Terror", até 1794.

,

Inicia em Atenas, Grécia, os jogos
. olímpicos de verão, então chamados

.
oficialmente de Jogos da la Olim

- píada, 1.500 anos após a proibição
dos jogos pelo imperador romano
Theodosius I. Catorze nações parti -

'

ciparam das olimpíadas de .1896, e

. apenas em 2004 a Grécia voltaria a

sediar as Olimpíadas.

..

�9"'1P("�"'�"i 'tJI

Atribuiçõés
Na edição de 31 de março de 1979, o.

.

jornal O Correio do Povo noticiava
a ênfase dada pelo presidente
João BaptistaFigueiredo, em
sua primeira reunião como
presidente, de dividir as
responsabilidades com o povo,
e da participação popular no. governo,
que "não pode agir co_mo o senhor de tudo".

Coração artificial
Em 1969, Denton A. Cooley e Domingo _

h

Liotta implantavam o primeiro coração í'

completamente artificial, mantido no Ipaciente por 64 horas, enquanto se aguardava
.

IIpela doação, Embora o pacíente tenha !"

falecido 32 horas após receber o órgão
. I

doado, a cirurgia" levou a melhorias tanto no
.

procedimento quanto nos órgãos artificiais.
i
J
,.

CONTRATA-SEROMANI

REPÓRTER
FOTOGRÁFICO

Interessados enviar currículo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
Indispensável ter CNH.

.1
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EDrTORIAL COMUNICADO
AO ASSINANTEo CORREIO DO POVO

Investigações
Ajude-nos a huscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 2106 1936 ou

email pesquisa@
ocorreíodopovo.corn.br,

A Direção

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalínski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1936

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

Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGnibba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul- SC • Site:www.ocorreiodopovo.com.br

..
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deixou no ar que há outras denúncias
relacionadas a administrações anterio
res que podem resultar na abertura de

inquéritos administrativos. As investiga
ções tendem a deixar não só o clima na

Câmara cada vez mais pesado - já que
um dos investigados é o vereador Jean
Leutprecht, da base de oposição, -: mas
também entre os representantes daatual
administração e possíveis candidatos, às
eleições do ano que vem, que teriam ocu

pado cargos públicos em outras gestões.
O que se espera é que, de fato, as apu

rações realizadas pelo governomunicipal
tenham a intenção de confirmar se houve
algum tipo de irregularidade e buscar so

luções, e não de obter vantagem nas ur

nas com base em acusações e picuinhas.
Não é desse tipo de política que a cidade

NOs
últimos dias, a Prefeitura de

Iaraguá do Sul tem se dedicado
a tnvestígar possíveis irregu
laridades na gestão de Moacir

Bertoldi. Entre os processos adminis
trativos abertos estão os que investigam

.

a construção da pista de atletismo, no
bairro TifaMartirts, e a não continuida
de do Programa Segundo Tempo, que
oferece atividades esportivas aos estu-

dantes fora do horário de aula.
.

A pista foi inaugurada em 2008, mas
nunca pôde ser utilizada por causa da má

qualidade do piso. Já o Segundo Tempo
está suspenso desde 2009. A administração

. afirma que os documentos da prestação
de contas do governo anterior não foram

.

encontrados, o que estaria dificultando a

aprovação da proposta.
Acontroladoria da Prefeituratambém

PONTO DE VISTA_
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
CristianoMahfudWatzko, DurvalMarcatto, Romeo Piazera . VidorDanich,
estudante deDireito presidente daAcijs Júnior, advogado sociólogo

A dificil arte da colaboração e uma proposta

Colaborar,
segundo os dicionários,

significa cooperar, ajudar, entre

outros verbetes mais específicos.
Cooperar, muitas vezes, pode sig

nificar simplesmente não atrapalhar.
.

Ocorre, entretanto, que cada vez mais
as pessoas estão cada vez menos dispos-

.

tas a colaborar. Vou utilizar o exemplo de

apenas doislugares onde a difícil arte da

·colaboração está em extinção: no condo
mínio e no trânsito.

Desde que me conheço por gente
moro em apartamento e, consequente
mente, em condomínio. Sempre aprendi,
com meus pais, que para uma boa con

vivência com os vizinhos é muito impor
tante respeitar. Aquela velha história de

"respeitar para ser respeitado". É inegá
vel, assim, que quem mora em um con

domínio abdica de alguns privilégios que
quemmora em casa possui. Todavia, mo
rar em apartamento não é nada de outro,

. mundo. Hoje moro em um apartamento
e trabalho em um escritório que também
fica em um prédio em condomínio.
.. Pois bem. Em que pese a esmerada
dedicação dos síndicos e ambos os con

domínios, para certas pessoas a difícil
arte da colaboração é ainda mais difícil.

Quase impossível. Vou me ater a exem �

plosbobos:
.

- Onde eu moro os condôminos não

. podem levar amigos para a piscina, salvo
muito claras exceções. Infelizmente há

aqueles - normalmente adolescentes ou

jovens - que não só desrespeitam as re

gras, como desacatamo zelador -e ainda
se escondem (apesar de não serem crian

ças) nas costas dos pais. Há, também,
aqueles que acham que a sacada dos ou
tros ou o pátio do prédio são cinzeiros. ,
Os que mais sofrem, riesses casos, são os

moradores do primeiro andar, que nor

malmente têm um espaço maior.
No prédio em que trabalho foram apli

cados, nas portas que dão acessoàs gara�
gens, adesivos.com os seguintes dizeres:

. "Pavor manter a.porta fechada". Absolu
tamente simples e compreensível. Mas,
acreditem, não é incomum encontrar

tais portas escançaradas. O adesivo não é

pequeno e nem está escondido. E, ainda
assim, há aqueles que simplesmente não
colaboram.

.

No trânsito todo mundo já viu: cruza
mentos bloqueados porque o "desconhe
cedor dà arte de colaborar" simplesmen-

te não pode esperar o trânsito fluir para
depois encostar no veículo da frente. Filas
nas ruas transversais porque ninguém da
via principal dá passagem para se entrar

no fluxo. Pedestres esperando mais do

que precisariam para atravessar na faixa .

Pedestres atravessando nos lugares mais

impróprios com uma faixa ou um serná
foro a cinco metros de distância. Veículos
estacionados em frente a hidrantes.

Pico tentando imaginar o porquê. de
tanta falta de cooperação. Nesses tem

pos modernos, creio que as pessoas estão
muito ensimesmadas. Ou simplesmente
porque não levàm vantagem (direta) al-'
guma em fazer a coisa certa e simples .

As pessoas no dia-a-dia, de maneira

geral, não prestam mais atenção aos ou

tros se não tiverem algum interesse nisso;
.

não se preocupam em colaborar com o

coletivo, embora vivam falando do aque
cimento global, da falta de água no futu
ro, da misérianomundo, dos interesses
econômicos das guerras e da corrupção
-efitre os políticos ..

As pessoas sequer conversam com seus
vizinhos como se fazia há não'muito tem
po. Muitas vezes nem seus nomes sabem.

APROPOSTA.-

Antigamente (ou nem tanto), muitas
pessoas chegavam do trabalho, pegavam
uma cadeira e sentavam na calçada para

.

conversar, tanto com os familiares quan
to· com os vizinhos. Não se vê mais isso.

Hoje as pessoas chegam em casa, sentam
no sofá e ligam a televisão. Ninguémmais
conversa.

Assim, sem qualquer pretensão de mu
dar omundo, mas com a intenção de trans
formar Iaraguá do Sul faço uma proposta.

Vamos instituir em Iaraguã do Sul o
"Dia da cadeira na calçada". Vamos todos
para as ruas para conversar sobre a difícil
arte da colaboração e sobre qualquer ou-'.
tro assunto que nos apeteça. Vamos olhar
nos olhos das pessoas em vez, de vidra
mos na frente de uma tela de computador
ou de televisão .

Sugiro ·0 dia 20 de novembro às 18 ho
ras para esse evento nas calçadas. Convi
do as escolas, as faculdades, os diretórios
estudantis, as associações de moradores,
de classe e empresariais para se unirem a

essa ideia e a divulgarem.
.

A proposta está lançada e aceito su

gestões, opiniões e críticas no www.baca-

fa.blogspot.com
.

precisa e merece.

DO LEITOR·..

O número de vereadores
taria apenas interessado em se promoveri
Ou talvez, ainda pretende fazer, afinal de
contas alguns mesmo derrotados nas ur

nas hoje são detentores de carg�s públicos,
não discutoo mérito se são ou não capa
zes. Também acho uma tremenda dema
gogia quando dizem que este acréscimo de
vereadores não aumentará as despesas da
Câmara, se fosse na sua casa, ou empresa,
com certeza não pensariam assim.

Portanto senhores Vereadores, sei que
são suficientemente inteligentes pata fa
zerem valer a vontade da maioria dos ja-

.

raguaenses, que sabiamente é contrária ao

aumento de vagas na Câmara, pois, só as

sim continuará a sobrar recursos, que po
derão sermuito bem aplicados na constru
ção de mais casas populares, creches, mais
escolas, na pavimentação de ruas (Jaraguá
tem 52% de ruas asfaltadas, e o resto?) am
pliações ou reformas de hospitais, enfim,
desta forma eu não tenho dúvida em afir-

: mar que esse dinheiro que tende a sobrar
estariamais bem aplicado.
,

A
quem pode interessar o aumen- .

to delI para 19 vereadores se

não aos partidos políticos, que
vem com alguns de seus 'líderes

com o discurso afinado de que esse au

mento de vagas será bom, pois irá me

lhorar a representatividade. Será? O que
. causou certa estranheza para algumas
pessoas presentes n� audiência pública
foi o fato de vários presidentes de asso

ciações de moradores serem favoráveis
ao aumento. de vagas no legislativo. Se
bem que paramim não foi surpresa algu
ma, pois eu já sabia que estes presidentes
de associações são todos ou em suamaio
ria filiados a partidos políticos, sendo que.
em eleições passadas todos ou quase to
dos foram candidatos, e possivelmente
continuarão sendo nas próximas.

Dessa forma com 19 vagas ficará mais
fácil se eleger. Também é lamentável que
algumas pessoas ignorem a vontade da
maioria, dizendo que aqueles que semani
festaram ao contrário nunca fizeram nada

por Jaraguá do Sul, aí eu pergunto: quem
fala isso será que já fez tanto assim? Ou es- José Costa, vigilante

CHARGE

SETE SABORES AS PlZ,LAS
ESTÃo .

PROl\JíAS I
IJ
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Eleição do pp
o PP reuniu mais de 100filiados campanha e também para formar .

na noite de segunda-feira noHotel
�

uma boa nominata de candidatos
SaintSebastian para eleição da a vereador. Na noite de segunda-
nova diretoria e execuiiua; depois . feira, inclusive, o candidato a
deficar dois alias organizado prefeito em 2008 pelo PTC, Luiz

.

somente através de comissão CarlosAndrade, assinou ficha no
provisória. Como a colunajá .

PRO partido tambémjáformalizou
tinha adiantado,Ademir Izidoro convite para queJairPedri retome

.

ficou na presidência da sigla, com à sigla e concorra a uma vaga à
a cadeira de vice sendo ocupada Câmara: Sobre as alianças, Izidoro
pela empresáriaAriane Correa, a diz que omomento éde conversar
secretaria-geral será coordenadapor com ospartidos que tenham projeto
Élson Cardoso e o tesoureiro-geral' semelhante para só no próximo .

éPauloPloriani. Com a estrutura ano tomar uma decisão. "Estamos
).

organizada, os pepistas começam otimistas, temos um excelente
a sepreparar de olho nas eleições candidato, que éoDietet; e agora

.

de2012, com o grande objetivo de .• ' queremos parcerias, gente que possa
. elegerDieter Ianssen à Prefeitura. somar, que ajude a construir um
Grupos de trabalho serão bom projeto para o município.
formados para discutiralianças, Não queremos impor nada para
plano de governo, estratégias de ninguém"avisa o presidente..

Homenagem
Amigos e famílíares realizam hoje missa para lembrar um ano do
falecimento do ex-vereador Marcos Mannes (PSB) na IgrejaMatriz'
de Guaramirim, às 19h30.

,",
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Inlormáção. '.'
,

. O vereadorDiogo Junckes apresentou um pedido de ínformação para que
a Prefeitura explique que destinostiveram omobiliário e os veículos que
estavam no Parque de Eventos antes do início da demolição e do leilão .

destinado aosmateriais de construção reaproveitáveis.A suspeita é que
outros bens domunicípio tenham sido vendidos sem autorização.

fi

,

• , DIVULG�ÇÃO
III/l/illU/llllllmmllllll/!IIlillfllllll11iJJllJmII/WIIWI/IIIIIOLWlDi!ll1iIIWlllllflllllllllUliII/IIUIIIIlOlliiDIDIIIUllllinilmmIHIU/ID!JI!mlmWNIU/!IWJIIJI!I/UIlIffIiUIIIUlII/IIIU1I11nJ1WlllnmlIIUllllill/llIIll!/�!IJJ/ilIIII�II�mllmillml/lI/JlI/mllfllmilllllilllllIIUll/l/IJIIIIl!Jlllllml/lllllllUllDlIIlllllWliIIll/flIlllliDll/lillllllllllllllnJi1IIIIIiIIllllllOilllllll/IIIIIIIIIUdIIIIIIII/IIIIIDllUIDllllnUllllffWIIIII/IIIIDI11I1I1I1�llIl/llmIllIHIIIII/I/IIIUlIIIIIhIIIIIII/Oilll/mlll�mIllIWlmlnlllllJ1UliJIIIIDIII/UlflIIIIIWIIII II I I

NOVAS 11IJAçóES
. noite em,.que o PP elegeu a exe-> Carlos Andrade '(segund9 esquerqa},"assinou
ciítiva e a diretoria, duas presenças ficha no PP. E o suplente (I� ver-eador Jair Pedri
chamaram a atenção. O ·candidato (direita}. que-já anunciou que vai deixar o PSB,
a prefeito em 2008 pelo PIC, Luiz recebeu convite oficial pa!a retornar à sigla.

'O,

Empré�timo
A prefeita Cecília Konell e o
secretário .de Administração Ivo
Konell voltaram otimistas de

Florianópolis na última sexta

feira. Esperam agora a visita do

presidente do Badesc, Nelson
Santiago, provavelmente nesta

quinta-feira. A íntençãoé
conseguir empréstimo de R$
15'milhões para investir nas
obras que estavam previstas

. antes das enxurradas.

Suspeitas'
Alguns vereadores entraram
em contato com advogados
para saber se os procedimentos
administrativos adotados pela
Prefeitura são legais e estão dentro
das normas. Estranham o fato
de a administração investigar
justamente os parlamentares
quemais atuamcorno
opositores. Os casos podem ser

configurados como perseguição ,

política e irem parar na Justiça. '

Viagem
o governadorRaimundo Colombo fará sua primeira viagem
internacional, depois de assumir o governo, emmaio. O destino será a

Europa, mais precisamenteAlemanha e Espanha. A viagem deve durar
15 diaspara tratar de investimentos nos setores elétrico e da pesca.
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FIESTA
ROC HATeH
1.01' 2011 �

• TRAVAHALARME DE sERlt
• PAAACHQ,QUE NA. GOa' QO VEiCULO
• Bo.TAo QfABEIlTI:IIlA ou

: POIUA·MAtAS Na �AfNE.L
.

• BANCU DQ M6TOf'USTA COM
REQULAGtM OliALTUAA

• mS1EMA Ufi IlIAGNOST.ICO DE
EMlssAQ: DIi PQlUíiNT�S

/
,

r

• mVAS E ALARME DE StBtE
• !?ARACHOOUE NA COR DO vEfCUlO
.. 'llRAVAMEJHO AUTOMÁTICO DAS

, PORTAS A 15 KM/H
• BOTÃO DE ABERTUB� DO'
PORIA-MALASNO PAlNE[

• ALARME DE MANUTENÇAU
PROGRAM�DA

' .

.

CAT. FABI

Promoção 1I0fertas Imbatíveis" Iválida até 06ft)4,1201 t .ou enquanto durarem os estoques � 100 unidades). Ford Ka 1.01 2011 (cat. KBC1) apartir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m. e 24,90% a.a., ZERO de entrada
e Saldo em 60 parcelas de R$ 699,00, na modalidade cnc com 30 dias tle carência para pagamento da la parcela, incluindo tar�as, custos e impostos (IOf), valor total a prazo deR$ 41.940,00, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 2,04% a.m.
e 27,49% a.a., através do Programa Ford Credit. Ford Fiesta RoCam Hatch t ,.012011 (cat. FAB1) a partir de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na
modalidade coe com 30 dias de car.ência para pagamento da tüparcela, incluindo tarifas, custos e impostos jlOF), valor total a prazo de RS 31.675,48, Custo Efetivo TotaljCET) a partir de 1,29% ame 16�56% a.a., através do Programa Ford
Cred�. Para o modelo �ord·Ka preço válido para pedidos realizados ,via Internet, junto a um Distribuidor FOJd. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manuten�ó ou qualquer outro serviço prestado pelo
Distribuidor. Suje�o à aprovação de crédito. Contratos de Financiamento'e Arrendamento Ford Credit são operaéionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. çonfira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As

.

ofertas apresentadas co��ponde�somente às cores s�lidas desse� v�íc�los. Val�res pa� co�es metálicas e/ou �spe�iais me�iante censuta na revenda. '

CARTAo FÔRD UNICARD. SOLICITE JÁO SEU.Imagens somente para fms ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anuncIo substituem e Invahdamíodas as publlcaçoes anterIOres. Acumu[eaté RS to.OOOemdesc-ontos na compra de seuRlrdZero.
Capitais e regiõesmetropolltanas:.4004-1960 I Demais local'� 0800 7281960.

Faça revísõesem seu veículó regularmente. &I
VIVA O NOVO

SeguroS Ford MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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' "Vão acabar em pizza"
Presidente da Câmara diz que Legislativo não tem condições de investigar

FOTOS EDUARDO MONTECINO

GUARAMIRIM

De uma só vez sete
comissões investigativas
estão sujeitas a 'serem
oficializadas pela 'Gamara
,de Vereadores de
Guaramirim na sessão
ordinária de amanhã.

I
I

\ .

No
entanto, os parlamenta

,

res vão esbarrar em alguns
empecilhos para apurar os
inquéritos, se todos os pro

cessos forem abertos. O presidente
'.

da Casa, de Leis, Osni Fortunato,
adianta que somente a assessoria

jurídica da Câmara, composta por
um advogado, não terá condições

.

de acompanhar os casos propostos
, dentro do prazo de 90 dias - tempo
estipulado para conclusão dos tra

balhos de uma CEI (Comissão Es
,

pecial de Inquérito). ,
'

"Acho lamentável. A Câmara
não tem estrutura para dar conta
de sete CEI's ao mesrp.o tempo. As ministrações de Mário Sérgio Pei

investigações vão acabar em pizza. xer (DEM) e de Evaldo João Iunckes
Temos que respeitai a opinião dos (PT) precisam ser levadas em consi

vereadores. Mas vamos estudar a deração. Já sobre o caso do desapare
possibilidade de reduzir o número cimento do ônibus da Prefeitura, ela
de inquéritos, pois a Câmara não afirma que apolícia � a promotoria
pode ser omissa e deve apurar as ' pública devem comandar a apura
irregularidades", afirma Fortunato. ção.' "Não cabeapalavravingança.Na
Uma assessoria jurídica deve ser política tudo tem que ser negociado';

, contratada para auxiliar no enca- diz ele sobre apostura dos vereadores
rninhadodos processos (confira os da posição em sugerir seis CPIs, en
sete inquéritos no box). quanto osparlamentares daoposição

Para o líder de governo, Charles querem investigar o Executivo sobre

Longhi (PMDB), as seis investiga- o sumiço doveículo, O caso resultou

ções sugeridas pela base aliada do em registro de boletim de ocorrência,
prefeito Nilson Bylaardt para apurar abertura de inquérito e manifestação
as supostas irregularidades das ad-

'

,da promotoriapública.

Presidente da Câmara, Osni Fortunato, afirma
que Legislativo não tem estrutura para apurar

todos os casos propostos pelos vereadores ..

I .

"

(O�TROlADORIA CONCLUI INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
"

Ademir Tank é responsabilizado ·pelo sumiço do ônibus
'A Controladoria Geral da Pre- 'soma do valor a ser devolvido aos 'ção, já que o ex-secretário admitiu

feitura de Guaramirim concluiu cofres do município. Mesmo sem' ter retirado o ônibus do Parque de
,

o inquérito administrativo que, ter ouvido as declarações de Tank, .Eventos Perfeito Manoel Aguiar no
investigava as' 'responsabilidades "a controladoria responsabiliza o ex- último dia '18. "Iank deveria ter

pelo desapárecimento de um ôni- secretário pelo desaparecimento do obedecido ao procedimento cor

bus doado ao governo municipal .ôníbus. "Tomei como base a nota reta e ter comunicado a Prefeitura -

pelaReceita Federal. AdemírIank, oficial divulgada pelo ex-secretárid'. que retiraria o ônibus. Até,porque
-

ex-secretário de Desenvolvimento Tank pediu exoneração do cargo o, governo estava regularizando
Econômico, foi considerado cul- após o caso terganhado repercussão a documentação do veículo para

"

- pado pelo sumiço do veículo. naimpressalocal ' colocá-lo em leilão".
De acordo com o controlador- Sobre a versão do Corpo' de O delegado de Guaramirím,

geral, OnofreAraújo Silva; o proces- Bombeiros Voluntários, o chefe de Daniel Dias, pediu uma perícia da '

,

'

so foi encaminhado à procuradoria gabinete, Antônio Pacher Filho, partemecâIiica do ônibus que apa-
, jurídica da administração pública. motorista e mecânico do ônibus,

,

receu no pátio da Secretaria de In- ,

Agora, as providências cabíveis se- Araújo afirma que os depoimentos fraestrutura. Há suspeitas de que a -

,'�
rão tomadas, juntamente com a .não foram levados em éonsidera-, carcaça não seja original do veículo.' Controlador já concluiu inquérito

GEls propostas
pela-base aliada
dogovemo'
• lnvestigaçâo da compra'
de um terreno no bairro
Caixa D'Água por

,

R$ 370 mil durante a
-

administração deEvaldo

João Junkes. Há suspeita
de superfaturamento
no negócio, pois o valor

comercial indicaria
"

orçamento de -

R$ 170 mil.

• Pavimentação da rua

Nelson Luiz Rosa de Bem,
onde fica a'construção da
sede do INSS. O asfalto
custou R$ 100 mil, mas'
não passou por processo
de licitação.

• Investigação da aquisição
de um terreno no

bairro Corticeira para -

"

construção de casas

populares - no governo
Evaldo João Junkes. O
terreno ainda está em

processo de inveritário.

., Secretário de Saúde
Paulo Veloso, na gestão
de Evaldo João Junkes,
'teria aumentado-o valor
das horas trabalhadas dos
médicos no final de 2009.

_. Funcionária teria
recebido por plantão
médico, sem ter

formação para o cargo.

_.
-

Funcionária comissionada
do governo de Mário

Sérgio Peixer teria
desviado parte do salário,
dos servidores do setor de
RH da Prefeitura durante

dois anos. O processo está
no Ministério Público. -c

,GEl da oposição,
• Sumiço do ônibus doado

pela Receita Federal à
Prefeitura.

OBS: As CEls não foram
oficializadas na sessão
de segunda-feira, porque
os parlamentares
não respeitaram os

requisitos básicos para
abrir os processos..
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Quaresmaaquece asvendas
. .

.

Comerciantes comemoram aumento naprocuraporpeixes durantes os dias santos
Mantendo a tradição
cristã, a quaresma
intensifica a venda de peixes

. em até 60% em Jaraguá
do Sul. A expectativa é de
que o aumento chegue
em até 100%.

.proprietária
de uma peíxa-

- ria localizada no Centro de

Jaraguá do Sul, Neiva Rech
comemora o. aumento de

60% nas vendas após o início da
,

quaresma, período no qual os ca
tólicos evitam o consumo de car

ne.. A comerciante está confiante
e acredita que, durante a semana ..

santa, o aumento chegue a 80% ou.
até mesmo 100%. "Vamos traba
lhar muito, mas ficamos conten

tes, porque isso significa que es

tamos vendendo mais", diz Neiva.
Os,mais vendidos são o filé de

pescada, congrio, o camarão e a
.

anchova. Na mesma expectativa
está Renilda Wgenknecht,: sócia
de uma peixaria instalada no Mer
cado Municipal de Iaraguá do Sul.
De acordo com.ela, o acréscimo
nas vendas, que já é de 40% , deve

triplicar. Como comercializa ape
nas peixe. de água doce, os mais
vendidos são a tilápia e a carpa.

.

-

"Todo anoé assim, Sempre au

mentam muito as vendas durante
a quaresma'tlembra Renilda.

Nos mercados, a situação não

é diferente. De acordo com o chefe
de loja de um mercado do Iaraguá

.Esquerdo, César Kniess, as vendas
já aumentaram em 40% é devem

chegar a 50% na última semaná da

-;

EDUARDO MONTECINO

l:;7l

Neiva Rech afirma que vendas subiram 60% nos últimos dias e a tendência é crescer ainda mais

quaresma. "O consumo deverá ser

maior perto da Sexta-feira Santa",
projeta César. Para tentar atrair ain-

.

damais clientes, o estabelecimento
deve realizar uma promoção para
estimular ainda mais o consumo. É
o caso do salmão, que passou de R$
34 paraR$ 29 o quilo.Avariedade de
peixes importados ainda inclui filé
de pango e bacalhau, que não de
vem ter os valores alterados .

• Alexandre Perger.
redacao@ocorreiodopovo.com.br

•

'. .

Fé e�de motiVa o consumo de neix�

fUNDAÇÃO CULTURAL TAMBÉM MUDA o fESTIVAL DA CANÇÃO
.. Diadas Mães com show

O Dia das Mães promete ser e o Grupo África Show farão os es

uma data especial e com muitas petáculos para o Dia das Mães. A

comemorações em Iaraguá do Sul. apresentação da banda, com 130

Na manhã de ontem, o diretor- 'componentes, está programada
presidente da Fundação Cultural.. para o dia � de maio, às 17h30, no
Jorge Luiz da Silva Souza, anun- Grande Teatro da Scar. O ingresso
ciou que já estão confirmadas· será dois quilos dealímento não

duas atrações para a. programa- perecíveL Já o Grupo África Show

ção
.

deste ano em homenagem se apresentará nos dias 12 e 13

às mães jaraguaenses. Durante a de maio, às 20 horas, também no

coletiva de imprensa, a Fundação Grande Teatro da Scar. De acordo
também lançou oFestíval Iaragua- com Souza, o espetáculo é voltado
ense da Canção, criado para subs-· à cultura africaná e envolve mala
tituir o Festival da Canção Serta- barismos, manobras com laços e

-
. nejo e Popular. chicotes, acrobacias e humor, com

ABanda Sinfônica do Corpo de mais de 15 artistas nacionais e in

Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro ternacionais em cena. Também .

conta com números de palhaços,
contorcionismo, acrobacias aére
as e de solo. O valor do ingresso
ainda não está definido, mas a en
trada será gratuitapara asmães no.
dia 12 de maio.

. O novo Festival da Canção tem
.

formato diferente, com mudan

ças corno a realização de apenas
uma eliminatória e a inclusão da

categoria "canções inéditas", por
exemplo. O regulamento e a ficha
de inscrição estão no site da Fun

dação Cultural, mas as inscrições
poderão ser realizadas somente

no período de 9 a 31 demaio.A final
ocorrerá em 3 de setembro.

DIVULGAÇÃO

,

. África Show reúne 15 artistas

Geral 7

Projetos da
área cultural
selecionados -

Os 56 pré-seleciona
dos para o edital Fundo

.

de Cultura têm até o pró
ximo dia 19 para proto-.

,

. colar a documentação .so-
bre o projeto na Prefeitura
de Jaraguá do Sul, no Se

tor de Protocolo, que fun-
.

ciona de segunda à sexta,
.

das 8 às 16 horas, Sem fe-
. char para o almoço. .

A lista dos projetos
deferidos e indeferidos
foi divulgada na segunda
feira. Dos 145 inscritos, 56
foram pré-selecionados
pela Comissão de Avalia

ção Técnica. A presidente
do Concultura, Silvia Re

gina Toassi Kita, ressalta

que a comissão era com

posta por profissionais de
outros municípios e este

ve reunida nos dias 30 e

.

31- demarco para a análise
.

das propostas.
.

Conforme consta no

edital 02/2010, não cabe
recurso nesta etapa. As
listas dos deferidos e dos
indeferidos estão disponí
veis no site http: / /cultura.
jaraguadosul.com.br/.

.

Os motivos de inde
ferimento dos projetos
não aprovados constam

na respectiva portaria e
a maioria foi por insufi
ciência de documentos
ou falta de clareza no

objetivo da proposta.
Após a entrega, o próxi
mo passo do processo é a

avaliação dos documen
tos a ser realizada pela
Comissão de Análise Do
cumental, que deve di

vulgar esse resultado até
o final de abril, .quando
nova portaria será lança
da com os projetos habi
litados. Quem for inabi
litado terá dois dias.para
recorrer.

'i'#
ara 'o

Cultura têm a

o próximo dia 19

para protoco.lar
a documentação
na Prefeitura,

segunda à sexta,'
das 8 às 16 horas.
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SORentregaprojetopreliminar
Reforma da instituição está emmarcha lenta e possibilidade de construir novo prédio foi descartada'
GUARAMIRIM

A Secretaria de
DesenvoMmento Regional
declarou na tarde de ontem'
que, até o final do dia, o
projeto para viabilizar as
modificações na Escola
Estadual Lauro Zimmermann
já estaria nas mãos do
promotor responsável pelo
_processo e da Prefeitura.

Aintenção,
segundo a ge

rente de Educação Deni

Rateke, é solucionar

primeiro os problemas
descritos no TAC (Termo de Ajus
tamento de Conduta). O prazo

.

de 30 dias para concluir o projeto
encerrou na segunda-feira, mas a"

SDR pediumais 15 para concluir o

relatório, que acabaria dia 13 .

Na manhã de ontem, assim
como na segunda-feira, aVigilân
cia Sanitária de Guaramirim fez
uma vistoria na escola e reforçou
algumas interdições. "Eles pas
saram e vieram que tudo estava

como antes, quando foi interdita
do. Apenas poucos reparos foram
feitos, como a pinturade ummuro

na quadra de esportes", explíca Iú
lia César Chitolina, um dos três
diretores responsáveis pela escola.

Rateke não deu informações

mais detalhadas sobre as altera

ções que devem ser feitas, mas

afirma que a Secretaria deverá
fazer "tudo o que for necessário".
"Nossos engenheiros estiveram na

escola, se reuniram com os profes
sores e já decidimos as alterações.
As mudanças necessárias serão

feitas", afirmou.
A reivindicação dos professo

res era que uma nova estrutura

fosse construída em outro local, já
que a atual se encontra sem condi

ções de uso - além de apenas dois
banheiros funcionarem, a cozinha
e a antiga sala de professores estão
interditados, sem contar os pro
blemas mais antigos.

O secretário interino da SDR,
Lia Tironi, afirmou que nunca

houve discussões sobre a elabora

ção de orçamentos de reforma ou
construção - a intenção, desde o

início, teria sido a reforma da es

trutura atual. "Nós nunca falamos
de orçamento, de valores. Vamos

reformar, atendendo a solicitação
da escola. Fomos claros desde o

primeiro dia", afirmou Lia.
Desde a primeira interdição

da Lauro Zimmermann deste ano,
em fevereiro, 362 alunos foram

temporariamente transferidos

para a escola Almirante Tamanda

ré, enquanto outra parte está ten
.do aulas naAlfredo Zimmermann.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Recuperação total da estrutura, que está bastante comprometida, ainda.não tem prazo definido

ALUNOS FORAM REDIRECIONADOS PARA OUTROS COLÉGIOS DA REGIÃO

Obras na Roberto José Junkes continuam paradas
EDUARDO MONTECINO

Escola chegou a receber telhado, mas "desavenças" teriam paralisado obras

GUARAMIRIM
Em julho, a Escola Municipal

de Educação Básica Roberto José
Junckes, no Bairro Figueirinha, em
Guaramirim, completa cinco anos

de inatividade. Em 2006, os 44 alu
nos tiveram que ser transferidos

para a Escola Germano Laffin, no
bairro jaraguaense Ilha da Figueira,
por causa de um laudo que apontou
excesso de ruído e risco de periculo
sidade na estrutura - já que ela fica
vapróxima àPedreiraRio Branco. .

A partir de então, a pedreira
havia sido responsabilizada pela
construção de uma nova escola,
que chegou a ter um projeto e foi
construída até o telhado - mas

nunca foi finalizada. Após o pro
cesso, a pedreira receberia em tro

ca, da Prefeitura, o terreno onde

ficava a antiga escola - já que o lo
cal onde a nova estava sendo edi
ficada pertencia originalmente ao

proprietário da pedreira.
"Nos primeiros anos, estáva

mos sempre cobrando e entrando
em contato. Ficamos sabendo da

permuta, vimos parte da cons

trução, mas ela acabou parando,
e ninguém sabe como estão os

trâmites legais para que possa ser

finalizada", explica Maria do Nas
cimento Isidoro, que era presiden
te da Associação de Moradores do
Bairro Figueirinha na época da

interdição. Atualmente, segundo
a ex-presidente, o prédio antigo
abriga uma das famílias atingidas
pelas enchentes que, após dois
anos, deve voltar à casa própria
nos próximos dias.

O atual presidente, Aécio Go

bbi, confirma a situação da nova

construção. "Pelos documentos

que recebi, a transação de pro
priedades ainda está na Câmara, e
nada pode ser feito enquanto essa

parte não for legalizada. E houve

algumas desavenças, que fizeram
a obra parar", explica Aécio. Por

enquanto, os alunos da antiga es

trutura foram distribuídos em es

colas da região, já que a Germano
Laffin estava atendendo mais alu
nos do que poderia.

A reportagem do O Correio do
Povo entrou em contrato com a Se
cretaria da Educação, mas nenhum
posicionamento foi dado por falta
de documentos que provem a situ

ação atual da permuta. A situação
deve ser apurada aindahoje.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO MONTECINO
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Mesmo com o tráfego livre, obras de recuperação devem continuar

I � 'I:: I::: I,:;�/I il�:::t 'lr'·I::I�,:I f��I '","",I/lt,:1!p @ wmc I lU!

BR-280 deve ser
liberada sexta,
.garante oDnít
Trecho que liga Corupá com São
Bento foi interditado em.fevereiro
As obrás de pavimentação
dos trechos mais críticos
da rodovia BR-280
terminam hOja, e a partir
de sexta-feira o segmento
entre Corupá e São Bento
do Sul deve ser liberado.

1fIIIIII..onforme o engenheiro
Izaldo Kondlatsch, do Dnit
(Departamento Nacional

.._de Infraestrutura e Trans-

portes), a pavimentação dos tre

chos deve acabar ainda hoje, e

amanhã o Dnit fará a limpeza da

pista. "Está tudo correndo confor
me o planejado, hoje (terça-feira)
estamos pavimentando os qui
lômetros 94.7 e 92.6, onde houve

.

deslizamento da pista, e amanhã
vamos terminar a pavimentação
dos outros trechos" explica. .

Conforme o engenheiro, hou
ve 27 quedas de barreira ao longo
da BR-280, .desde a interdição em

IOde fevereiro. Embora a pista
.

deva ser liberada na sexta-feira,
as obras devem continuar nos

próximos meses. "Certos pontos
mais críticos vão ter interdições
parciais, em que apenas uma pista
estará livre, para fazermos as obras
de prevenção", afirma Izaldo.

A recuperação do trecho cus

tou ao todo R$ 59 milhões. "Fo
ram investidos R$ 21 milhões
na prevenção e recuperação dos
cinco pontos mais críticos, onde
houve. deslizamento da pista e

ainda há risco de queda de bar
reira" conta o engenheiro. Segun
do ele, o restante da verba servirá

para a recuperação de todo o tre

cho Corupá-Canoinhas.

o trecho havia sido interditado

pela primeira vez quando houve
uma queda de barreira no km 94,
que agora está nos estágios finais
da recuperação. A pista cedeu e,
com as fortes chuvas, quedas de
barreira dificultaram o trabalho.

I/JI/ffIIIIJlliIifIJII11l/J11111J111111_ID/Ml/UJI1IIJIIIIJf/II111DllJ11l111111J1_

JA·RAGuA DO SUL

AVISO
Ref. Licitação

38/2011

Modalidade:
Tomada de Preços

Objeto: Obra Civil, para
execução de enrocamento

da margem do rio na

ETA
'

Central
O Diretor Presidente do

SAMAE, Sr. Isair Maser,
COMUNICA que a data da
abertura dos envelopes
fica prorrogada para o dia
09/05/2011 ás 14:00 horas.

Jaraguá do Sul,
5 de abril de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente

Encontrado novo foco de
dengue no bairro Água Verde
A secretaria da saúde de Iara

guá do Sul confirmou mais um

foco do mosquito Aedes aegyp
ti no bairro Água Verde. Este é o

sexto registrado pelo Programa
Municipal de Controle de Zoo
noses neste ano e o terceiro so

mente no bairro Água Verde. Os
outros três foram no Centro.

Agentes de endemias da Secre
taria estão visitando o bairro para
averiguar novos focos do inseto
e orientar os habitantes quanto à

doença. No próximo sábado, dia
9, também acontece uma ação
para reforçar o combate à doen

ça: equipes da Secretaria da Saúde
estarão nas praças do Expedicio
nário e Ângelo Piazera para pres-

tar esclarecimentos e distribuir
folderes sobre os cuidados com a

dengue. "Solicitamos que todos

verifiquem em suas residências os
locais que podem acumular água",
orienta o secretário da Saúde,
Francisco Garcia, informando que
denúncias devem ser feitas para a

Ouvidoria da Prefeitura, no telefo
ne 0800-642-156.

Dois casos da doença já fo
ram confirmados no município
neste ano, vindos. do Acre e de
Mato Grosso. Em 2010, foram re

gistrados nove focos e cinco ca

sos, todos importados de outros

estados. Até agora, não houve re

gistro de mortes por Dengue em

Jaraguá do Sul.

ARQUIVO OCP

Água com larvas do inseto foram encontradas em "armadilhas"

A Secretaria de Agricultu
ra e Pecuária de Guaramirim

lançou ontem um projeto para
incentivar o cultivo de hortas
caseiras, com a realização de
um Concurso de Hortas Casei
ras. De acordo com o coorde
nador do projeto, Alan Ferraz

Lemke, a ideia veio da popu
lação. "Perguntaram por que
não fazíamos um concurso, já
que todo ano distribuíamos
mudas para agricultores fami
liares. Em cima disso fizemos o

projeto" explica. "Émais-fácil ir
ao mercado, mas em casa você
conhece o produto que está;
consumindo", comentou.

As inscrições estarão aber
tas até o dia 30 de abril, gra
tuitamente na Secretaria de

Agricultura e Pecuária, Não
é permitida a participação de

profissionais do setor agríco
la, pois a intenção é incen-

Concurso de hortaliças em
Guaramirim estimula cultivo

tivar a ocupação de espaços
ociosos nas residências. Os
resultàdos devem ser divulga
dos em setembro.

São duas categorias: con

junto de hortaliças - em que a

horta deverá ter cinco espécies
diferentes -, e hortas criativas,
avaliando ideias inovadoras
sobre criação e cuidado com

hortas. As três melhores em

cada categoria serão premia
das com uma bicicleta para os

primeiros colocados, um forno
elétrico aos segundos e aos ter

ceiros um aparelho de DVD.
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Cabral-it
Secretário Célio Bayer ainda

está em ritmo de comemoração
pelo sucesso deste congresso que
aconteceu na semana passada e

que teve praticamente mil parti
cipantes que puderam aproveitar
as palestras de alto nível que fo
ram proferidas. O grande desafio

agora é utilizar todos estes co

nhecimentos para construir um
modelo adequado para a evolu

ção do município.

Sest Senat
Ionathan Garcia do Nú

cleo das Transportadoras
comemorou a instalação da
sede destas entidades do sis
tema S na região que, como

primeiros serviços aos co

laboradores das empresas
de transporte e seus depen
dentes estará oferecendo

serviços de odontologia. Na
sequência virão os cursos de

qualificação para os profis
sionais do setor e espera-se
conseguir também o aten

dimento médico para a cate

goria. Considerando que são

2,5% sobre a folha de paga
mento das empresas são desti
nados a esta entidade, espera
semuito mais benefícios.

N�E��r(:êu:jc, f�(:�g�()n,al

Lourival Karsten

Clínica
do Sesi

o gerente regional do Sesi -

Jefferson Galdino - está contan

do os dias para a inauguração
da Clínica de Especialidades no

próximo mês de agosto.
As obras seguem aceleradas

e as sete especialidades que se

rão oferecidas representam um

grande reforço no atendimento
aos industriários da cidade.

Trabalho
de apenados

Segundo Cleverson Dresch

ler, dos atuais 330 presos, quatro
realizam trabalhos externos em

empresas e 240 trabalhos inter
namente em diversas atividades.
Ele ressaltou as diversas melho
rias que estão sendo introduzi
das no estabelecimento entre as

quais a ampliação da cozinha

que foi projetada para atender 70
detentos e hoje precisa dar conta
da alimentação de 330. Também

. está sendo solucionado o crônico

problema da falta de água.

Sinapse
Chega à fase final a dispu

ta pelos recursos que vão per
mitir que projetos de inovação
saiam do papel e se tornarem

produtos comerciais. Entre os

cem projetos que chegaram à
fase final, Jaraguá do Sul res

ponde por 19 ou seja, 19% do
total e apresenta um percentual
de finalistas em relação ao total
de projetos apresentados mui
to maior, que a média estadual.
Isto significa que pesquisadores
locais tem ótimos projetos em

- fase bem avançada o que refor

ça ainda mais a necessidade de

ampliações na estrutura da Iara
guaIec, assim como espaço para

. '. instalação. da Tecnovale. "

Economia 11

.Instaladora
Osvaldo

Em função dos bons traba

lhos prestados a seus clientes,
esta instaladora elétrica alcança
hoje os 22 anos de existência.

Núcleo das
transportadoras
Representando o núcleo, Io

nathan Garcia fez duras críticas
à forma como o Dnit tem condu
zido a recuperação das rodovias,
pois simplesmente fecha o tráfe

go alegando. razões de segurança
sem levar em consideração os

custos para as empresas e a so

ciedade como um todo.

Carisa
No passado eram apenas os

carimbos mas, ao longo dos dez .

anos comemorados hoje, a Ca
risa se tornou Digital e evoluiu

para outros serviços prestados
aos seus clientes.

Orbenk
O setor de serviços já está

criando uma tradição na região,
o que se pode observar pelos 25
anos comemorados pelo Orbenk
no dia de hoje.

Risco Brasil
A Fitch Ratings acaba de elevar

a classificação do Brasil de BBB
.

para BBB o que embora seja um
progresso, nos deixa ainda oito de

graus abaixo da nota máxima que
é MA. Esta classificação relativa
mente pobre tem diversas explica
ções, mas vamos dar um exemplo:
As reservas brasileiras estão em

US$ 316 bilhões o que é um nú
meromuito bom, pois temos caixa
para pagar. O outro lado da moe

da, no entanto, é que estas reser

vas custam ao país US$ 25 bilhões

que é o custo dos "maiores juros
do mundo" que o governo brasilei
ro paga pelos seus títulos para ter
como comprar estes dólares que
não param de entrar no país.

EOTIRIA

44 - 58 - 66 - 67 - 75

01 - 02 - 03 - 04 - 05
08 - 09 - 1 O - 11 - 12
15 - 20 - 22 - 23 - 25

INDICADORES
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PREVISÃO DO TEMPO

QUINTA'
MíN: 11°C
MÁX: 28°C

NDf:NeU\
Dia tranquilo em

todo o estado

SEvoctVAI PARA
..•

SÃO BONIfÁCIO
Sol claro durante

todo

Q dia. acompanhadQ
de ventos fracoS.

lemperatura mínima
de 13°C durante a

noite e máXima de

26°C à tarde.

'i�!� PE�::IJrrU H/��,

Frio atinge interior
de Santa Catarina

Com a passagem de uma

massa de ar seco por Santa Cata
rina, a previsão é de tempo aber
to e com poucas ou sem nuvens

na maior parte do Estado. Ven
tos fracos e temperatura amena

marcam esta quarta-feira.

l'E]li�PO �::; n:,U�U:
Sol em todo o estado de
se, devido a uma massa

de ar seco. Temperatura
baixa na madrugada e

início de manhã, com
pouca elevação no

decorrer do dia.

Instáve) Chuvoso

Após um inicio do ano instável
e quente, a previsão para o mês de
abril é de tempo tranquilo e tem

peraturas amenas. O interior e o

sul do Estado devem ter um frio
mais desagradável, enquanto lito
ralmantém nível ameno.

•I I'
.

r

Tl'6\1omfa

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°C
MÁX: 30°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 30°C

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 28°C

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - Christa IngeHilIe

Wagner, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918- Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser

ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou

domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a recebera intimação no endereço fornecido pelo apresante,
tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimen

to: 17/0112011 Valor: 240,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
32,99,Diligência:R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14420 Sacado: DENlSIO MELCHIORETIO CPF: 632.693.259-91 Ce
dente: NlCOLUZZI INDUSTRIA DE RAÇOES LIDA CNPJ: 01.139.350/0001-04
Número do Título: 3 006302 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAUUNlBANCO SADataVencimento: 16/03/2011 Valor: 1.400,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30,

f,.Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14452 Sacado: GILMAR TUUO 6IMENEZ CPF: 040.716.759-50 Ce
dente:MED\LURGICAAM IlDAMECNPJ: 85.141.026/0001-02Número doTítulo:
6140/06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/03/2011 Valor:

205,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14403 Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SEBASTlAO IlDA ME CNPJ:
05.905.882/0001-58 Cedente; POWER IMPORTS IMPORI DE VEICULOS IlDA

CNPJ: 00.208.817/0001-50 Número do Título: 010046/002 Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Ven

cimento: 22/03/2011 Valor: 614,24 Liquidação após a intimação: R$10,85,Condu
ção: R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14252 Sacado: JOÃO ALBERTO MATOS FADUL FILHO ME CNPJ:
01.160.503/0001-97 Cedente: H I INDUSTRIA DE ETIQUETAS SA CNPJ:
00.107.410/0001-36 Número do Título: 0002836903 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 17/03/2011 Valor: 243,93 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14222 Sacado: JOSEGENOlN CPF: 138.454.899-87 Cedente: NlCOLU
ZZI INDUSTRIA DE RAÇOES IlDA CNPJ: 01.139.350/0001-04 Número do Título:
3006161 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU
UNlBANCO SADataVencimento: 08/03/2011 Valor: 1.233,25 Liquidação após a
intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14215 Sacado: MAICON RENALDO GIROrA CPF: 038.482.109-

08 Cedente: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LESSMANN IlDA

CNPJ: 85.315.042/0001-74 Número do Título: 19528 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:

10/02/2Q11 Valor: 229,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14292 Sacado: MARLENE DUTRA CPF: 551.450.949-49 Cedente:

SllMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 23108*006 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/03/2011 Valor: 387,50 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 14309 Sacado: MED\LURGICA ror AR LIDA CNPJ: 05.326.168/0001-
05 Cedente: LIPPITEC SUPORTE TECNICO LIDA ME CNPJ: 06.322.264/0001-48
Número do Título: 821/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/03/2011 Va

lor: 571,56 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14198 Sacado: NIVALDO SILVA ROCHA & CIA LIDA ME CNPJ:
08.349.141/0001-26 Cedente: VALINE ACESSORIOS LIDA EPP CNPJ:
10.145.401/0001-93 Número do Título: 3431/-2 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 15/03/2011 Valor: 399,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con

dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14231 Cedente:
BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 488437105 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADES-

CO SA Data Vencimento: 14/02/2011 Valor: 1.988,38 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
14233 Cedente: BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título:
488437113 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 09/03/2011 Valor: 1.988,38 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00 Protocolo: 14408 Cedente: SOUTH GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE

VIDROS CNPJ: 05.105.225/0001-26 Número do Título: 0000000001 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA

DataVencimento: 22/03/2011 Valor; 459,16 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 14471 Ceden
te: VALINE ACESSORIOS LIDA EPP CNPJ: 10.145.401/0001-93 Número do Título:
3526/ -2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 22/03/2011 Valor: 310,83 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14443 Sacado: ROZARA GASTALDO LECZl'NSKI ME CNPJ:
03.315.924/0001-75 Cedente: NS IMPORIACAO E COMERCIO LIDA CNPJ:
83.951.236/0001-30 Número do Título: 15357.1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM!

RIM DataVencimento: 21/02/2011 Valor: 214,75 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14263 Sacado: TRITEX11L INDUSTRIA E COMERCIO ACE TEXTEIS
IlDA CNPJ: 08.688.568/0001-59 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI

ÇÃO IlDACNPJ: 08.784.317/0001-78 Número doTítulo: 2936/2 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 21/03/2011 Valor: 1.954,75 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00 Protocolo: 14352 Cedente: GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LIDA

CNPJ: 08.784.317/0001-78 Número do Título: 2972/1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MIRIM Data Vencimento: 23/03/2011 Valor: 1.034,24 Liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
14411 Cedente: ROMACOCOMERClALIMPORTADORADEROIAMENTOS LIDA

CNPJ: 85.108.314/0001-65Número doTítulo: 1 072605Espécie: DuplicatadeVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento:
18/03/2011 Valor: 30,58 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14426 Sacado: VALDEMAR RODRIGUES VARElA CPF: 057.714.019-19
Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do TI
tulo: 1514 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: IIAU
UNlBANCO SADataVencimento: 10/03/2011 Valor: 100,00 Liquidação após a in
timação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14422 Sacado:VALDEMIRO MARKENWSKI CPF: 633.758.699-91 Ce
dente: CONFECÇOES E CALÇADOS DERETTI LIDA - ME CNPJ: 03.915.466/0001-
05 Número do Título: 0712/003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 15/03/2011 Valor:

585,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00
------------.----------------------_:-------------------------------------'1-----------------------
Protocolo: 14386 Sacado:VAITER ZAPEUNl CPF: 756.996.649-04 Cedente:WOL
FGANG RUSS CPF: 232.853.978-53 Número doTítulo: 850404-0 Espécie: Cheque
Apresentante: WOLFGANG RUSS Data Vencimento: 09/01/2011 Valor: 664,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 61,87, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13761 Sacado: ZIlDA VEIRA VEIGAS BOLDUAN CPF: 022.903.909-09

Cedente: DEJANlR RIBEIRO DA SILVA CPF: 725.119.159-87 Número do Título:
850022-3 Espécie: ChequeApresentante: DEJANlRRIBEIRODA SILVADataVenci
mento: 08/03/2011 Valor: 835,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirirn, 06 de abril de 2011.

Christa Inge HilleWagner, Interventora

Ensolarado Parcialmente
Nuhlado

Nuhlado

Protocolo: 13501 Sacado: AD.v.L REFORMAS DE CARRETAS LIDA CNPJ:
11.419.842/0001-07 Cedente: SULPEC COMERCIO A PEÇAS LIDA CNPJ:
08.777.042/0001-45 Número do Título: 00003462P4 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento:

20/02/2011 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14289 Sacado:ADIRSTRELOWCPF: 004.247.109-51 Cedente: SllMAQ
S/ACNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 38602*001 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 18/03/2011 Valor: 2.280,00 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13479 Sacado: ALVES & PEREIRA COMERCIO E SERVlCOS LIDA ME

CNPJ: 12.986.658/0001-01 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES
LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 5765996U Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 15/02/2011 Valor: 134,42 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 13710 Sacado: ANDREIA DE OLNEIRA PEREIRA CPF: 052.502.489-
18 Cedente: BLU-TERMlCA ACESSORIOS PARA ESTAMPARIA l1'DA EPP CNPJ:
01.514.358/0001-03 Número doTítulo: 818EEspécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM

Data Vencimento: 28/02/2011 Valor: 1.526,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14160

Cedente: BLU-TERMICA ACESSORIOS PARA ESTAMPARIA LIDA EPP CNPJ:
01.514.358/0001-03Número doTítulo: 352A Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 15/03/2011 Valor: 2.924,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14278 Sacado: BRENDA HELEN DOS SANTOS CPF: 092.072.949-58
Cedente: ULEANDROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Títu
lo: 124 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMImM Data Vencimento: 20/03/2011 Valor:

70,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14320 Sacado: CARLOS HENRIQUE l:EVEKCPF: 025.630.149-21 Ceden
te: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-
02 Número do Título: 3180.1/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indica
ção Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 14/03/2011 Valor:

524,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 13684 Sacado: CLEVERSON LEANDRO GIMENEZ CPF: 060.665:479-

84 Cedente: ELETRONICAJARAGUAENSE LIDAME,CNPJ: 06.182.671/0001-05
Número do Título: 14544 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
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Inscrições para
destile· festivo
estão abertas

A Fundação Cultural estará

disponibilizando nos próximos
dias uma ficha de inscrição em

seu site para as entidades do

município que quiserem parti
cipar do desfile festivo de ani
versário de Jaraguá do Sul. Os
interessados devem imprimir e

preencher a ficha, que precisa
ser entregue na Fundação Cul

tural, no período de 23 de maio
a 3 de julho.

PARTICIPAÇÃO
De acordo com a chefe de

Eventos, Miriam Meier, a medi
da tem como objetivo atualizar
o banco de dados da Fundação
Cultural sobre participantes e

simpatizantes dos desfiles, reu
nindo informações como núme
ro de componentes e nome do

responsável pela entidade, quan
tos pessoas e veículos participam
do desfile, um breve histórico da

instituição, entre outros dados.
"Com isso, pretendemos resga
tar o maior número possível de
entidades e dar oportunidade a

outras que queiram participar da
festa", explica.
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2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, CD
Player com controle' no Volante, Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Air Bag II,
Freros ABS.

E í '0, L,O, Rua Walter Marquardt, 2670

'0 CliENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR! .

. Taxas compãl'tilhados com o mercado
.

......
�

.

-

.
' CurrosJom procedência . Transparência no negociação

. Nós .garantimos à.preço ..

207 SW Escapáde 1.6

9fm900,OO·
2009 • Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital. Direção Hidráulica,

.

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensorríe Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

Sandero Stepway 1.6

1�800,O,O
2009 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hídráulíca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Iraseire, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

Prisma Joy 1..4

.900,00

2009 - Preto - Flex - Ar-quente, Desembsçador Iraseiro.

CONOMIZE!
SÓRCIOÉMAIS

Celta 1.0 2P • 60%
Ford KA 1.6 - 50%

Buggy BRM M8 - 80% .

PJck-Up Courler- 60%
Saveiro 1.6 - 60%

Buggy SRM M&_ - 90%

277,09
15.744,00 RS 282,55

R$ 16.204,00 R$ 290,80
R$17.050,00 R$ 305,99
R$19.995,00 R$ 358,84
R$19.476,OO RS 349,52
RS 20.034;00 RS 359,54
RS 22.495,00 RS 403,70

R$ 70.000,00 RS 532,00 R$453,79
'" p� llJf parcela RS 672,00 R$59J.79

R$ 60.000,00 R$ 456,00 R$353,14 R$513,lO R$388,97
1<1 a 11)1 parcela R$576,00 R$47J,14 RS6lJ,10 R1508,97

.

R$ 50.000,00 RS 380,00 RS294,29 RS427,59 RS 324,14
l!1alQa parcela R$480.00 RI 394.29 RS 517.59 R$424,14

E-inail:
.

elsiorussi@netuno.com.br
uniaosilver@netuno.com.br

Rf.PRESENlAIHE AUTOR1ZAIlO EM JAIlA.GUADO SUl.. f RE(ilÃO

SINe! Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul--SC

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Elsio F. Russi e ou Boselene

MOTOS 60 MESES ..

CARTA DE CRtDITO CRfDITO PARCELA

Honda NXR 150 Bros - ES RS 9.830,00 RS199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS 9.400,00 RS 190,96
Honda NXR 150 Bros - KS R$9.270,OO R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K R$ 8.990,00 R$182,63
Honda CG 150 Iltan EX - Mlx RS 8.540,00 R$ 173,49
Honda CG '150 Iltan ES - Mix RS 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED RS 7.960,00 RS 161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,.00 R$159,06
Honda CG 150 Iltan KS - Mix RS 7.440,00 RS151,14
Honda Biz125 ES .

. RS 7.1S0,00 R$145,26 .

Consórcio

UNIAO
Aqui' seu sonho é real

'III �Ir

Corsa Hatch Maxx 1.4

2009 - Prata - Flex -Ar-nuente, Limpador e DesembaçadorTraseiro,
Travas.Elétrjcas, Alarme.

.

. Courier L 1.6

mMOOO,OO
Sem Troca

2011 - Prata - Flex - Protetor de Caçamba, IPVA 2011 Pago, Na
Garantia de Fábrica!

C3 Exclusive '1.6

.800,00

.500,00
Saveiro 1 ..6

2009 - Branca - Flex - Protetor de caçamba.
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, 3372..1010 I 3310,.4714 -I 9!25·2008
vend

. ®autonei com.br

�u� Walter .W�rqy.ardtf n °1850 .

,', 1I��, i'Mê�"
.

,', 8airro Qarra do . ío Molha, Jaraguá do Sul.,

,.,

. DOBLO 2002 .DIREÇAO
H·IDRAULICA COM

. MOT,OR O KM

CORSÁ HATCHBACK
t.B MPFI FLEXPOWER

.

8V 5P 2004

- SIENA HLX 2006
COMPLETO..

FOX CITY 1.0· VIDRO
TRAVA ALARME KIT·

DES.2006 "

.

207 XS 1.6 FLEX 16V'
5P AUT '

- FIORINO FURGÃO
,. ·2004.

,

. PALIO ELX.1.0 FIRE
FLEX av 2P 2008

. �
,

CLIO CAMPUS HI-FLEX .

'. 1.0'16V 5P 2009

-

,

CLIO SED.RN ALIZE· . � PALIO ELX 1.0 MPI FJRE'
BOTIC. EXP.1.0 HI-POW FLEX av 4P .2008

2003
.

206 SW ESCAPADE 1'.6 .

. SAVEIRO SUPER SURF
, . '16V FLEX 5P 2007 . 2004 1.6 TOTAL FLEX

. .

.

COM·P-LETA ARO 17

'. ,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 6 de abril de 2011 Glassimais 5.

..

MAIS COMPLETO PORQUE TEM:
• FRE10SABS
• AIR-BAG DUPLO
• FA�GfS DE NEBLINA
• VOLANTE COM COMANDOS"6ENTAAIS FIXOS'

CONHEtATAMBÊMAVERSÃ02.0 16V 151CV'"

VOCÊ SABE QUANTO VAI

GASTAR'ATÉ 60 .MIL QUILÔMETROS

A partir de R$
.

59.9901
. .

à vista

A partir de R$

56.990
âvista

CITROEN C4 PALLAS' CITROEN AIRCROSS
.

GLX 2.0 FLEX 2011 GLX 1,6 FLEX 2011

• POTÊNCiA 151CV
.• RODAS DE LIGA-LEVE 16"

.

• PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR DE 80RDO
• MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA

• PARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-RUíDO
• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÂO: INCLlNÔMETRO (LATERAL E LONGITUDINAL) É BÚSSOLA
• RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS PIRELLI SCORPION

�.

CRÉATIVE TECHNOLOÇ3IE CITRoe:n

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 ano10/modelo11 com valor.de R$ 54.990,00, 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil e COC realizado

pele Banco PSA com entrada de 60% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m,(condiçãoespecial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Péilllas.GLX 2.0

ano10/modelo11 com valor de R$ 59.990,00, 3 anos de garàntia pela Citroên do Brasil' e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial
negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên �irCróss GLX 1.6 ano10/modelo11 com valor de R$ 56.990,00, 3'anos de garantia pela Citroên do Brasil e COC
realizado pelo Banco PSA.com entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição flnanceira específica) -+- IOF. ,2-TC de R$ 888,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Credito sujeito a àprovação realizado pelo Banco PSA Finance. 3-0fertas válida até 11/04/2011 ou enquanto durarem o estoque. Imagens ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MONTANA Vende-se 1.8 MPFI
SPORT 8V FLEX POWER 2007 -

PRETA KM 58�000, Ar Condicionado,
Direção Hidráulica, Alarme, Travas,

.

Vidros elétricos, Rodas. de liga
15", Único DONO - ManUais. Valor

CAMINHÃO WV 790, Ano 91, R$30:990,00. TR: Diógenes - 8855-
Baú, aceita-se carro até 20. mil. 3800
R$40.000,00.· TR:88695915 com

João.

CORSA - Vende -se sedan classic,
ano 2004, R$18.000,00TR: 3371:- FORD' KA Ano 1997, e/ar
'6968. condicionado, vidro e trava -

limpador e desembaçador traseiro,
CORSA SEOAN- Vende-se ano 2007, interior hlqienizado (Dez 2010).
R$21.000,00. TR: 8477-7353 com R$11.500,00 TR:3376-4035 . ou

Wiliam. 9656-1353 com Paulo.

. o

i:
o

CAMINHÕES
fi

ÇJ ,

z: .CHEVROlET
..;:: '.! �

...:"-'
'

..

�

:,;

OMEGA Vende-se Completo
3.0, teto solar, painel digital, ano

94. R$11.000,00 reais, em ótimo
estado. TR (47) 9212-7253 com

Ricardo.

CORSA HATCH- Vende-se ano 2001,
completo, sem direção Hidráulica

, R$15.000,00.TR:3376-2776.

f,

ESCORT ZETEC sw vende-se- Ano
.

98, rebaixado legalizado', GNV, rodas
do Mondeo Aro 15, rodas esportivas.
_C_flrro relíquia R$5.500,00 +30 x

390,00 TR: 8827-6165 OU 9241-'
7001.

"

FORD KA - vende-se GL, ano 2003,
Prata, Motor 1.0 trava elétric.a,
alarme,. ar quente, desembaçador
e limpador trazeiro, IPVA 2011

pago, 4 pneus novos, revisado, em
.'

excelente estado de conservação.
R$15.000,00)R: 9617�2252.

VECTRA ElEGANCE -Vende-se Ano FORD KA- vende -,-se modelo 2009
2009/2010, completo 29.000 km, com ar, direção, trava -

e alarme,
R$52.000,00 TR:3376-2776 branco R$: 24.500. TR 9135-8601'.

,

VECTRA - Ano 98 TR: 8820-0052.

KAOET- Vende-se 1.8' SL .Ano

92, gasolina, impecável, Carro
todo Original. H$6.990,00 à vista
.ou Entrada R$2.800,00 + 48

.

X R$213,00. Tratar: (47) '337-1-
8153/9620-8384 com Elsio

I

I
l

I,

,

PAMPA - Vendê-se 1.8 GL - Motor

AP, Cor azul! ano 94, Banco 3

passageiros 96.000 Km Càpota de
fibra Único Dono. TR: 8404-8886
com Jürgen

8478-7790.

iP!� m':1J�N r
,

mll�"mInllnlll,
• OUTROS: .': .

.

r,·
, ,

\. :, ��
�.

"

"

HllUX _,. Troca -se Ano 2006,
modelo SR 3.0. Por Hilluz SW 4, ano.

-

20Õ8 ou .2009 TR: 3372-0665 ou

3372-0028.

TUCSON 2.0 Vende-se 2007, bege
metálica,automática,

.

completa +

couro, garantia ate fim de 2012,
todas revisões feitas em autorizada,
pneus' novos,' socorro nunca rodou.

Valor R$58 mil (pode financiar).
Tratar 9620-8384 estuda troca

TUCSON Gl 2.0 - Vende-se ano
FIESTA HATCH - Vende-se 1.0, ano 2007, Bege, completa, couro +'
2007, Completo, Cor preto; Valor: automática, impecável, Garantia de
R$25.000,00. TR: 3376-2974 ou

fábrica até 2012, manual; chave

reserva, interface, carro sem

detalhes. Valor e troca a consultar.
TR: (47) 9620-8384 com Elsio.

FUSCA Vende-se ano 74, motor

1300, cor bege, totalmente original,
para colecionadores. Mando fotos

por email parainteressados.TR:
.

3370-2969 ou 9607-1876.JIPE E BUG valor á combinar TR:
3371-8437.

FlORINO FURGÃO, motor 1.5, cor

branca! ano 89 valor á combinàr TR:
9997-4003 Dário.

FUSCA' Vende-se ano 67, cor

vermelha, totalmente original, com

bancos em couro branco, ótimo
estado. TR: 3370-2969 ou 9607-.
18076.

�

�. .

"�::II;;�� VOlKSWAGEN':·-

� l>'
.

,

GOL. Vende-se ano .. 2002, branco,
.- plus, 04 porras .

Quitado.

R$14'.500,00.TR:3371-8009

FUSCA vende-se ano 79, motor. GOL ct vende-se ano 93/94 1.6
1300, . documentos em dia, em gasolina, ótimo' estado, único
ótima conservação, mecamca,' dono .. IPVA 2011 pago. IR: 3370-
estofamento e· funilaria- em ótimo 0935/8807 -4490 com Renato.

estado. Valor á combinar nt 9997-:
4003 Dário.
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. 'CORRETOR .DE

,

IMOVEIS

Para atuar na região..
.

.

Interessados. .

-encaminhar currículos

para
corretor.de.lmovelscâlfve.com

RECARGA E�e
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VENDE-SE,

TERRENO

.
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www.sc.senac.br

CURSOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA:

•.AUTOCAD 20 E 3D - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO
-

'Data: 09/04 a 06/08/2011
Horário: 8h às 12h - sábados

.,

· � t· OESIGNER GRÁFICO
Data: 09/05 a 05/12/2011
Horário: 19h às 22h - 2ª e 4ª feira

-

-

. Bairro Amizade, -

o EscrituradoI

Uvre de enchente

Área de 388 m2 (14 x 27,5)
Valor: 98.000,00
Tratar: 9929-8488

t SOLlDWORKS BÁSICO
Data: 10/05 a 23/06/2011
Horário: 19h às 22h � 3ª eSª 'feira

t DATA CABlING SYSTEM
..

Data:.20/05 a 28/05/2011
, Horário: 18h às'22h30 - 6ª feira e

8h às 18h30 - Sábado

Marca chinesa Brilliance, só
.

.

chega ao Brasil· no ·2° semestre'
.. No Salão do Automóvel, a empresa
prometeu lançar a Brilliance
ainda no 1º semestre deste ano

e chegamos a ouvir o mês .de

março como data de chegada dos .

modelos FRV e FSV. Mas agora .

a CN Auto diz que os carros

: da marca - conhecida por ser

parceira da BMW - só chegarão
no 2º semestre.

o FRV é um.hatch e o FSV, um
sedã, ambos de porte médio, e
devem custar entre RS 55 mil
e RS 65 mil, preço equivalente
ao de modelos nacionais. Ou

seja, a vantagem terá de vir na
.

-
.

lista de equipamentos. Como a

expectàtiva de vendas era de 3 mil
carros agora, com o lançamento
no meio do ano, deve cair
consideravelmente.

.

.

Fonte: www.blogauto.com.br
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Social 13

·.Sai dessa!
"�S�RnI C> t;::>, (;7 lJIf..!i

f�
Ginástica é moda
/1ivt.IIdIoI�da�
li t9: -.CI8r\tIlo) - JBr.Jgoá dÇl; SW

.
.

C
a entre nós, se nesse mundão de meu Deus a saúde e o bom

astral são os principais motivos para que vivamos sem medo

de ser feliz, por que muita gente que -tem tudo isso e muito

mais teimam em continuar travadas e pesadas? Fala sério ...

não curtem é não deixam os outros viverem o seu momento? Estão

sempre com aquela cara de nojo, seja em uma festa ou funeral? Não

dão gargalhadas, não dançam para não se amarrotar, não dão um

beijo para não gastar o batom. Quando cumprimentam uma pessoa
mandam um "oi querido" que mal se escuta. Falam baixo até na geral
do Estádio João Marcatto.

. Tsunami
Já que as vendas andam

-

devagar, quase parando, o

grande teste para ver se a

estagnação chegou mesmo

para ficar é agora em maio.
Mais especificamente, o Dia
das Mães. A segunda maior
data de vendas do ano. Só

perde,para o-Natal,

. Claudia Raia
A Morana do Shopping Brei

thaupt, uma das melhoras lojas
90 ramo de acessórios, acaba de
associar o seu nome ao da global

. Cláudia Raia, a mais nova garota
propaganda damarca. Aliás, para
divulgar a coleção outono/inver
no, a atriz já tem aparecido rias

melhores, revista de circulação
na região.

'Onde comer bem é1n Jaraguá
No Restaurante Mime. Um dos buffets mais completo da região.

·NAS-RODAS
• Não ousem esquecê-lo:'
Francisco Taranto, o Chico,
é o grande aniversariante de

hoje e vai adorar saber que foi

lembrado. Parabéns!
-

• Da geração Nitrix Ice, Eduarda
Marcondie Fernanda Curi

,

continuam arrancando suspiros
por onde passam. Coisa de

quem é gata...
'-

• A artista plástica jaraguaense
Tânia Cotrim já está com o

passaporte carimbado. Em maio
vai curtir temporada em Nova

Iorque.

Fine Fiore
As mulheres antenadas da

nossa cidade estarão marcando

presença amanhã no preview da
3a Festa do Champanhe, na loja
Fine 'Fiore. 'O registro fotográ-

,

fico fica por conta de Maurício

Hermann, do site www.moagon-
.

calves.com.br. Haja flashes para
. a coluna do Moa, no O Correto
do Povo e nas revistas NossaWe
ekend e Nossa Santa Catarina.

.....: .,;;,�<.'<n....

��s· _,',

�� O grupo DetonaAxé é presença
, garantida, dia �o de abril, na 3a Macarronada

Beneficente do Moa, no Salão Amizade

Oicade hoje
Curtir a Zum Schlauch. Toda

quarta-feira a casa superlota
de gente bonita e interessante.

"Quando a mulher acredita
na música, com certeza e"ia·
vai 'sermelhor na cama.
A música me ajudou e

"

torço para'que Ele Treme
Comigo sirva de inspiração
para outros casais". Taty
Princesa, garantindo que funk

. ajuda na hora do sexo

-

Débora laube, esposa
do amigo Dr. Flávio
laube, se prepara
para inaugurar
dia 30 de abril, a
Homem.com, loja
especializada em

moda masculina

"
A verdadeira

liberdade consiste
somenteein

fazer o que devemos,
, sem sermos

constrangidos a fazer
, o que não devemos.

JONATNAN EDWAROS

"

, Niver' do' Diego .

o boa gente Diego Rausls, antes
, de subir ao altar com a bela
Amanda Krause em outubro, hoje
recebe todo o carinho e apreço
dos amigos e familiares pela

estreia de mais um aniversário.
Mil vivas!

•Dia 30 de abril, no Salão, '

da Sociedade Amizade,
acontece a'3° Macarronada

• Sábado, dia lO, tem Futebol
Beneficente do Moa. O ,Solidário no EstãdioIoão

.

evento é em prol do CW-
,

'Pessoa. Prestigie!Centro de Valorização aVida.

ii Quem acompanha a.
trajetória do jovem promoter

'

Thiago Mattos, um dos sócios
da Fuel Eventos, pode conferir
na Revista NossaWekend que
estará nas bancas sexta - feira.

• Hoje à noite 'naVoilà tem
troca de coleção. AVivi

'

Rodrigues, dona do pedaço,
apresenta a nova coleção

"

JheWay
No' sábado com a' presença

dos Djs Caco Bart, EduSchwartz
e o renomado Ale Raum, um dos

, melhores na atualidade no Bra-.

sil, rola a maior festa ná TheWay.
Que, aliás, não é segredo de nin
guém' depois que inaugurou a

casa tem lotadosempre. Thiago e

Pépe sabem fazer festa.

outono / inverno.
'

• Os sócios.Ludiano e

Leandro vêm fazendo omaior
sucesso com aBlâck Lemon
Barytenders. Os coquetéis-da
dupla são demais.

• IICom Deus, o primeiro
passo vem sempre antes do
segundo'" �

,

.• Com essa, fui!

.

·Buxixo
Tenho ouvido pelo meu fio ver

melho elogios sobre o visual jovem
do empresário José Mattos Abreu
Jr, que caminha díariamente nas

calçadas de Jaraguá com um físico
turbinado. Ele estápodendo!Recebi
um torpedo que o homem, está sol
teiro novamente. Eu acho que foi só .

umabriguinha... coisas dó amor.
'
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CRÔNICA
SÂBAOO .

"" ri:,' ri;

'TERÇA-FEIRA'QUINTA-FEIRl>.\
f

CarlosHenrique. '"

"'"Schróeder,�critór
LuizCarlosÀmorim,
Escritor�editor

"

.

As ruas que. cruzamos
ua Willy Bartel, muito prazer! O �p.-

.

_1IIIIIIt

.

dereço onde moro já se tornou quase
um sobrenome ou talvez um nome

porque, embora sem saber a história.
da rua, repito-o incontáveis vezes durante a

semana, durante o mês, geralmente para pre
encher cadastro ou algo parecido, inerente às
burocracias da .vida cotidiana. Sempre tenho

�

que soletrar, é como se a Rua Willy, de cer

ta forma, me
.

pertencesse.
Endereços são os cenários
reais que acomodam, diver
sos personagens com seus

emaranhados papéis ao lon

go da vida' e, partindo desse

prisma, não há como negar
que as ruas nas quais mo

ramos do nascimento até a .

morte fazem parte de nossa

história, ficam enraizadas
·

no passado e marcam pela
· importância

..

que. tiveram
. em momentos específicos. Passei os primei
ros anos de vida na Lauro Muller, 261, e toda

·

vez que passo por ela vem um filme na mente
.

..

juntamente com as pessoas que lá viveram.
Era uma rua familiar 'com uma energia típica
do interior, com alguns moradores silenciosos,
outros barulhentos e tinha até os misteriosos,
dos quais pouco se sabe até-hoje. Como escri

tora, tenho certeza que minha rua da infânci�

daria um livro. Famosas, esquecidas, comuns,
polêmicas, históricas e com outras.denomina
ções elas pulsam nos corpos .das Cidades como
veias expondo vertentes geográficas. O homem,
desde a antiguidade,'começou a denominar os
lugarespor onde passava para facilitar sua pró
pria localização e obter referências seguras em
relação aos locais pelos quais passava ou resi
dia. A geografia e a literatura se unem numa das
'.

inúmeras e famosas ruas pelo·
mundo afora. É aVaneau, em
Paris, por ter sido endereço
de célebres escritores. Antoi
ne de Saint - Exupéry, autor de
O Pequeno Príncipe, morou
numamansão de 24 nesta rua
no ano de 1�31. Quase um.

século antes, em 1843, o filó
sofo alemão Karl Marxmorou

. no 38 em um apartamento,
�--------------�-----------

onde, aliás" aconteciam as

reuniões com o revolucioná

ri<? Friedrich Engels.Juntos, cinco anos depois,
escreveriam o Manifesto Comunista. Seguindo
pela ruaVaneau moraram também, no 1 - BIS,
os escritores EmmanuelBove eAndré Gide, este
.último autor de Seo Grão Não Morte, livro pu
blicado em 1926. Algumas permanecem vivas

eternamente; outras morrem mesmo existindo,
porém, um fato é certo: as ruas que cruzamos se
fundem em recordações marcantes.

LANÇAMENTOSI
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Joshua Lazarus é um jovem 'que possui poderes
.

extraordinários, tendo a habilidad.e de ler a mente de
� , -

qualquer pessoa ao, seu redor. Justamente por isso,
cresceu sendo extremamente protegido pelo governo
norte-americano, que conta com a sua ajuda para re�

solver diversos problemas. Contudo, o rapaz desco
bre que nem todas as pessoas ao seu redor são con

fiáveis! e, pior, sua vida está correndo enorme perigo.

CLIC ·00 LEITOR

Esta é a Karolzinha, paixão de sua mamãe MárCia, e
que está fazendo anlversário de nove anos hoje

Envie suà foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br .

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

• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h10,
16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias) ,

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac) (13h30, 17h.40, 22h10 - todos
os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac) (15h30, 19h40 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rango (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac) (17h10, 19h20,
21h30 - todos os dias)

,
• Cine Breithaupt 3
• O Ritual (Leg) (14h20,19h - todos os dias)
• Invasão do Mundo - Batalha de Los Angeles
(Leg) (16h40, 2l,h20 - todos os dias)

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

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

.JOINVILLE
• Cine Mueller 1

,

.• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h, 16h30,
19h, 21h25 - 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 Garten 6 (3D)
• Gnomeu e Júlieta (Dub) (.13h40 - todos os

dias)
• Fúria sobre rodas (Leg) (15h20, 17h30,
Wh50, 22h'- 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,
20h10 - todos os dias)
• Esposa de Mentirinha (Leg) (17h50, 22h10
- todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Fúria sobre rodas (leg - 3d) (14h20,
16h50, 19h20, 21h40 - todos os dias) BLUMENAU

• Cine Neumarkt
• Fechado para' refor'mas• Cine Garten 1

NOVELAS
RIBE,IRÃO DO TEMPO
Lincon decide. permanecer na delegacia até

que André seja solto. Claudel conta a Arrninda que \

veio ao Brasil para avaliar a situação da empresa.
Nicolau pega uma caixa, de onde tira um revólver.

Ajuricada propõe a tíncon um pacto de convivência

pacífica para que seu neto não' seja prejudicado .

.

Nicolau diz a Nasinho que Kariria vai aludá-lo a e,xe
cutar o plano. Larissa vai até a casa de Flores pro,
curando uma solução para a loucura de sua irmã.
Nasinho liga para Virgnio e marcá um encontro.

Karina se dirige com o escrivão até o local onde foi
marcado o encontro.

MORDE E AS�OPRA
A transformação de Élcio termina e Augusta o

batiza de Elaine. Salomé insinua que Abner e Júlia
tiveram uma briga de namorados e Celeste se abor
rece. Zariguim com-enta com Naomi que um rapaz
escondido a ouviu tocando piano. Naomi revela que

gostaria de ser tratada como gente e ícaro ouve.

Oséas faz as pazes com Fernando e pede que ele

,
conduza Lavínia até o altar no diado seu casamen

to. Lara apresenta ElainejÉlcio para o pai e Eliseu,
fica fascinado pela empregada, Alice procura Gui

;

lherme no consultório. Abner leva Aquiles para falar

com Dulce no hotel e encontra Júlia.

RAGUAIA '\ .INSENSATO CORAÇÃO
,

Mamed sofre por não encontrar uma esposa Wanda se emociona ao'talar com Léo, que ten-
e decide deixar Girassol. Surge a suspeita de que ta consolar a mãe. Natalie estipula um prazo para
um descampado nas terras de Max seja um cernité- Cortez se separar de Clarice. Natalie afirma a Roni

rio clandestino. Fred tenta disfarçar os ciúmes que que vai fazer de tudo para se casar com Cortez Cla-

sente de Janaína. Gabriel encontra uma evidência � rice garante a Gilda que faria qualquer coisa para
a entrega para Geraldo. Max aparece com Ruriá no mantero seu casamento. Pedro decide ligar para

. local da escavação e avisa que se trata de um cerni- Marina, �as fica decepcionado ao saber que ela,

tério indígena. Jamila chega à cidade com roupas está fora do país. Eduardo revela para Paula que

típicas árabes e Neca e P.impinela correm atrás de . não é um 'alto executivo do 'Grupo Drumond. Alice'
Mamed. Max vai à casa de espetácàlos e faz amea- convence Carof a convidar André para jantar, Norma
ças para toda a cidade. Estela lê a mensagem que pensa em' sua vingança.Carmem-avisa que vai tirar

Apoena ditou para Madalena. seu dinheiro da indenização e Léo se anima.

(O resumo dos capítulos é dê responsabilidade das emissôras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Os astros enviam boas energias
para você conquistar sua inde-

pendência na área proflssional. A

dois, o entusiasmo com a alma gêmea
será perceptível. ótimo dia para mostrar

toda sua ousadia.

Hoje, você estará motivado(a)
a fazer trabalhos sociais que
envolvam ajudar as pessoas que

precisam. ·É 'momento de refletir sobre

seus objetivos de vida. Defina os cami

nhos que quer seguir.

GÊMEOS

�I É tempo de aceitar auxilio de

;illii% pessoas influentes em sua vida

profissional. Não tenha receio de

contar com esse apoio. O clima é de fe

licidade na vida a dois. Conte com a aju
da dos amigos em seus projetos de vida.

CÂNCER

,"'".,.............. ,
Pode receber auxílio de pessoa
importante na sua carreira. Conta-

tos profissionais e grandes projetos
estão favorecidos. No amor, a atração física
vai ser importante, Dica:Aproveite as oportu
nidades de realização no romance.

o dia é favorável para ampliar
seus horizontes profissionais e

viver novas experiências. A dois,
você estará mais confiante, terá uma

sensação de felicidade muito grande. É
tempo de ampliar seu aprendizado:

No trabalho, é hora de finalizar
l'

'i!'1rII!
1 etapas para que outras possam ,

começar. 'Aproveite para solucio

nar alguns problemas. ótima fase no rela"

cionarnento a dois. Mudanças podem ser

favoráveis, encare-as positivamente.
,

'_LlBRA
.

-"'-

No trabalho, 8S parcerias con-
"

- ,�,. tam com boas energias astrais.
.

Na vida pessoal, seu momento é
de felicidade, compartilhe-o com a pes
soa amada! Aproveite para expandir sua
área de atuação profissional.

. ESCORPIÃO .

� Novas oportunidades podem

e; surgir no campo profissional,
fique atento(a)! Seu alto-astral

vai aumentar sua dedicação a sua alma

gêmea. Mudanças podem trazer benefí
Cios para sua rotina.

eSAGITÁRIO
.

.

.

o dia é ótimo para unir trabalho
e lazer. Atividades que envol

vam entretenimento e criativida

de estão favorecidas. No amor; o clima

está tudo de bom. Não tenha medo de

se aventurar nesta quarta-feira. '

CAPRICÓRNIO
Sua sensação de bem-estar es

tará ligada aos assuntos de sua

responsabilidade. A dois, invista

em sua intimidade. Viagens e reencontros
contam com boas energias. Excelente dia

para mudarsua vida cotidiana.

Ótimo dia para, divulgar suas

ideias e seu trabalho. No setor

afetivo, a comunicação está em
alta com sua cara-metade. Aproveite
para se declarar. Há chances de suces

so em novos projetos profissionais.

Fique mais atento(a) e poderá
encontrar ótimas oportunida
des de negócios. No setor afe

tivo; demonstre a toda a generosidade
que tem no coração. Aproveite sua au

toconfiança e manobre tudo a seu favor.
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Ingressos para show
de Sheen

.

em ·liquidação
As vaias a Charlie Sheen na'estreia de seu show

de stand-up cornedy, o "Torpedo of.Iruth", afetaram as

, vendas de ingressos para o próximo fim de semana.
'

Segundo "o jornal "Daily Mail", os cambistas já come

çaram a fazer liquidação. Os ingressos, originalmente
vendidos a 126 dólares, estão sendo vendidos por me
nos de 4,0, uma redução de quase 75% do valor.

"Amor e Revolução"
terábeüo lésbico
Amor e Revolução, 'nova jiovela do SBT,

promete quebrar tabus. Conforme a coluna

"Zapping, do jornal "Agora S. Paulo", Tiago
Santiago escreveu a cena de um beijo apaixo
nado entre as personagens de Luciana VeT}
dramini (D) e Gisele Tigre. Marina (Gisele)

.

beijará a advogada Marcela (Luciana). Jun
tas, elas lutarão contra a ditadura. O autor

garantiu que a cena não será cortada.

Ângelo Paes leme vai
ser pai; afirmajornal
o ator Ângelo Paes Leme, o Tito da novela "Ribei

rão do Tempo", da Record, vai ser papai. De acordo

com o jornal "O Dia", a atriz Ana Sophia Folch, mulher
do ator, está grávida de três meses. No-entanto, o casal'
ainda não sabe Q sexo do bebê. "Vamos saber em breve..
Estamos muito felizes", disse Ângelo Paes Leme à pu

blicação. Os atores se casaram em setembro de 2008.

DIVIRTA-SE

Fritando OVO.
A mulher está na cozinha, fritando um ovo, tran

quila, quando o marido chega e começa a gritar:
- Cuidado! Cuidado! Joga mais óleo!
Antes que elativesse qualquer reação, ele continuou:
Vai grudar-no fundo! Cuidado!
Vira, vira, vira!
A mulher começou a ficar nervosa e ele continuava:

Olha o cabo da panela! Meu Deus! O sal! Não esque
ce o sal!
Então ela protesta:
- Escuta aqui! Por acaso você acha que eu não sei
fritar um ovo?

"

- Eu sei que você sabe, amor - respondeu.ele - Eu só

quero que você saiba como eu me sinto quando dirijo
e,você está do meu lado!

OlfviaWilde'
nega namoro

com Timberlake .

A atriz Olívia Wilde negou que

esteja namorando o cantor Justin
Timberlake·. "Nós somos apenas

amigos e é assim há muito tem

po", escreveu em seuTwitter. Fon

tes da revista "People" disseram
.

que os .dois estavam namorando
,

depois que eles foram vistos jun
tosem uma boate de Los Angeles.
Recentemente, Justin terminou
seu relacionamento com a atriz
Jessica Biél e Olivia se separou do

príncipe italiano Tao Ruspoli de
pois de oito anos de casamento.

Solange Couto se espanta
com gravidez·aos 54 anos

Grávida de um menino aos 54 anos, Solange Couto falou ao jornal "Folha
de São Paulo" do susto ao saber da gestação. "Achava que estava entrando na

menopausa, Estava até fazendo reposição hormonal", disse. No laboratório; ao
realizar o exame de gravidez, chegou a comentar com as atendentes que "o mé
dico estava louco". "A médica disse que tinha dado uma bagunçada nos meus

hormônios", disse ela, que já é mãe de Márcio, 36 anos, e Morena, 19.

Alinne .lVIoraes e Felipe
Simão expulsos de hotel
Alinne Moraes e Felipe Simão foram expulsos do

hotel Fasano, na Zona_Sul do Rio. Segundoo colunista
Bruno Astuto do jornal "O Dia", um amigo do empresá
rio teria discutido com um hóspede, que não gostou da

investidà do rapaz em suanamorada. Os ânimos se exal

taram, a segurança agiu rápido e Felipe Simão e Alinne

Moraes tiveram de deixar o hotel com seu grupo.

SUDOKU

SOBRE oJOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e víciante.O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9'com números de 1

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

quadrado de 3x3..

ANIVERSARIANTES
6/4
Alan J. G. S1;tntGS

Ana G. Yamashita

And�,cson Krueg�
ArildoFeustel
Arildo L. O: Ribeiro

Carla Buzaki
'. !� ,II

Charlene P.Feldr:naI1O ;'

Claudemir Rde Freitas

Cleide leithold

Conrado Fischer, c

',: t,., ,'i
Cristelede P. M ..Cotaeir0

CristianeWoelk .

Douglas R. Herrmann
Elizangela dos P. Silveira

, !L�' 'i
i"

.

Eulália Griten?
Everton Diefenthaler

Fernando M. Blosfeld

Ge�jff,�r C. Pe.ggay,· ,,'
GracianeWackerhage
Guida Muller

lIisianeWackerhage
Ja.miris do Reis'
Joel Daniel Hornburg
Julian S. de Abreu

Luiz H. Janunze

Madalena Flohr

Marilda F. Puff

Nelson Fallgater
Renate E. Hansen
Rodolfo Fiedlér

.

i

Tatiana M. Blosteld.
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UAllClEAN
PRODUTOS, DE

,

. '

HIGIENE E liMPEZA
, I

Experiente
no',mercado

de venda de produtos
de limpeza; Gilmar Ga
briel Maurissens -tinha

em mente ter um negócio para
a família e a' vontade de abrir
uma empresa que além de ven
der os produtos, ainda atendesse
com serviços especializados no

mesmo setor. Isso fez com que
fundasse em 2009 a Qualiclean ,

Produtos de Limpeza e Serviços
Especializados.

Trabalhar com produtos de

quàlidade para às indústrias, clíni
cas/hospitais, cónsultórios, escri
tórios, bares e restaurantes é um.

dos focos da empresa. Possui uma

equipe de funcionários entre re-,
presentantes externos e internos à

disposição do cliente, para instruir
.

e vender os produtos químicos e

os materiais de limpeza.
Entre as principais marcas

que a Qualiclean distribui, estão
a 3M, Jofel e a Ecolab. "Somente
a'Qualiclean/Ecolab possui um.
programa que envolve a ope
ração completa com soluções
destinadas a proteger o estabe- .

lecimerito do cliente chamada
de. 3600 de Proteção. Por isso,
quando vendemos, vamos até o

local e ensinamos como utilizar o

produto. A diluição na quantida
de certa proporcíona economia'l.j
destaca Gilmar Maurissens. �··2t.;·

AQualícleanvende além de pro
dutos químicos, equípamentos, to
alheiros, sacos para lixo, vassouras,
rodos, panos de' limpeza, papel to
alha, papel higiênico, entreoutros.

• Fernanda Dellagiustini

Semana daGastronomia
.

'.

�

A Qualíclean é uma das patrocinadoras da la Semana da Gastrono-
mia de ]araguá do Sul, que teve início no último sábado, dia 2, e se es

tende até o dia 9 de abril. "Uma das finalidades do evento é divulgar o
núcleo dos restaurantes e atrair mais participantes. Nosso patrocínio e

nosso trabalho tem tudo haver com o segmento", afirma o proprietário.
DIVULGAÇÃO

Novidade
Com o intuito de facilitar o trabalho de

restaurantes, hotéis e outros empreendimentos do
mesmo segmento, a Qualiclean agora realiza a venda e

.

locação de máquinas profissionais de lavar l�:mças.

FERNANDA DELLAGIUSTINA

Equipe preparada para melhor atendê-lo .'

DIVULGAÇÃO
'.<i. i

Excelência em produtos de higiene
DIVULGAÇÃO

Serviço especializado de qualidade
Proprietário daQualiclean,
GilmarGabriel Maurissens
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. Nlárea

Henrique.
: Porto

Futebol Americano

No
sábadoestive no Seminário de Corupá, para acompa

nhar a estreia do� Buffalos no Campeonato ·��tarine�se
de Futebol Americano. Confesso que fiquei rmpressio
nado com o que vi: uma organização impecável, um zelo

muito grande com o evento e um grande público prestigiando.
Apesar de ainda ser um esporte que engatinha no Brasil, o futebol
americano cresce a olhos vistos e vai caindo na graça do público.
Recomendo aos leitores que prestigiem um jogo dos Buffalos ou
dosBreakers e vivenciem essa experiência.

Torneio de Verão.
. Kiferro (foto) e Noite a Fora decidem o Torneio de Verão de

Schroeder, num duelo que promete fortes. emoções e futsal de
alta qualidade. As duas equipes chegam invictas à final, que tam
bém terá um duelo particular pelá artilharia entre Clayton (Noite
a Fora) e Luan (Kiferro). Acompanhei toda a competição e posso
garantir que a final fará justiça às duas equipes que apresentaram
o melhor futsal. Ao Força Jovem, pesou a falta de experiência na
semifinal. Ao Loes, faltou mostrar porque era o atual campeão.

FME, 18 anos.
I�

Ontem a FME (FundaçãoMu-
nicipal de Esportes) de Jaraguá do
Sul comemorou sua maioridade.
Aautarquia, fundada em5 de abril
de 1993, sequer teve direito a um

,

bolinho para festejar seus 18 anos
.

devida. Emmomentos como este

lembro de Adernar Duwe,
_ que

disse: "Quem não preserva o pas-
.

sado, o futuro nãomerece" Basquete
A equipe Menegotti/Del

ta Equipamentos de basquete ,

adulto masculino segue,' íviéta
, no�@it(laihQ' de ]()in@l en-

to' proinovid,o pela Liga arte.'
No domingo os jaraguaenses

,

bateram a AESC/Florianópolis,
por 94x44. Os atuais campeões

,

voltam à' quadra no dia ·17 de

abril, às 15h30! para enfrentar
Ir, " .

,

.,,' o�Be/Cambpriú.
" '

�.'i/ N',' i'

:; .

Futsal
E a estreia da equipe ADJ/

FME
.

no Campeonato. Catari
nense da.Divisão Especial ficou
mesmo para quarta-feira, 13,
20h, na Arena Jaraguá. o. adver-

, sário será.a Unidavi7Rio do Sul,
do técnico Xande. o. técnico Re

natoVieira corre contra o tempo
para contar com os lesionados
Cani e Charuto na estreia.

. Futebol
Os dois times da cidade mexem seus pauzinhos fora de campo,

se preparando para os campeonatos que se aproximam. Enquanto
a diretoria do Jaraguá passou por um treinamento com dirigente do �Avaf no sábado, no Juventus o boato é .sobre a chegada de um patro
cinador de fora da cidade: a rede Compre Forte.

.

AUTOMOBILISMO

is dávoltapor
, ,

.címa em Interlagos
Depois de início ruim, jaraguaense sobe no pódio
JARAGUÁ DO SUL memoraram o bom desempenho

com um terceiro lugar conquis
tado pelo jaraguaense,

Kreis já havia se destaca
do na sextà-feira, quando ficou
com o sexto melhor tempo nos

treinos livres. 'No classificató
rio o desempenho ficou abaixo
do esperado, mas o jaraguaense
conseguiu largar na 10a posição.
Porém, no sábado, Kreis se su

perou e mostrou ter recupenido. -

a boa performance na pista: fez
uma prova de recuperação e ter

minoua etapa em terceiro.

"Larguei bem embora com

máximo cuidado' e sem arriscar
nada e ganhei duas posições já na
primeira volta, depois foi só apro
veitar o bom rendimento da má-

Kreis Jr. viveu fortes
emoções no fim de
semana. Ele se recuperou
na Mini Challenge" mas
acabou perdendo' um

. amigo de pista.
..... piloto da categoria Che

vrolet Montana, Gustavo
Sonderrnann, sofreu ulp

_ grave acidente no domin-

.go e faleceu na manhãde segun
da-feira o que deixou chocada
toda a família da Stock Caro No

entanto, antes disso, no sábado,
Kreis e Leonardo Fortunato co-

Esporte 17

quina e acompanharo ritmo dos

ponteiros. Se a corrida fosse mais

longa, quem sabe, daria pra ter ido
além", descreveu. "Esta prova foi
para lavar a alma, depois de tudo

que aconteceu em Curitiba", com
pletou Kreis, que foi desclassifica
do na etapa de estreia por desco
nhecer o alinhamento dos carros.

Apesar da euforia de sábado,
,

o domingo foi triste por causa
da fatalidade com' Sondermann .

"Ele era uma excelente pessoa,
divertido, sempre de bom hu
mor. E como piloto tinha ainda
uma bela carreira pela frente.
Isso realmente me deixa 'sem

palavras", finalizou Kreís Ir, que
é patrocinado pela SMC Pneu

mática e Raumak Máquinas.
-

.

FERNANDA FREIXOSA/DIVULGAÇÃO

(
,

-

Kreis Jr. (segundo da esquerda para direita) largou em décimo, mas conseguiu 'chegar em terceiro

Errata
Diferente do que foi publi

cado' ria página 20, da edição de

terça- feira, 5, a equipe sub-17 foi
,

quem venceu as três partidas da

primeíra etapa do Campeonato
Catarínense sobre Tuper/São
Bento do Sul, Adesc/Schroeder
e Tradição / São Bento do Sul e

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CreDibilidade
.

-

não a equipe sub-15. Os meni-
nos do sub-15 estreiam no Esta
dual em casa na sexta-feira e no

sábado, 8 e 9 de abril.

�' �_-'''F''__

N" f O R M A T I
VENDFlS E FlSSISTÊNCIFI TÉCNICÁ
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

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

Jaraguá do sul-se
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tJllE

Inter" Santos e Flu
.

'

duelam esta noite
,Colorado carimba o passaporte se empatar com Jaguares

. .

Enquanto
o Peixe e o Flu-

. 'minense, sem seus técni-·
cos a beira do gramado,
lutam por.uma vaga na

segunda fase e para sair da cri

se, o Colorado precisa apenas de
um empate contra o Jaguares, no
estádioVíctor Manuel Reyna, no
México, às 19h30.

O time Gaúcho ocupa a lide

rança do Grupo 6, com dez pontos,
três amais que o vice-líder Emelec
e um empate garante o time nas

oitavas de final da competição. Po
rém, o time de Celso Roth buscará
a vitória .contra o time mexicano

..

para assegurar a primeira coloca

ção da chave, e de quebra, brigar
pela melhor campanha geral da
primeira fase da Libertadores.

Um pouco mais tarde" às
21h50, entram em campo Santos Oscar viaj6u com dores, mas está contirmado para a partida de hoje
e Fluminense. O Peixe enfrenta o

Colo Colo, do Chile, na Vila Bel
miro. Muricy Ramalho, anuncia
do ontem como o novo treinador
do Alvinegro Praiano, não estará
no banco comandando o time. O

jogo é de fundamental importân
cia para o clube daVila, que bus
ca a vaga nas oitavas de final da

competição continental. A equipe
ainda não venceu na Libertadores
e soma apenas dois pontos na ter
ceira colocação do Grupo 5.

Em situação semelhante está
.o Fluminense. O Tricolor tam-:

bém está em terceiro do Grupo
3, só que corri cinco pontos. A
partida contra o Nacional, que
acontece no Estádio Centenário,
em Montevidéu, no Uruguai, é
enc-arada como decisão. Porém,
uma derrota para os uruguaios
não elimina o Fluminense da
Libertadores. Mas não vá tentar

tranquilizar Os jogadores tricolo
res com tal informação. O espíri
to encarnado por eles é o de uma
verdadeira final de campeonato.
E o clima no estádio Centenário,
emMontevidéu, será condizente.
Mais de 34 mil ingressos haviam
sido vendidos até o fim da tarde

DA REDAÇÃO'

Internacional, Santos e
Fluminense, em situações
distintas, jogam hoje pela
Libertadores da América..

�
I "

desta terça .

•

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

.

_

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL
• 2a FASE - JOGOS DE VOLTA

21h50 - São Paulo x Santa Cruz-PE

19h30 - Botafogo x Paraná Clube
21h � Caxias x Botafogo-PB /

.-TAÇA LIBERTADORES
• HOJE

21h50 - Santo André x Sampaio 19h30 - Jaguares x Internacional
Córrea-Mà
21h50 - Vasco x ABC

21h50 - Nacional x Fluminense

21h50 - Santos x Colo-Colo

AMANHÃ21h50 - Atlético-MG x Grêmio
19h15 - Grêmio x Junior dePrudente -

21h50 - Bahia x Paysandu-PA .
Barranquilla

Copa do Brasil
conhece últimos
classificados

pênaltís, enquánto os pernam
bucanos jogam por um empate.
Santo André e Prudente querem
a classificação para afastar o

momento ruim. O time do ABC

paulista 'recebe o Sampaio Cor-
Os confrontos das oitavas rêa precisando de uma simples

de final da Copa do Brasilserão vitória. Já o Prudente joga em,
definidos hoje e três paulistas Sete Lagoas por um empate para.
podem carimbar a classifica - carimbar o passaporte.
ção: São Paulo, Santo André e O Bofafogo terá pela frente
Prudente. O São Paulo, que foi o Paraná, no Engcnhão, e pode
batido pelo Santa Cruz por lxO; perder por lxO, já que venceu em
no estádio do Arruda, no Recife, Curitiba por' 2xl. Já Bahia ·e Pay
tem que vencer por pelo menos' sandu não passaram de um em

dois gols de vantagem na Are- - pate sem gols na ida, em Belém,
na Barueri. Se o resultado se re- assim como Vasco e ABC, no Rio

pe�ir, a vaga será decidida nos
.

Grande do Norte.

Peço o comparecimento com a máximà urgência de
"MARCIANO S_ILVÉRIO, naempresa Mannes Ltda,
CNPJ nO 84.431.881/0001-95, sito rodovia SR 280,
Km 58, B.airro Centro, Guaramirim/SC, para tratar
de assunto de seu interesse..

EDID\LDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-PSTAD<)DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃ<'lDEPRa,rnsro- .

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciênciaao respon
sável, segue a relaçãode títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contardesta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial deprotesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 174097/2011 Sacado: ALISSON LEBER J30RGES NHAIA Endereço: RUA PAUW EGERT, 164, - Iaraguã do
Sul-se - CEP: 89257-770 Credor. COMERCIO DE'CELUlARES BANDEIRA IlDAME Portador. - Espécie: DMI - WTItulo:
3952003 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 36,30 - Vencimento: 24/02/2011

Apontamento: 173887/2011 Sacado: ANTONIO-ALVES Endereço: RUAGERMANOWAGNER 615 - CENTENARIO - JARA-.
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-800 Credor. BVFINANCEIRAS/A CFI Portador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 131006253 - Mo

.

tivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.097,36 - Vencimento: 19/09/2007

Apontamento: 174183/2011 Sacado: ÇHIiISTIANTHIERYRODRIGUES Endereço: IDA BRIOl 91 CASA - laraguã do Sul
SC - CEP: 89256-510 Credor. UNIAO BE BANCOS BRASILElROS SA Portador: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR
Espécie:DMI- N°TItulo: 26520 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$181,10 - Vencimento: 24/03/2011

Apontamento: 173974/�011 Sacado: CRISTIANO DOS SANTOS 'Endereço: DOMINGOS ROSA 1001- MORRO BOAVIS'IA
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor. CENTRO FORMCONDLES IlDA EPP Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1781 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,00 - Vencimento: 18/02/2011

Apontamento: 174123/2011 Sacado:CRISTIANODUARTE Endereço:RUAFERDINANDOPRADI 45APTO403 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-580 Credor: COMEROODEPNEUS BATISTAIlDA Portador: - Espécie: DM - N°TItulo: 6891102
- Motivo: falta de pagamentoValor.H$1.l61,OO - Vencimento: 12/12/2010
-_.:._----------_:.._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174124/2011 SaCado: CRISTIANODUARTE Endereço: RUA:FERDINANDO PRADI 45APTO 403 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-580 Credor. COMEROODE PNEUSBATIS'IATIDA Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 6891/03
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$l.l63,OO - Vencimento: 12/0112011
----------------------;----------------------------------------------_._-_._---------------------------------------------------_._--------------

Apontamento: 174163/2011 Sacado: DEUAGlSTINAENGENHARIA IlDA Endereço: RUAEXP. GUMERCINDO DASILVA
.

, 600 APTO 103 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor. COMEROAL SANTO ANTONIO IlDA - EPP'
Portador. - Espécie:DMI- N°TItulo: 31757 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$41,17 - Vencimento: 24/03/2011

Apontamento: 174120/2011 Sacado: DOUGlAS AIRTON DE SOUZA Bndereço.Büà PASlDR HAROLDWILLIANS III -

JAAAGUA99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-7l0 Credor: BV FINANCEIRAS/A C. E I. Portador: - Espécie: csr:: N°Titulo:
131031724 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.256,61-Vencimento: 13/04/2010
---------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------�--------

Apontamento: 173976/2011 Sacado: ESTER OLIVEIRA DA SILVAMARTIN Endereço: RUA PAULINA DEMATHE PICOLE
135 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor. OM COMMAQ COSTACESSOR IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
653.03/04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 260,00 - Vencimento: 15/03/2011

- ,

._--------------------------------_._-----------------------------_:::._----------------_ .._--------------------------------------------------------

Apontamento: 174201/2011 Sacado: FARMASCHOPPING IlDA Endereço: AY.GETIlliOVARGAS 268 - CENTRO - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor. RIOMEDmSTRIBillCAO.IlDA Portador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 283231C
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$144,39 - Vencimento: 27/02t2011

Apontamento: 1'7427'7/2011 Sacado: FARMASCHOP,PING LIDA Endereço: AY.GETUUOVARGAS 268 - CENTRO - JARA-'
GUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor. RIOMEDDISTRIBillCAO LIDA Portador. - Espécie:DMI- N°Titulo: 289280A
- MotiVo: falta de pagamentoValor. R$ 591,85 - Vencimento: 20/02/2011
--------------------_:._--------------------------.!._.:_---------------------------------------------------------------------------------_.:._-----

Apontamento: 174352/2011 Sacado: FARMASCHOPPING ITDA Endereço: AY.GETIlliOVARGAS 268 - CENTRO o'JA
RAGlJÁ00 SUL:SC - CEP: 89254-000 Credor. DISTRIBUIDORA F PANARELW IT Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
948492001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 905,84 - Vencimento: 22/03/2011

Apontamento: 174380/2Õ11 Sacado: FlAVIO PIAZERA Endereço: lDMAZ F DEG01S 658 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:, -

Credor.VALDETE SOARES BARI'HME Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 592 3 - Motivo: falta depagamentoValor: R$
1.400,00 - Vencimento: 25/03/2011

.

------------:------------------------------------------------_-----------------------------------------_---------�--_-------------------------

Apontamento,' 173786/2011 Sacado: GENESIO ANTONIOMJlÍIosso Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 4527 - JARA
GUADO SUL - CEP: - Credor: RADlO HORTENCIA LTDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 10336 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 800,00 - Vencimento: 15/03/2011 �

.

Apontamento: 173662/2011 Sacado: HEtENAAPARECIDAD)3 OLIVEIRA Endereço: RUA LINO PIAZZEIRA N 85 FRENTE
MERCADO JUNQUEIRA - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: DEMICAROFICINADE lATOARIA
IlDA Portador. - Espécie: CH - N'Titulo: 900043 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 353,00 - Vencimento: 25/01/2011

. Apontamento: 173968/2011 Sacado: !MOBILIARIA C;OM EMPREEND IlDA Endereço: RUAMARINA FRUTUOS0856-
JARAGUA DO SUL - CEP: - Credor: SINCRQTELElEfRONICAT L EPP Portador. - Espécie:DMI - N"Titulo: 11938/1
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 97,60 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 173913/2011 Sacado: JOCILEIADA SILVA CARVAlHO Endereço: RUA SAO MIGUEL 87 - ESTRADANOVA -

. Iaraguã doSul-SC - CEP: : Credor: COMVARDECOSMETICOS FACECORPO IlDA Portador. - Espécie:DMI - N°Titulo:
374.l3A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.422,75 - Vencimento: 18/03/2011 .•

-------------------------------�------------,..------------------------------------------------------------------------�--------:---------------

Apontamento: 174144/2011 Sacado: LEONARDOPIOVESAN Endereço:RUAFELlXRICHERT450 - ESTRADANOVA - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor.WEG SEGURIDADE SOCIAL Portador. - Espécie:NP - N'Titulo: SEMNUMERO - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 450,00 - Vencimento: 10/02/2011

-

Apontamento: 173889/2011 Sa�do:MAICON CORRFA Endereço: RUAMARIA DEMATHENAGEL222 - SAO LillS - Iara
guá do Sul-SC - CEP: -' Credor. BVFINANCEIRAS/A CFI Portador.- Espécie: CBI - N°TItulo: 1}1030926 - Motivo: falta·
de pagamentoValor.R$1.613,63 - Vencimento: 15/03/2010 .

, .

--------------------:------------.------------------------------------------------------------------------------------------------::;------------

Apontamento: 173971/2011 Sacado: MAICON FABRICIO JACOBI Endereço: �UAVICPOR ROSEMBERG 577 - Jaraguá do.

Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor.CENTROFORMCONO LES Í1DAEPP Portador. - Espécie:DMI- N°TItulo: 20052 - Moti
vo: falta de pegamentoValor. R$194,50 - Vencimento: 18/0212011

Apontamento: 174358/2011 Sacado: MARCEW FELIPE DE SOUZA Endereço: RCORONELPROCOPIO GOMES DEOU
VEIRA 13 - Jaraguá do Sul-se - CEP: - Credor. KOERICH INFORMATICA IlDA Portador. - Espécie: DMI - N"TItulo:
N47938/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 339,80 - Vencimento: 08/03/2011
--------:-------------------:------------------------------------------------::----------------------;------------------------------------------"!.-

Apontamento: 174364/2011 Sacado: MARCELO FELIPE DE SOUZA Endereço: R CORONEL PROCOPIO GOMES DEOU
VEIRA 13 - Jaraguá do Sul-se - CEP: '- Credor. KOERICH INFORMATICA IlDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
N48856Il- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 679,00 - Vencimento: 14/03/2011

. Apontamento: 173609/2011 Sacado:MARIADO SOCORRO DEOLIVEIRASILVA Endereço: RGEMERSONRODRIGO SIL
VA201- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-745 Credor. STAR LUCK IlDA Portador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 4069/002
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$-329,20 - Vencimento: 15/03/2011

A;������-i740iõi2õli-&t�d�;-MOACiR-scHWmKõwsKi-E�d����-RuÃ'w�-MARQUÃiID:r-Z26---JAAAGUA
,DO SUL - CEP: - Credor. CDOP DE ECON E CREDITO MUTUO DOS Portador. CERVEJARIASCHORN� IlDA

Espécie:DMI- N°TItulo: CF 3050 - Motivo: falta depagamentoValor. R$l.l40,OO - Vencimento: 23/03/2011
----------------------------------,----------------------------------_..!!._------------------------------_:.._-------------------------------------

Apontamento: 173842/2011 Sacadó: RFSTAURANIE IANCHONEIE SS IlDÀ Endereço: R HORACIO RUBINI 700 - Iara
guádo Sul-SC - CEP: - Credor. FENIXAUMENIOSORGANICOS IlDA Portador. - Espécie: ),)MI- N°Titulo: 001840/01
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$170,OO - Vencimento: 22/03/2011

.

'

-------------------------------,--------------------------------------------------:--�-------------------------------_:-----------------------
Apontamento: 173798/201I Sacado: SERGIO DAlCANALE Endereço: R. PASlDRALBERT SCHNEIDER 137 - BARRADO
RIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES IlDA Portador: - Espécie: DMI- N°
TItulo: 5786520U - Motivo: falta de pagamentoValor. R$189,05 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 174356/2011 Sacado: SPLENDORE INC MARCONSI Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES 83.13 - la
raguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MENGUETRANSPORTES IlDA Portador. - Espécie: DMI - N�TItulo: 1840 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 35,10 - Vencimento: 21/03/2011
--------------------------;-----------------------------------_.:._-------------------------------..,-----------------------------_..:_--------------

Apontamento: 174288/2011 Sacado: VANILDO GARClAMOREIRA Endereço: R FELIX RICHERT 314 ex 02' - ESTRADA
NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-373 Credor. BANCO VOLKSWAGEN S/A Portador: - Espécie: CBl ' N° Titulo:

, 16770932 -Motívo: falta de pagamentoValor:R$I.057,80 - Vencimento: 11/ i2/201O
.

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 06/04/2011. .

Iaraguá do Sul (SC), 06 de abril de 2QII.
.
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ManoelGustavoGriesbach
Tabelião Substituto .
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Ladrões levam quase
120mil de cofre

a parede que fica entre o mercado
e o posto avançado. Para não se

rem identificados eles mudaram
a posição-das câmeras demonito
ramento. Quando estavam dentro
do.banco, usaram um maçarico
para tentar arrombar o caixa ele-

os
assaltantes levaram trôníco, mas não conseguiram,

aproximadamente R$ 120 .
, então arrombaram um cofre anti

mil do posto qU,e funciona go ondehavia o� quas� R$120mil.
,

dentro do Mercado Gumz, ' A dupla fugiu deixando para
na rua Gustavo Gumz, bairro Rio trás alguns sacos com moedas. Na
Cerro II. O crime foi descober- opinião do delegado David Quei
to na manhã de ontem, quando roz de Souza, responsável pelas
funcionários chegaram para tra- investigações, os marginais não

balhar, perto das 8h. '

'

,

tinham experiência em arrombar

De acordo com informações caixas. "lentaram estourar dois

da Polícia Militar, os criminosos pontos e não tiveram sucesso. Çe
arrombaram uma porta do es- ralmente os criminosos sabem os

. tabelecimento que dá acesso ao
_

locais certos onde devem quebrar
setor de materiais de construção. para retirar o dinheiro", comentou.
Em seguida, utilizaram ferramen- Foi instaurado

-

inquérito
tas do próprio local para quebrar policial para investigar o caso,

Por volta das 22h de
segunda-feira, um posto
avançado do Banco do
Brasil/Bese foi invadido
por dois homens.

FARMÁCIA ASSALTADA

Ontem à tarde, por volta de

15h30, a farmácia Farmasol, situ
ada na ruaWeJ;ner Stange, naVila
Rau, foi assaltadapor dois homens
que chegaram em uma moto pre
ta. Um deles, armado de revólver,
entrou na farmácia e anunciou o

assalto. Foram levados R$ 200 e

um aparelho celular. Uma funcio
nária de·34 anos, a única pessoa
que estava no estabelecimento, foi
amarrada em uma sala. Os assal
tantes fugiram e até o fechamen
to desta edição, nenhum suspeito
havia sido localizado.

• Bisângela Pezzutti
eIis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Arrombamento aconteceu às 22h de segunda-feira. Dupla deixou para trás alguns sacos com moedas

Informa abertura de.processo seletivo

Área/ Re uisito Cidade lnscri ões e informa ões

Recreação e Ação Comunitária: nível superior JARAGUÁ
com leto em Educa ão Física. Inseri ão no CREF. DO SUL

Por meio. do site até 12/04/2011.

Prazo de Inscrição

senac

•• Abertura de Vaga para Contratação
Vagas para ambos os sexos

Atuação N!! de Vagas Para atuar em: Remuneração
Orientador de Curso ;
Responsável pelo

.

Curso de Processos 01.{uma) Jaraguá do Sul R$ 26,56 por hora 06 a 10/04/2011

Segurança 19

I

EDUARDO MONTECINO

Força.da explosão destruiu teto da sala e arremessou uma j�nela

Adolescente seria autor
.

de explosão em escola
I . JARACqÁ DO SUL

Alunos e professores de
um centro de educação de
adultos de Jaraguá do Sul leva
ram um grande susto na noite

_
de segunda-feira. Uma explo
são, que teria sido causada por
uma bomba caseira, por volta
das 22h, destruiu umadas sa

las de aula da instituição que
funciona na rua Leopoldo,Ma -

.

lheiro, no Centro da cidade.
A polícia suspeita que o res

ponsável pelo ato classifica
do como vandalismo seja um
menor de idade que frequenta
o estabelecimento de ensino.

"A sala atingida rião tem
.

aula. nas segundas- feiras e

acreditamos que foi um ato'

de vandalismo puro e sim

pIes. Felizmente, apesar do

susto, ninguém ficou ferido",
'

. declarou a diretora do centro,

Bandidos arrombaram posto do Banco do Brasil/Besc
mas por enquanto não há ne

nhum suspeito.
. .

.

Rosânia Hackbarth. A força
da explosão foi tão grande
que uma das janelas da sala;
que teve o teto'destruído, foi

,

arremessada para' o corredor.
Os alunos, em pânico, corre
r�m para fora do prédio. .

/IA sala atingida não tem
auia nas segundas::-feiras

�' e a(re�itamos q�e foi
1:; um ato de vandal'ismQ

purõ e simples" •

;

, ROSftN!A HACKB'A.RT

O caso está sendo inves

tigado pela Polícia Civil, que
recolheu resíduos do artefato
usado para causar a explosão
para perícia. "Ano passado, um .

aluno tentou botar fogo no
. banheiro, mas são dois casos

isolados", garantiu Rosânia
Hackbarth .

Onibus que desapareceu
.

- rende nova denúncia_·
Ontem de manhã, o vereador

Diogo lunckes (PR) recebeu uma

.
denúncia anônima informando

que partes do ônibus que sumiu do
Parque de Exposições de Guaramí
rim no dia 18' de março, estariam
em um terreno baldio no bairro

ltinga, em Joinville. "Quando che

guei lá não tinha mais nada, ape
nas alguns pedaços de espuma e

da lataria. Parece que fizeram uma

limpa no local para não deixar ves
tígios", afirmou Junckes, afirmando
que encaminhou a denúncia ao

Ministério Público.
De acordo com o vereador, mo

radores da, região informaram.que
dois ônibus já teriam sido desman-

chados este ano no local. Daniel

Machado, de Joinville, apontado
como receptador, prestou depoi
mento ontem na delegacia de Gua
ramirim. O delegado Daniel Dias,.
responsável pela investigação,
afirmou que ainda não havia sido
informado sobre a denúncia anô
nirrÍa recebida pelo vereador.

Segundo o delegado, quatro
pessoas já prestaram depoimen
to, mas ele não quis repassar mais
detalhes para não atrapalhar o an

damento das investigações. Aperf- .

danas peças.que foram localizadas
semana passada deve ficar pronta
hoje 'e em seguida será encami
nhada com o inquérito ao Pórum.

"

Gerenciais.

As demais informações sobre o processo seletivo podem serobtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
.

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando a

. ordem classificatória.
•

.

.
,
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Você é. muito importante nessa reconstrução

ri

Jetto 2.5 Jiptronic
ANO 2009

'R$6'2.800,
OPCIONAIS .

Complefo + Teto

Sondere
Expression 1.6

.

ANO 2008

Rs29.'900
. OPCIONAIS

., .Spocefox 1.6
.

Completo ANO 2010

R$39.S0
Corsa Sedan 1.0
ANO 2003

.

��a9.s.900,
vrs AQ Dr + GNV

OPCIONAIS

Completo

Siena Fire 1.0
ANO 2008

.

Rs24.700,
OPCIONAIS
VTEAQ lOT

'"

Promoções válidas até 06/04/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro.Darantia de motor e caixa VÁLIDO PARA vEIcULaS À PARTIR DE 2008/20�8 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40:000KM. u Aut � Elit

Icolho perfeito
uto itti! 40 n ii e tr�ibilki de. BANCO VOLKSWAGEN

.
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