
Fiéis reafirmama fé
Semana Santa celebra amorte e

ressurreição-de Jesus. Paróquias da
região promovem programação especial .

até domingo, com destaque para as
encenações da Paixão de
Cristo, na Sexta-feira Santa.

p Páginall-

....

•
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Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Guaramirimprestou
depoimento ontem à CI (Comissão de Inquérito) que investiga desaparecimento.
do veículo do Parque de Exposições e deu uma nova versão para o caso. Prefeito

será chamado para prestar esclarecirnentos na Câmara deVereadores.
Página 4

-J PARA LER'COM AS MÃOS
'.. .

Biblioteca Pública Rui Barbosa oferece 88 livros em braile para deficientes visuais. Volumes incluem
.. clássicos como 1I0S Miseráveis", de VictorHugo e "Reinações de Narizinho", de Monteiro Lobato.

blushl.
A revista da mulher Inteligente!

Cresce· rotatividade
na indústria têxtil
Neste ano, foram2.138

pedidos de demissão na

categoria em Jaraguá ·do
Sul. Número já supera as

'solicitações contabilizadas
. durante todo o ano de 2009,
quando este índice ficou na

casa dos 1.821. Página 9

Jlme da ADJ segue
mostrando.evolução
Garotos mantiveram a calma
e reagiram duas vezescontra
a Herinq, empatando o jogo
em 3x3. Amanhã, time busca
primeira vitória contra Unesc
fora de casa: Página 17

, .

Trânsito faz mais
uma vítima fatal.
Motociclista de 27 anos
foi atropelado por um
caminhão após colidir com
um automóvel na rua José
Theodoro Ribeiro, bairro Ilha .

da Figueira, no início da noite
de ontem. Página 19
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2 liislória

"1960
. Protestes

derrubam ditadura
cOreana

Estudantes eliderànças trabalhistas to
mam as ruas de Seul no dia 19 de abril de
1960, protestando contra a' corrupção no

governo autocrático da Primeira República
da Coréia, liderada por Syngman Rhee. O ,I
protesto foi movido em resposta às eleições

'

·1
para vice-presidente, que terminaram com- ��aVitória - fraudada - de Gíbung Lee, candi- I
dato de preferência do presidente.

.

�,�As evidências de fraude nas eleições leva- I.

ram a protestos por parte de estudantes, du- II
1./

ramente reprimidos' pela Polícia Militar. Na' . í
.

noite de 15 demarço, cerca de milmoradores. I
da cidade de Masan se reuniram em protesto �
em frente à sede do Partido Democrático, que II

havia denunciado a corrupção no pleito. O II\fgoverno reagiu cortando a energia elétrica e
I

ab�!O,:�g�;��:o�=:,�� Ju Yul, .1
um estudante desaparecido durante' os i
protestos de março 'foi encontrado por um. 1'pescador, a deriva na praia de Masan. O go- '��
verno deu como causa oficial da morte do I
estudante o afogamento, mas a imprensa de I'oposição divulgou a verdadeira causa-mor-

Itis - atingido por uma granada de gás que
"

1_
,

penetrou seu crânio.
IRhee tentoumudar o foco, alegando que

.

os protestos foram provocados pelo partido I'comunista chinês. Mas no dia 19 de abril,

'Ii,�,.estudarites partiram" dà Universidade de
íft!

Seul para o palácio do governo, a CasaAzul, ! '

f'

agregando manifestantes em outras univer
sidades e 'colégios. No dia 25 de abril, frente
à recusa dapolícia 'emmanter fogo sobre os

estudantes; Syngman Rhee renuncia; e Gi-

'bungLee comete suicídio.

·1979

Atlântida
Na edição de 14 de abril de

�

1979, O jornal O Correio do
Povo trazia a notícia: de que
um grupo de oceanógrafos
soviéticos havia

,

descoberto um "continente
,

submerso" a cerca de 400
.. quilômetros da costa de
Portugal; que supunham
ser o continente perdido'
de Atlântida.

:
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·'0 misterioso caso'
, do passo de,Dyatofov
Em fevereiro de 1959, um grupo de nove es

quiadores partiu da cidade de Vízhaí, na Rússia,
para a montanha de Otorten, nos,Urais, sob á li

,

derança de IgorDyatlov. O grupo foi atingido por
"uma força desconhecida" no dia 2 de fevereiro.

,

O grupo havia combinado de entrarem conta
to comYuriYudin no dia 12 de fevereiro. Sem res

posta, no dia 20 de fevereiroYudin e familiaresdos
esquiadores iniciaram expedições de resgate atrás .

do grupo de Dyatlov. '

. Cinco dos esquiadores foram encontra-
'

, dos no dia 26, nas proxímidades de um gran
_g.e pinheiro. Os quatro remanescentes foram
encontrados apenas em quatro. de maio, sob
quatro metros de neve.

.

As autópsias, não revelaram ferimentos que
J pudessem ter causado as mortes, exceto nos qua
tro soterrados, que curiosamente-não tinham feri
mentos externos,mas tiveram as costelas esmaga
das. Níveis elevados de radiação foram detectados

nas roupas dos esquiadores, e o incidente conti-
,

nua sem uma resposta satisfatória do que aconte
,

ceu com a expedição de Dyatlov.

-' FOTOS DIVULGAÇÃO

o acampamento da expedição de Dyatlov, como foi encontrado
em 26 de fevereiro. A tenda havia sido cortada pordentro, e os

. esquiadores foram encontrados seminus e descalços

PELO MUNDO
, 1ill"'l,t

�iJ!1 f D

, Estação espacial .

Criado por decreto do presidente Ge- A estação espacial soviética Salyut
túlio Vargas em 19 de abril de 1943, o Dia 1 é lançada no dia 19 de abril de 1971.
do Índio relembra o prinieiro Congres- No dia 23 de abril, a-primeira equipe
so Indigenista Interamericano, em 19 de de pesquisa falhou em abordar a esta
abril de 1940, quando lideranças indíge- ção, e em 7 de junho, a segunda expe
nas de iodo o continente se reuniraÍn no dição à Salyut iniciou uma missão de'
México. No mesmo evento foi criado o

L

23 dias, queterminou tragicamente na
Instituto IndigenistaInteramericano, com morte dos três cosmonautas durante a

sede no México, para zelarpelos direitos reentrada.A estação' foi destruída em

dos povos indígenas nas'Amérícas, 11 de outubro do mesmo ano.

1

Dia do índio
1 5

Oklahoma,
Extremistas cristãos detonam uma

bomba no edifício .Alfred P. Murrah, em
Oklahoma-City, matando 168 pessoas e

ferindo mais de 680. 'Menos de duas ho
ras 'após o atentado - o maior atentado
doméstico dahistória dos EstadosUnidos
-TimothyMcVeigh, autor do ataque, era

. detido por dirigir um veículo sem placa e
-

por portar uma arma ilegalmente. McVei
gh foiexecutado em junho de200l.

soeEDADE ATIRADaRES,DIANA
Fundada na Estrada Bananal, atual Guaramírím. em janeiro de 1930, a
SociedadeAtiradores Diana congregava os'praticantes de tiro ao alvo da região.
Em 1934, a sociedade começa a registrar as suas competições, em alemão. Em

1937, inauguraram a primeira sede, com estande de tiro próprio. Devido aos' .

.

registros em alemão, a sociedade foi fechada quando o Brasil entrou ·1fa Segunda
GuerraMundial, reabrindo 'apenas ém.1948, e a sede voltando à atividade em
195t Em 1955, o salão dá sociedade passou a ,ser usado para sessões de cinema.
A sede original foi demolida em 1960, e a segunda foi substituída e!ll1991.,
Hoje, além do' tiro, a sociedade tartlgé:rp. promove torneios de bocha e futebol e
participam da Schützenvereinefest de" Guararriirim.

\ .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORRE�O DO POVO • Terça-feira, 19 de abril de 2011

PONTO DE VISTA

SEXTA:FEIRA ' SÁBADO
, Durva:I,Marcatto, ,

presidente daAcijs
CristianoMaliflJdWatzko,
estudante d�Direito

RaphaelRocha Lope$,
advogado eprofessor

,

Romeo Piazera
Junior, advogado

A teoria do papel

Oser
humano vive de forma coletiva nomeio de mostra-nos que, conforme os mecanismos de con

uma construção cultural que se chama socie- trole impostos pelo. universo social, o indivíduo e a

dade. Entretanto, poucos percebem que esta sociedade parecem ser duas entidades antagônicas.
semanifesta como um fato objetivo. Ela existe, No entanto, ter uma visão de que os seres humanos

. e 'Sua existência desempenha uma função externa a estão sujeitos a mecanismos que os forçam à, total

nós. O que isso significa? Qual é a razão de sentir-nos obediência, não é uma verdade absoluta: Por que a

cercados na nossa vida por todos os lados?' De que maioria de nós sente a pressão da sociedade como

forma nos 'situamos na sociedade? Existe um meca- uma, forma de coerção medianamente suave? Qual
nísmo insuspeito de controle social que nos diz como seria a razão para que isso aconteça sem que a gente
devemosmodelar nosso comportamento? experimente qualquer sofrimento?

"

Partindo da certeza de que estamos mi. sociedade, A resposta está situada nos mecanismos sócio-psi-
nossa localização depende da pré-definição de tudo cológicos douniverso comumhabitado pelosmembros
aquilo que fazemos, desde a linguagem

, " � �

da sociedade, Tal organização nos con-

até a formá de -comportar-nos, desde • duz a umdeterminismo quase que con-

nossasconvicçõesreligiosasatéaproba-
'

Usa'ndo O teatro gênito: sempre desejamos aquilo que
bilidade de cometer um ato de natureza a organização espera de nós. Usamos

antissocíal. Nesse contexto, os próprios ,

como alegoria; os' papéis que a sociedade nos atribui.

desejos nunca são levados em conta na pode-se dizer Queremos, sem querer, obedecerás re-

questão da localização social. Tanto é, que a sociedade gras. Por que? Porque a organiiação so-

quetudo aquilo que a sociedade aprova proporciona o roteiro cial é muito maior do que imaginamos.
ou proíbe, deve ser acatado como co.rre., exato pa ra todos os Esta determinanão-só o que realizamos,
to � sem ques��n�entos, rep��o personagens.

senão também'o que somos. Nesse

assnn o exercício da nossa resístencía ' caso, a teoria do papel mostra-nos que
intelectualaqualquertipo-deposiciona- ,, a identidade de um indivíduo é atribu-

mento aceitomajoritariamente. Essa é a ída socialmente, sustentada socialmen-
, razão porque a sociedade, como fato objetivo e externo te e modificada socialmente. Em outras palavras! estes
se manifesta na forma de coerção, de modo que suas condicionantes centrados na localização social, não

instituições possam moldar nosso comportamento, � apenas afeta nossa conduta, ela afeta também nosso

até mesmo as expectativas que tivermos em relação a.
'

inconsciente, transformando-o de acordo com as de

qualquer iniciativa de mudança social. As sanções da finições que amaioria das pessoas aceita como vá- -

sociedade são capazes de isolar-nos llI!s dos outros, lidas. Um papel social pode ser definido como uma

ridicularizar-nos ou privar-nos do próprio sustento, ou, resposta modelada a uma 'expectativa 'tipificada, na
em última instância, quitar-nos até a própria vida. qual a sociedade pré-definiu conforme essa dimen-

A lei e a moralidade da sociedade podem apre- são. Usando o teatro como alegoria, pode-se dizer

sentar características diversas. Cada.sanção sempre que a sociedade proporciona o roteiro exato para to

estará acompanhada de uma justificativa, e a gran- dos os personagens. Os atores apenas têm que assu- .

, de maioria aprovará que esta seja usada contra nós - mir os papéis que lhes foram atribuídos antes de ser

como castigo por qualquer desvio cometido. Essa é, levantado o telão. Enquanto estes desempenharem
a razão mais clara da nossa localização no tempo, e- seus papéis corretamente, tal qual indica o roteiro, a
no espaço, de um modo historicamente predeter- representação do drama-social funcionará conforme

minado e totalmente distante de qualquer biografia o planejado. O papel, portanto, oferece ao indivíduo
individual. Nossa vida é apenas um episódio no per- o padrão de comportamento que dá funcionalidade

curso do tempo, no qual a socíedadetransforma - nos a sua identidade social. Gostemos ounão, seu sortílé
em reféns de sua p�ópria história. Tal configuração. gio nos acompanhará até o finaldas nossas vidas,

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

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA

Essa
semana chega a Jaràguá do Sul uma

Orquestra de Frankfurt, da Alemanha,
'

formada por jovens que tocam
. instrumentos de-sopro. A orquestra fará dois,
concertos em parceria com o Grupo de Câmara,
com entrada franca. O primeiro seráhoje na

IgreJatuterana 'do Centro e o segundo na

quarta, di'a 20, no Instituto Federal de Santa .

Catarina, ambos com início às 19h.

. Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiódopovo.com.br.
'

É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone- (* não serão publicados),

C se

"Nossa Acão"
�

é hoje, no CPl
A Caasc (Caixa de Assistência dás

Advogados de Santa Catarina), realiza
hoje a 2a edição da "Nossa Ação 2011 ",
no' prédio do CPL (Centro de Profissio
nais Liberais) de Jaraguá do Sul, das 9h
às 11h30 e das 14h às 18h. No local ha
verá várias atividades destinadas aos

profissionais da área, como exames

preventivos, campanha de saúde e va

cinação e divulgação de serviços díver-
, sos, Outras informações, no site www.'

caa�c.org.br.

PALESTRA

Câmara da Mulher
"

Emprescr.ia ê h�je
"Liderança e feedback" é o tema de

palestra que a consultora Leonir Zaca
rias de Souza, graduada em administra

ção e com especialização internacional,
aborda hoje durante encontro da Câma-

.

,

ra daMulher Empresária daAcijs/Apeví.
O evento ocorre no Céntro Empresarial
,deJaragtiá do Sul às 19h30. A participa
ção � de graça, mas há necessidade em

confirmar presença pelo telefone (47)
3275-7026 ou pelo e-mail consultor4@

acijs.com.br.

SANTA CATARINA
, Palestra esclarece,
lojistas sobre fisco

A Câmara de Dirigentes Lojistas de

Iaragua do Sul promove hoje palestra no

auditório do .Centro Empresarial com o
.

objetivo de esclarecer os associados so

bre as ações de fiscalização da Secretaria
Estadual da Fazenda. O evento ocorre às
19h30 e vai contar com as presenças do

gerente' regional da Fazenda no Estado,
Orlandio Hornburg. e do auditor fiscal
Alfredo Rovaris Junior. A participação é

gratuita e mais informações podem ser

obtidas pelo telefone (47) 3275-7070.

PRÉ-SELECIONADOS
Documentos' do Fundo,
de Cuttura atá hoje,

Encerra às 16h de hoje o prazo para os

proponentes dos projetos pré-seleciona
dos a obter recursos do Fundo Municipal

, de Cultura protocolarem a documenta-
,

ção especificada no .artigo 12 do Edital
02/2010 e entregarem os ajustes solicita
dos pela Comissão de Avaliação Técnica.
A entrega deve ser realizada na Prefeitura
de Jaraguá do Sul (ruaWalter Marquardt,
1111, Barra do Rio Molha), no Setor de

Protocolo, que funciona das 8h às 16h,
sem fechar para o almoço..

,i
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OMI A E É IT
-,'

-

··Tankga�nte·que recebeu
ordens deNilson laardt

«

ank foi o primeiro a prestar depoimen
to para, os vereadores Jaime de Ávila (PT),
Diogo Iunckes (PR} e Charles Longhi

,

(pMD13) ontem no plenário da Câmara.

Ali, pela primeira vez, ó ex-secretário disse rião ser'
-o único responsável pela retirada do veículo do

pátio do Parque Perfeito Manoel de Aguiar no dia
17 demarço. Tank garantiu que recebeu ordens do
prefeito Nilson Bylaardt. "Está na hora do prefeito
assumir aculpa,porque em nenhummomento fiz
algosem que ele soubesse. Bylaardt autorizou que
eu mandasse desmanchar o ônibus, mas o 'meu
único erro foi não avisar o secretário de Adminis

iração (Rolf Antonius Júnior) que o ônibus seria
retirado do parque e levado para uma oficina em

-

_

Ioírrvílle" disse em depoimento.
"

O governo municipal queria colocar o ônibus
-

em uso" porém o veículo doado pelaReceita Fede
ralna gestão deMário Sérgio Peixeraindanão esta-

"

va em nome da Prefeitura. O DespachanteGuinter
.

foi contratado para regularizar a documentação,
mas o prefeito,não teria aceitado pagar a segunda'
parcela de multas no 'valor de R$ 600. "O prefeito
pediu para eu dar um fim no ônibus. Levei essa in

formação para o OnofreAraújo (controlador geral
daPrefeitura) e ele falou: "o ônibus émuito grande
para a gente dar um sumiço"

. ,

Dias depois Tank disse que o prefeito o infor
mou do interesse do Corpo de Bombeiros em fi- .

car com o motor do veículo. "Foi quando Bylaardt
mandou novamente desmanchar a carcaça e doar
a parte mecânica para a corporação". No dia 17 de

março, o ônibus teria sido levado para uma oficina
'

em Joinville, cujo norrie o ex-secretário-não Soube

informar. E no dia 18 demarço, o secretário deAd-
'ministração, RolfAntonius Júnior, teria registrado
um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia,
alegando que o carro havia desaparecido.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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Depoimento de Tank surpreendeu; pela primeira vez ex-secretário acusou Bylaardt pelo sumiço'

Bylaardt pediu
paraTank
deixar o' cargo

Depois de o caso ter repercu-:
tido na imprensa, Tank disse que
o prefeito, o vice, Altair José de

Aguiar (PPS), o secretário de Pla

nejamento, Moacir José Mafra; e o

vereador Gilberto Iunckes (PPS) o

pressionaram para deixar o cargo;
No dia 29 demarço,eles teriam fei
to um acordo no gabinete de Byla-

.

ardt. 11.0 prefeito prometeu que se

, eu pedisse exoneração o inquérito
administrativo não me apontaria

_ como culpado, que o boletim de
ocorrência seria retirado, que no

período de 90 dias eu continuaria

recebendo salário e que depois
voltaria para a secretaria".

Porém, a negociata não' foi

, cumprida e Tànk decidiu abrir o
.

jogo. "No dia primeiro de abril, o
prefeito reuniuos secretários e me,
metralhou pelas costas. O prefeito
me chamou de vagabundo e disse

que não ia me pagar um centavo".

Bylaardt não foi encontrado pela
reportagem OCp, pois participava
de um eventoem Belém.

o prefeito pediu para eu

, dar um fim no ônibus.
ADEMIRTANK

"

SEGUNDO EX-SECRETÁRIO, OUTROS OBJETOS SUMIRAM DO PARQUE DE EVENTOS
..

.

.

Prefeito será chamado para depor
Durante o depoimento de on-

,

zer uma avaliação. "Quando o Eval

tem, Tank insinuou várias vezes ter do,motorista daPrefeitura, entregou
caído em uma armadilha planejada o motor para o Zanella, o mecânico

pelo prefeito Nilson Bylaardt. "No chamou a polícia porque sabia' do '

, dia 28 de março, conversei com o boletim de ocorrência. O delegado
delegado Daniel Dias. Enquanto eu Daniel Dias me ligou e pediu para
conversava com ele, o procurador ser retirado o boletim de ocorrência

. Fagner Azambuja e o controlador' porque o caso estava esclarecido,

geral Onofre Araújo aparecem na
.'

mas não foi o que aconteceu"

Delegacia querendo saber o que eu Tank teria pedido para o secre
havia dito", relatou. '.tário de Administração retirar o

Ainda segundo Tank, houve uma boletim de ocorrência. Ele disse

conversa com os bombeiros e eles' que o delegado teria orientado Rolf
iriam entregar o motor do ônibus Antonius Júnior a não registrar o

para o mecânico Jackson Zanella fa- , B.O no dia 18 de março eínvestígar
'

.

o caso internamente.
, Por fim, Tank revelou que dois

carros, duas ambulâncias, 200 ca

deiras plásticas, um frízer e um lava
jato também sumiram do Parque
de Eventos. Segundo, o relator da

, CI, Diogo Iunckes, o prefeito Nilson
Bylaardt deve ser chamado para de

por nos próximos dias, assim 'como

o secretário de Administração, Rolf
Antonius Júnior, e o secretário de In

fraestrutura, Rodolfo Iahn Neto. Uma
nova comissão também pode', ser
aberta 'para investigar o suposto su-

'

miço de óutros bens do município.

"

'Papekuia, embalJu;pm'eeMrilórüt
para a.taca.dJtevarfjtr .

._

Contabilld'ade

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

conradiembalagens@terra.com�br (�7) 3370-14921-(47) 3376-4253
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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&responsabilidade. irmã dos desastres
o promotor doMeioAmbiente,
Alexandre Schmidt dos Santos,
esteve ontem à noite na plenária
daAcijs eApevi. Voltou a
falar sobre a necessidade de
o município promover uma
revolução cultural no que diz
respeito à consciência ecológica
e também relatou o que tem
sido feito pelo grupo de trabalho
coordenado por ele e criado

para traçar políticas de plena
prevenção. Chamou a atenção
para a necessidade da Prefeitura,
através de decreto, ou de uma lei

originada pela Câmara, proibir
a construção e o aterramento

de áreas sujeitas a alagações e

também para a necessidade de
se incentivar a pauimentação e

a construção de calçadas com
materiais impermeáveis, sob
pena da cidade ser tomada pela
água nas próximas enxurradas.
Mas o que mais causou impacto
foi a descoberta de que na
década de 80 o município

. elaborou um plano completo
de macrodrenagem que, se
tivesse sido colocado em prática,

DIVULGAÇÃO

NAFESTILHA
deputado Carlos
Chiodini parti
cipou das come

morações dos 507

anos de descobrimento e 164
anos de emancipação polí-

tíca de São Francisco do Sul,
no último fim de semana. Na

foto, o [araguaense ao lado do
secretário regional de Ioin
ville, Romualdo França, tam
bémdoPMDB.
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teria evitado grande parte dos

problemas enfrentados hoje. O
plano estava perdido em uma

das gavetas da Prefeitura sem

que nenhum prefeito desde
então tenha se preocupado
com o tema. Hoje, com o

crescimento do município, é
preciso que seja feito um novo

estudo e que seja respeitado e

seguido à risca, independente
de quem esteja no poder.
Planejamento é a palavra de

ordem, segundo o promotor.
Continuidade das ações também.

Debate
A audiência pública para debater
estratégias de enfrentamento
às enchentes e deslizamentos
foimarcada para o dia 9 de
maio na Câmara deVereadores.
A iniciativa foi uma proposta
da vereadora Natália Petry
(PSB), aprovada pelos demais
parlamentares.

Bairro

prestigiado
Marcelino Carlos Gruner
tomou posse daAssociação
de Moradores do Bairro Rio
Molha no último domingo.
Falou sobre as prioridades da
localidade e foi prestigiado
pelo coordenador da divisão
de conselhos da Prefeitura,
Everton Demarchi, pelo ..

diretor de trânsito, José
Schmitt, pelo diretor do
Samae, Isair Maser, e pelo
coordenador do Procon,
Adilson Macario de
Oliveira Junior.

onsenso
O senadorPaulo Bauer pode ser o nome de consenso
para presidência do PSDB catarinense.A eleição do fun
de semana foi adiada e deve acontecer nessa quarta
feira. Leonel Pavan chegou a dizer que abririamão em
favor do senador.As outras opções, além de Pavan, são o
prefeito de Imbituba, Beto Martins, eMarcosVieira.

Missão
O Núcleo deMetalmecânica daAcijs eApevi está
organizando umamissão técnica para interessados
em visitar a Feira Internacional deMáquinas -

Ferramentas e Sistemas Integrados, que ocorre este

mês no Centro de Convenções doAnhembi, em São
Paulo. O grupo viaja no dia 25 e retorna no dia 28.

Fazenda
ACâmara de Dirigentes Lojistas promove hoje
palestra no Cejas para esclarecer sobre as ações de
fiscalização daSecretariaEstadual da Fazenda. O
evento ocorre às 19h30 e vai contar com as presenças
do gerente regional da Fazenda no Estado, Orlandio
Homburg, e do aHd!�<?�.fi�ç�,AlfredoRovaris Junior.

,

EDUARDO MONTECINO

PlJUfO ESTRATÉGICO
plenária de ontem,

o promotor do Meio

Ambiente, Alesan
dre Sclunidt dos

Santos, agradeceu o apoio que

a classe empresarial tem dado
aos debates sobre prevenção e

alertou que medidas 'pontuais
não vão resolver os problemas,
apenas mudá-los de lugar.

Schülzen
O empresériaAlddes
Pavanello reúne nessa quarta
feiraaComissão Central

OrganizadoradaSchiitzenfest
paradarprosseguiJnento ao
planejamento da festa, age'9-dada.
paraoperíodode6a 18de
outubro,noParqueMtmicipal
deEventos. UnIdosobjetivos
é tornara23" edição do evento
maís atraentepara turistase
tambémcommaisoJlÇÕeSparao
público infantiloorçamentoda
festaaindanão estádefinido,

SOS
Raimundo Colombo está sendo
assediado diariamente para
rumarpara o recém criado PDS,
de Gilberto Kassab. Reportagem
publicada pela revista Exame
mostra que a sobrevivência do
Democratas está diretamente

ligada à situação em Santa Catarina.
A saída de Colombomarcaria o
funeral da sigla, P?r isso a passagem

, do presidente do DEM,Agripino
Maia, pelo Estado foi interpretada
como ação de emergência.

Em caixa
O prefeito deMassaranduba,Mario
FernandoReinke (PSDB), anunciou

que os cofres domunicípio estão

comR$ 8milhões para serem
utilizados em obras emelhorias.
Parte dessevalor se deve ao
crescimento com a arrecadação
do ICMS. Com a quantia, Reinke
pretende iniciar as obras de
readequação do hospitalmunicipal,
ao todo serão investidos R$ 2
milhões no local, construirumposto
de saúde e aplicarem infraestrutura.

Nova disputa?
o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso disse em
entrevista ontem ao jornalista
AlexandreMachado, daRádio
Cultura" que aceitaria disputar
uma nova eleição contra o
também ex-presidenteLuiz
InácioLula da Silva. IIEle (Lula)

,

esquece-sede queeu 'oderrotei
duas vezes.Quem sabe ele

queirauma terceira. Eu topo".
,As declarações pegaramaté
mesmo os tucanos de sUrpresa;

Encontro e filiações
o PMDB de Guaramirim reuniu cerca de 200 pessoas na noite de
sexta-feira. Entre os destaques, o deputado federal Mauro Mariani,
o empresário Antidio Lunelli e o deputado estadual Carlos Chiodini
foram prestigiar o prefeito Nilson Bylaardt. Depois dos discursos,
cerca de 50 novas filiações foram registradas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

DO LEITOR

Poupança: uma cultura
a ser reativada

� poupança sempre fez par
te do comportamento do

-- ser humano como uma

arantia de sobrevivência.
Embora esta palavra esteja atrela
da a ideia monetária, na realidade
é uma reserva que
pode

.

assumir qual
quer sentido econô
mico em nossa vida.

Quando se diz fazer
mais economia, é
uma forma indireta
de poupança, desde

que não seja usada
em outro consumo.
Isto se faz a qualquer
momento, em casa,
no trabalho, no lazer etc.

O sentido da reserva ficou con

sagrado através do porquinho de

porcelana que nossos avós faziam
com suas escassas economias. Sem

saudosismo, . funcionava. Quem
não tem cofrinho guarde debaixo
do colchão. Colchão mesmo, você

esquecerá ocupado por outras coi
sas' e quando menos se espera terá
um dinheirinho guardado. A pou
pança macroeconômica é a base

para todo e qualquer investimento.
Para que este ocorra é necessário

primeira haver poupança. Sem in
vestimentos não há renda (salário
é uma delas). Comparando, seria
como aquelaquantidade de semen
tes armazenada para se plantar na
próxima safra. Infelizmente, não se

estámais guardando esta "semente"
para futuro plantio. Ou seja, a pou
pança nas famílias, como uma ga
rantia de imprevistos no seu futuro,
pouco ou nada mais existe. Agora
usa-se a "semente" dos outros mais

previdentes, sob a forma de em

préstimo (financiado) para comer.
A poupança, macroeconômica

existe, são depósitos nas caderne
tas de poupança, saldos bancários,
dinheiro emmãosou outras formas

(dinheiro parado) aguardando para
umanecessidade a ser usado. É nes
te tempo parado que o sistema usa

para financiar os in
vestimentas. Numa
visão dinâmica, sem
pre há gente poupan
do, como sempre há

,gente sacando. Esta

diferença, que deve
ser positiva, forma
uma massa ou um

quantum de recur

sos que o sistema usa

para investir.
Infelizmente a nível individual,

antes poupar para depois comprar,
o que se faz é exatamente o contrá

rio, primeiro se compra para depois
se pagar. Nestas condições, passa-se
a ser um devedor passivo. Com a

agressividade comercial, com ofer
tas irrecusáveis, acabam as pessoas
sendo VÍtimas de um consumismo
irracional e sem controle.

Neste cenário, as pessoas prin
cipalmente da classe média estão

cada vez mais endividadas, tor
nando-se verdadeiros escravos de
seus trabalhos, todos no desespe
ro de cumprirem os compromis
sos assumidos. Não é para menos

que os consultórios de psicotera
peutas estão apinhados de gente
com uma doença da moda: Oneo
mania. Os seja, desejo compulsivo
para comprar, por consequência
endividadas.

Infelizmente, a clássica regra,
primeiro economizar para depois
prosperar, deu lugar para comprar e
comprar, para depois se escravizar.

"

"

Sergio Sebo/d, economista e professor

EDITORIAL

Reforco no efetivo
�

Câmara de Vereadores estuda a cria

ção de uma comissão para pressionar
o governo do Estado a realizar investi -

.

mentos na 15a Delegacia Regional de
Iaraguã do Sul. Falta de espaço
adequado e, principalmente,
de efetivo prejudicam as inves

tigações e deixam os profissio
nais sobrecarregados.

Carga horária excessiva, I

com o cumprimento de até 13

plantões por mês, estão entre

as principais dificuldades en

frentadas pelos delegados do

município. Significa que uma

rotina naturalmente desgastante, em virtude
dos flagrantes realizados, se torna ainda mais

pesada por causa da estrutura insuficiente que
acomete amaioria das cidades do país.

Os agentes, que deveriam dedicar-se às inves

tigações, acabam trabalhando quase que exclu
sivamente ao registro dos boletins de ocorrência

porque não há quem faça este serviço. Lamenta
velmente, essas situações aca

bam refletindo diretamente no

serviço prestado à população.
A criação da comissão pela

Câmara de Vereadores seria,
com certeza, uma iniciativa vá
lida para garantir que o governo
do Estado cumpra a promessa
de distribuir profissionais pro
porcionalmente ao crescimento

da população dos municípios
catarinenses. Tal ação demonstra uma evolução na
maneira de governar e vontade de banir a escolha
de vagas baseada em critérios políticos, que infe
lizmente impera hoje no Estado.

DO LEITOR

O Haiti? É aqui, sim senhor!

Agora, querem
pagar um

trocado qualquer
paraqueum
adolescente

faça o papel do
professor. Eles
acabaram de
inventar a
bolsa-CDF.

Em
2009, a Secretaria de Estado da Educa

ção do nosso Estado recolheu das escolas

públicas mais de 100 mil exemplares de
um livro escrito por um dos maiores es

critores brasileiros da atualidade, o catarinense
Cristóvão Tezza. Tudo devido a um rompante de

puritanismo de uma talMaria Gorete da Silveira,
assistente pedagógica, que conside
rou que o livro trazia um "vocabu
lário chulo". Desde essa lambança,
eu não tinha mais ouvido falar de
outras malbaratadas ações na área
da educação em SC. Pois então. Os
idiotas atacam novamente.

No mês passado, recebi um e-mail
daAssessoria de Comunicação da Se
cretaria de Estado da Educação, agora
capitaneada por Marco Tebaldi, cujo
sugestivo título era: "Secretaria da

Educação tem projeto inédito para
diminuir a reprovação no EnsinoMé
dio". Instantaneamente, meu cérebro
buscou na memória a letra da música "Haiti", de
Caetano Veloso. Mais precisamente este trecho: "E
naTV se você vir um deputado em pânicomal dis
simulado, diante de qualquer, mas qualquer mes
mo, qualquer, qualquer plano de educação que
pareça fácil, que pareça fácil e rápido, e vá repre
,sentar uma ameaça de democratização do ensino
do primeiro grau" (...) para o nosso texto, bastaria
esse trecho, mas, como a letra é genial, vou trans
crever mais um pedacinho. (...) "e se esse mesmo

deputado defender a adoção da pena capital, e o

venerável cardeal disser que vê tanto espírito no

feto e nenhum no marginal ( ... ) pensem no Haiti:
o Haiti é aqui!".

Ah, sim. Tenho que falar do tal projeto para que
você entenda a analogia com a música do Caetano.

Resumirei o projeto em uma única palavra, grande,
sim, mas, todavia, única palavra - e perdoem-me o

colossal neologismo: "bolsa-aluno-que-vira-pro
fessor-só-que-mais-barato-que-melhorar-salário
de-um-professor-de-verdade". Não entendeu?

Seguinte. Para diminuir o índice de reprovação de

alunos, o estado vai pagar R$ 370 mensais para o

melhor aluno da sala, para que ele.
ensine os outros alunos com difi
culdade, e em vias de reprovação.

Tempos atrás, foi inventado o

"Amigos da Escola", convocando a

população a trabalhar nas escolas,
obviamente sem nenhuma remu

neração. Agora" querem pagar um
trocado qualquer para que um

adolescente faça o papel do pro
fessor. Eles acabaram de inventar

a bolsa-CDF.
O plano que os gênios da secreta

ria de educação bolaram é tentador.
São gastos, anualmente, no Estado,

cerca de 40milhões com as reprovações.Agora, basta
pagarR$ 370 reais ao primeiro CDF que se encontrar

vagando pelos corredores da escola (se bem que, se
estiver vagando pelos corredores, não deve ser um

CDF) e pronto, o problema está resolvido.
Eu quase que omito a informação de que

\ esse plano foi gerado aqui, em nosso querido Es
tado. Estava pronto para dizer que se tratava do
Haiti. Mas, não posso, pois o gerente de Estatís

tica, Edson Dirksen, faz questão de frisar o con
trário: "Trata-se de um projeto, genuinamente,
da Secretaria e inédito em Santa Catarina". Sim,
senhores, o Haiti é aqui. Bem aqui.

"

Infelizmente, a
clássica regra,

primeiro economizar
. para depois

prosperar, deu lugar
para comprar e

comprar, para depois
se escravizar.

"

Rodrigo Venturi, formado em letras e assessor
de imprensa da Prefeitura do Corupá
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Para sanar o problema de
infiltração, que há um ane
e meio prejudicava o Museu
Histórico Emilio da Silva, a
Prefeitura de Jaraguá do
Sul iniciou, semana passada,
a troca do telhado.

lém de evitar que os ob

jetos do Museu sejam
danificados devido à

infiltração, o objetivo
da restauração é oferecer mais
conforto aos visitantes, com a

instalação de uma manta térmi
ca entre o telhado e o forro, para
amenizar o calor que atinge o

sótão do prédio. "Com o telha
do trocado, vamos acabar com o

problema de infiltração que atin
gia os móveis", garante a supervi
sora do Museu, Ivana Cavalcanti.
Até o fim da obra, que deverá le
var dois meses, apenas o primei
ro andar ficará aberto à visitação.
O custo da restauração é de R$ 98 .

mil e foi destinado pela Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul.

Com a reforma, o espaço do

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 19 de abril de 2011

sótão será remodelado com ob

jetivo atender melhor o público
infantil, que, segundo Ivana, cor

responde a uma grande parcela
dos visitantes. "O sótão era o lugar
onde tudo era guardado e onde

I um"I"'''
..""",, �

MuseuHistórico passapor reforma
Prédio terá sótão remodelado e o telhado será trocado para evitar novas infiltrações

"Com o telhado trocado,
vamos acabar com o

problema de infiltração
que atingia os móveis".

IVANA CAVALCANTI,
SUPERVISORA DO MUSEU

mais ficam nossas .lembranças"
explica a supervisora. Pensando

nisso, o espaço terá o objetivo-de
levar as crianças ao passado, para
que elas saibam o que era o sótão.
"Ainda vamos pensar em alguma
coisa", adianta Ivana.

O prédio onde está instalado o

Museu Emílio da Silva foi constru
ído em 1941 e sediou a Prefeitura e

o Fórum. Há 12 anos ele passou a

receber a memória de Jaraguá do
Sul, por meio de objetos que re

contam a história da cidade.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.�r

Obras no.Parque de Eventos
ainda não têm data para iniciar

.

A série de reformas que pre
tende revitalizar o Parque de
Eventos de Jaraguá do Sul ainda
está em processo de licitação e

sem data para iniciar. Os doeu
mentos ainda não foramanali
sados e, com. isso, a definição de

qual empresa ficará responsável
pela obra ficará para depois da
Páscoa. A expectativa inicial da
Prefeitura é de que as obras co

meçariam ainda em março.
Segundo o secretário de ad

ministração e finanças, . Ivo

Konell, a intenção é iniciar as

obras imediatamente para que
fique tudo pronto até o dia 25

de julho, data de aniversário de

Iaraguá do Sul. O Parque ain
da sediará, em outubro, a 23a

Schützenfest. "Temos que dei
xar tudo pronto para festa. Vou
concluir a licitação depois da

Páscoa", garante o secretário.
Com orçamento fixado em

torno de R$ 400 mil, vindo do

próprio município, a reforma irá
mexer em boa parte da estrutura
do Parque. No projeto, está inclu-

so a recuperação dos telhados,
que apresentam infiltração, ins
talação de uma cozinha indus

trial, conclusão dos sistemas elé
trico e hidráulico e pintura geral.
Além disso, ainda será investido
em segurança, com a instalação
de 15 hidrantes e para-raios. A
última reforma no Parque foi fei
ta em 2009 e não incluiu os pon
tos que serão restaurados agora.

As regras exigidas para re

serva do espaço não sofrerão

grandes alterações. A taxa de

utilização não vai mudar, mas
será proibida a realização de
eventos particulares com a co

brança de ingressos.

Geral 7

EDUARDO MONTECINO

Prédio do museu, no Centro, foi construído em 1941 e anteriormente sediou a Prefeitura e o Fórum

REPÚBliCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DESANlACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados,ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasúteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)fora da Circuns
crição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
noendereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023,
todos do CNCGJ.

Protocolo: 14645 Sacado: ALVES & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS IlDA ME
CNPJ: 12.986.658/0001-01 Cedente: SANITEC SERV, PROD. DE LIMPEZA IJDA CNPJ:
01.211.944/0001-70 Número do Título: 3135/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 24/03/2011 Va
lor: 144,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14712 Sacado:AUTOMECANICAKM 57 IlDACNPJ: 03.243.777/0001-75 Cedente:
BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.78910001-28 Número do Título: 422978042 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 27/03/2011 Valor: 382,72 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14562 Sacado: DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS STEIN
IlDA ME CNPJ: 01.075.727/0001-09 Cedente: JOINVEST SECURITIZADORA SIA CNPJ:
09.607.028/0001-66 Número do Título: 000937-7 Espécie: Cheque Apresentante: JOINVEST
SECURITIZADORASIADataVencimento: 20/01/2011 Valor: 3.300,00 liquidação após a in

timação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 14563
Cedente: JOINVEST SECURl11ZADORA SIA CNPJ: 09.607.028/0001-66 Número do Título:

o00913-0·Espécie: ChequeApresentante: JOINVESrSECURITIZADORASIADataVencimen
to: 06/12/2010 Valor: 2.800,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14852 Sacado: DRlN CONFECCOES IlDAME CNPJ: 12.252.881/0001-17 Ceden
te: SIIMAQ SIA CNPJ: 79.92,2.639/0001-84 Número do Título: 39549*001 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASll.. SA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 05/04/2011 Valor: 2.203,03 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14324 Sacado: FATIMA MARTINS CPF: 077.873.859-01 Cedente: COMERCIO DE
CELlJIARES BANDEIRA IlDA ME CNPJ: 1O.722.87l/0001-72 Número do Título: 5901002

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA Data Vencimento: 20102/2011 Valor: 42,85 liquidação após a íntímação: R$
10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14802 Sacado: JORGE LUlS CAETI\NO FARlAS CPF: 322.853.370-00 Cedente:
DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWALD lJ'DA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título:
11059/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASIL SA - BANCO MULTIPLD Data Vencimento: 31/03/2011 Valor: 190,33 liquidação
após a intimação: R$ W,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14831 Sacado:JWCOMERCIO DEPNEUS IlDA CNPJ: 10.587.687/0001-67 Ceden
te: LINKCOMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORALTDA CNPJ: 06.089.521/0001-43
Número do Título: 21/23 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASll.. SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/04/2011 Valor:
1.845,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14835 Sacado: lAUDELINO RENCIME CNPJ: 10.385.213/0001-32 Cedente:AllES
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 08.628.501/0001-29 Número do Título: 15064
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASll.. SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23/03/2011 Valor: 536,14 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14290 Sacado: MARCELO AMARAL CABREIRA CPF: 890.975.999-20 Cedente:
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO fIAJAI CNP]: 85.789.782/0001-42
Número do Título: 00247101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/03/2011 Va-

lar: 3.159,80 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 13969 Sacado:MARINAINES PEREIRACPF: 418.227.739-20 Cedente:WP. JUNIOR
&CIA IlDAME CNP]: 04.303.006/0001-99 Número doTítulo: 08 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 10/03/2011 Valor: 210,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14137 Sacado:MlRIAMGIOVANEllADOS SANTOSCPF: 665.559.909-10 Cedente:
UNIMEDDEJOINVILLE COOPERATIVADETRABAlHOMEDICO CNPJ: 82.602.327/0001-06
Número doTítulo: 0000238804 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO SAND\NDER (BRASIL) SA DataVencimento: 15/01/2011 Valor: 166,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 14557 Sacado: N S A PANlFlCADORA E CONFEITARIA IlDA CNPJ:
12.139.042/0001-97Cedente: DERU NATAliNO DASILVAMEIRACNPJ: 00.896.80810001-07
Número doTítulo: 7287/06 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IridicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVencimento: 25/03/2011 Valor:
270,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 14839 Sacado: NATAliNO JOSE JAROCINSK1 CPF: 026.814.969-00 Cedente: PRO
AGRO AGROPECUARIA IlDA ME CNPJ: 95.830.626/0001-31 Número do Título: 4445/3-P

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 15/01/2011 Valor: 278,00 liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14830 Sacado: RG COMEROO DE ENGRENAGENS IlDA ME CNPJ:
12.240.638/0001-89 Cedente: WT COMEROO DE FERRAMENTAS IlDA CNPJ:
08.418.83410001-23 Número do Título: 2298001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 30/03/2011 Valor: 492,06 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$21,70, Edital: R$15,00
-----------------_--------------------------------------�------------------------------------------------

Protocolo: 14524 Sacado: RODRIGOBUTSCHARI CPF: 004.026.019-47 C�dente: HSBCBANK
BRASIL SA - BANCOMUIl'IPLO CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número do Título: 643,00 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA
- BANCOMUIl1PLO DataVencimento: 21/03/2011 Valor: 643,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
-------------------------------------------------------------------------...:�r-----------------:------------
Protocolo: 14599 Sacado: SIMONI TATIANl DA SILVA CPF: 003.613.559-39 Cedente: BANGO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO stn SA CNP]: 92.702.067/0001-96 Númerodo Título:
0001020203 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 21/03/2011 Valor: 190,73 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14838 Sacado:VAGNERLUIZSARIURICPF: 058.729.969-00 Cedente: DERUNA
TALINODA SILVA MEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07Número do Título: 7020/10 Espécie:Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 05/04/2011 Valor: 630,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 14702 Sacado:VALNEJ DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNP]: 12.691.031/0001-15
Cedente: PEGASO DISTRIBUIDORAPETIlDA CNPJ: 04.345.977/0001-00Número doTítulo:
2606-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA. Data Vencimento: 03/03/2011 Valor: 218,93 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12632 Sacado: YAGO APARECIDO FERRO DE CARVAlHO CPF: 083.869.739-94
Cedente: DTNAMICACENTROAUTOMOTIVO lJ'DAME CNP]: 05.024.981/0001-20 Número
doTítulo: 08415/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: BANCO DO BRA
SlL SA - AGENCIA GUARAM1RIM Data Vencimento: 20/0112011 Valor: 140,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guaramirim, 19 de abril de 2011.

Christa IngeHilleWagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BISCOITO
DA SORTE,

� Sua felicidade

ii está garantida

Universo TPM

Elijane Jung
u niversotpm@ocorreiodopovo.com.br

É o flash
o feriadão que vem pela frente. Eu sei que a

cada feriado prolongado eu falo a mesma coisa.
Mas não é gostoso saber que vai ter um tempinho
para ficar sozinha, ouviajar com amigos, ou pegar
a família e visitar os parentes que moram longe?
Tem quem vai aproveitar a folga para colocar tra
balhos de faculdade em dia, terminar projetos e

contratos, arrumar a casa de cima a baixo... E para
esses eu digo: É feriado! Relaxa e curte esse flash!

É a treva
Se preparar para uma viagem no feriadão e fazer isso

pela metade, deixando de fazer coisas fundamentais
ou agindo com irresponsabilidade. Não adianta nada
definir previamente o destino, o melhor caminho a pe
gar, que roupas levar, se não fizer uma revisão geral no
carro ou se comportar como um adolescente estúpido,
bebendo todas antes de pegar a estrada, ou enfiando o

pé no acelerador, costurando o trânsito. Seja sensato e

cuidadoso ... E esquece essa treva, ok?

Palavra
de homem

Ele conheceu uma garota, a

convidou para jantar. Ele fez um
comentário X sobre um assunto

qualquer. Nada de mais, mas ela
não gostou. Foi o suficiente para
estragar a noite. E um futuro que
poderia estar começando desa

-pareceu em cinco ou seis pala
vras. Tudo o que veio antes foi

jogado fora junto com as sobras
dos pratos. Por que? Porque não

há tempo para uma segunda
chance. Como é que uma rela

ção vai nascer se não dermos

espaço para isso acontecer? Se a

ligação entre duas pessoas não
sobrevive a uma simples frase,
como pode virar algo amais? Dei
xa-se de amar por nada. Mata-se

por nada. Vive-se para nada. Por

que tanta ansiedade? Quem dis
se que o que virá depois é melhor
do que o que está aqui? O impor
tante é aproveitar o momento.

Afinal, entre o 'antes' e o 'depois',
a única coisa verdadeiramente
real é o 'agora' _

TRICOTANDO
Makeaholic's • Noite dessas, num boteco

qualquer da vida, decidimos
" fazer a roda da verdade.
Nossa sorte é que ninguém
estavamuuuito alterado

naquele momento. Brincar de
,
('verdade 'ou I'consequência"
pode ser perigoso. Aindamais
com umas biras na cabeça...

• Adoro tatuagem, mas, de
boa? Eu acho um pouco de

bobagem tatuar o nome do,'
(a) namorado (a) ... É diferente
de tatuar nome de filho, pai
ou mãe. Agorame diz, tatuar

,

o nome de um ídolo? Nos
lábios? E tendo corno o tal
ídol N 2'npI"I1 o o.. o eyrnar. . . a a seno.

iciadas emmaquiagem, sempre a procura do batom perfei
to, .do blush especial, da base ideal, etc, etc, nada mais nos
surpreende. O que não significa que não temos um frisson

a cada novidade. Corno, por exemplo, os "olhos coloridos",
com lápis, sombra, delineador e rímel em cor. Isso mesmo, até os CÍ

lios ficam totalmente cobertos de cor. A novidade foi publicada na

Marie Claire da Ucrânia, na edição de maio. Outra tendência, essa
bem brasileira, traz urna aplicação diferente para o delineador. Ao

invés de aplicá-lo logo ali, acima do cílio, que tal usá-lo logo acima

do côncavo do olho, onde aplicamos a sombra? Ousado, não é? Mas

parece legal ... Alguém experimenta?

• Dia do Índio. Há 16 anos,
meu irmão viu a filha nascer
nesse dia. Empolgado, correu
para o cartório e registrou:
Bndianara. Linda, inteligente
além damédia, gata bagarai...
E com um nome do meio:
Gabriela. Gabi, parabéns!
Titia te ama, viu?

• /t
...Um sinal de "proibido

fumar" no seu intervalo para
o cigarro. É corno dezmil
colheres quando tudo o que
você precisa é de urna faca. É
encontrar o homem dos meus
sonhos e então encontrar a
linda esposa dele ..." (Alanis
Morissette em Ironic)

lindo e confortável
Quantas vezes a gente se sub

mete a urna tortura sem tamanho

para usar aquele sapato espetacu
lar, mas que acaba moendo seus

dedos? É praticamente uma das
leis de Murphy: sapato bonito =

sapato incômodo. Daí, a Dhafyni
Mendes Fuse, que tem o blog Di
ário do Salto Alto, deu urna dica

super útil para mudar isso. Se o

sapato aperta em determinado lu-

gar, use um saco plástico colocado
dentro do sapato, encha-o de água
até que o saquinho estufe a parte
do sapato quemachuca. Leva para
o congelador e, depois de congela
do, é só retirar o gelo. Mas atenção
para o material do calçado, ok?

Segundo a Dhafyni, esse processo'
alarga o sapato e deixa ele pronti
nho para usar, sem dor nenhuma.
B '2om, ne.

Conquistar & Manter Clientes

(47)3055;.9052 Ingressos: SeAR· Mine Matriz 'I(47)9121·1650
CTRl C + CTRl V

mulhertrinta.blogspot.com
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EDUARDO MONTECINO

Setor registra altos índices de pedidos de demissões, g�rando rotatividade. Maior dificuldade é o preenchimento de vagas para costureiras
...:� �.

E"'Il1inmlL

Neste ano, forammais de doismi}
pedidos de desligamento na categoria
REGIÃO

o número de pedidos
de demissão entre os

profissionais do setor
têxtil, na região, subiu
significativamente, nos
últimos anos.

...� e acordo com dados do
Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias do

_.",Vestuário, Fiação, Tece-

lagem e Artefatos de Couro de

Iaraguá do Sul e região, somen
te neste ano foram registrados
2.138 pedidos de demissão entre

os trabalhadores da categoria.
O número já -supera os pedidos
contabilizados durante todo o

ano de 2009, quando este índice
ficou na casa dos 1.821. Já em

2010, o segmento registrou 3.269

pedidos, número que o sindicato
também considera alto. "O que
a gente percebe é que apesar
do grande número de desliga
mentos partindo dos próprios
colaboradores, os profissionais

migram de empresa para empre
sa, permanecendo no 'setor têx
til. Até porque o setor vive uma

disputa de mão-de-obra, o que
gera uma rotatividade grande.
Os funcionários, na verdade, mi
gram para a empresa que oferece
melhor salário, mais benefícios e

melhores condições de trabalho",
explica o presidente do Sindica

to, Gildo Alves .

Outro problema do setor é a_
questão da informalidade. Isso

porque muitas facções ainda
atuam sem carteira assinada,
privando os funcionários de di
reitos trabalhistas como -férías,
13°, FGTS, entre outros.

Ainda de acordo com Alves,
a maior rotatividade está con

centrada nas vagas de costureí
ra, que são a principal demanda
no ramo. Atualmente, na, região,
o piso salarial de costureíra está
em torno dos R$ 710. MaSi\COn-

.,
.

forme Alves, muitas empresas
pagam um valormaior, para con
seguir atrair esta mão-de-obia.
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Geral 9

Já o presidente do Sindica
to Patronal da categoria, Neó
eh: Dal-Ri, diz que o número é

elevado, porque a quantida
de de empresas e de traba
lhadores também é grande.
"Além disso, o primeiro tri
mestre costuma ter índices
mais altos. É um período de

mudanças, muitas pesso
as estão voltando para suas

cidades, porque na região o

custo de vida está alto. Não
consideramos um número

alarmante" argumenta.
o O setor têxtil emprega

cerca de 25 mil trabalhado-
li >/; ,,�,.ili, r

fés; em cerca de 500 eníprê-
sas na região.

SAQUE DO FGrS INJETA R$ 70 MILHÕES NA ECONOMIA LOCAL

Mutirão atendeu 35 mil pessoas
A Prefeitura acaba de divul

gar o balanço dos atendimen
tos' feitos de 23 de fevereiro a

15 de abril de 2011, no Ginásio
Arthur Müller, durante muti
rão para encaminhamento de

saques de FGTS (Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço) às
famílias atingidas pelas enxur

radas, em Iaraguá do Sul. Fo
ram 36 dias trabalhados e apro
ximadamente 40 funcionários

disponibilizados.

11RE:,

Aumentam as
{r

demissões na;
indústria têxtil

De acordo com o secretário
do Desenvolvimento Econômi

co; Célio Bayer, mais de 35 mil

pessoas compareceram, mas

apenas 29 mil delas tinham
todos os documentos neces

sários. O valor total erri saques
do FGTS deve ficar na casa dos
R$ 70 milhões. Bayer avalia que
esse valor está aquecendo a

economia no segmento de ma
teriais de construção, móveis e

.

eletrodomésticos.

A Secretaria do Desenvolvi
mento Econômico relembra que
os· encaminhamentos de saque
de FGTS estão encerrados, se

guindo os prazos legais estipula
dos pelo governo federal.

EDUARDO MONTECINO

Pelo menos 29 mil trabalhadores procuraram o Arthur Müller para sacar o FGTS nas próximas semanas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Biblioteca comacervo democrático
. Instituição também oferece livros para deficientes visuais, que estão esquecidos nas prateleiras

\ ;I

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Títulos incluem clássicos, a constituição e livros populares. Hoje são oferecidos 881ivros em braile

ATÉ TRÊS PllOJETOS PODEM SER APROVADOS EM CADA eu(o TEMÁTICO

Abertas as inscrições para recursos do FIA

JARAGUÁ DO SUL
'\

Não é noVidade que uma

biblioteca municipal deve ser
um refúgi9 para os amantes
dos livros: Poucos sabem,
no entanto, que esse refúgio
inclui também quem precisa
de um _màterial especial
para viqiar pelo mundo das
palavras.'

r;"

como o material é feito e tam

bém sobre a linguagem, conhe
cida como braile. Ainda assim,
empréstimos não foram feitos.

"Não há cadastro de ne

nhum deficiente visual, pelo
menos até agora", lamenta a

responsável. Segundo Diane
existem cerca' de 30 deficientes
visuais no município, dos quais
até 15 pessoas seriam alfabeti
zadas no braile. "Acredito que
essas pessoas devem estar sen

do atendidas de outra forma. Só

que os livros, a princípio, só te
mos aqui", explica.

Além de dicionários e livros
como a Constituição Federal, os
volumes incluem clássicos como
"Os Miseráveis", de Victor Hugo,
"Reinações de Narizinho", de
Monteiro Lobato, e outros como

o livro "Marley & Eu" e "A meni

na que roubava livros". Diversos
livros novos, que ainda estão

na lista dos mais vendidos, são

adaptados pela fundação e che

gam em pouco tempo às institui

ções cadastradas.
Os empréstimos são feitos

para até 30 dias, no caso dos livros

especiais, e podem ser prorroga
dos por até 90 dias. Para fazer a

carteirinha da biblioteca é preciso
levar apenas um documento pes
soal, como a identidade, compro
vante de residência e uma taxa de

contribuição anual, de R$ 5.

--m Iaraguá do Sul, aBiblio
teca Pública Municipal
Rui Barbosa recebe, há

..... cerca de três anos, livros
de todos os tipos e para todas as

idades - parte deles, no entanto,
vem da Fundação Dorina Nowill,
da capital paulista. Essa pequena
parte do acervo, composta por
88 livros e cerca de 20 livros nar

rados' é recebida gratuitamente
pela biblioteca quase todas as

semanas. O problema é que, de-
. pois que chegam às prateleiras,
eles dificilmente saem delas.

"Não temos público empres
tando esse material. Tivemos

alguns interessados, sim, mas

saídas, não consigo me recordar
da última vez que aconteceu",
conta a responsável pela biblio
teca, Dianne Konell Chiodini. Ela
conta que,' durante os últimos
três anos, àlguns estudantes che
garam a ter contato com os títu
los em passeios escolares, rece
bendo explicações sobre a forma

. .

ARQUIVO OCP

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL
, Estão abertas as inscrições de

projetos que pretendem obter
recursos do FIA (Fundo da In

fância eAdolescência) para aten
der crianças e adolescentes. Se

gundo Maristela Alberton Silva,
secretária-executiva do CMDCA

(Conselho Municipal dos Direi
tos da Criança e do Adolescen
te) de Iaraguá do Sul, o limite é
de três projetos aprovados para
cada um dos 15 eixos temáticos,
que incluem áreas como a vio
lência doméstica, esporte e en

frentamento ao trabalho infantil.

Não há um orçamento defi
nido para o total dos projetos, já
que a verba depende da destina

ção de empresas ou pessoas físi
cas. No último ano, foram apro
vados 14 projetos com um valor
total de R$ 542,9 mil. Este ano, a

expectativa é de que o orçamen
to seja semelhante. "Sempre te

mos disponível entre R$ 400 mil
e R$ 500 mil, e não há também
um valor fixo para os projetos",
explica Maristela.

As informações estão no site
da prefeitura. http://portal.jara
guadosul.com.br/, ou podem ser

encontradas pelo telefone 3370-

1250. A documentação necessá
ria para a inscrição está anexa ao

___________ .. próprio edital:
.

Para se inscrever, instituições
que não forem governamentais
precisam estar cadastradas no

CMDCA. As inscrições são recebi
das no setor de ConselhosMunici

pais, na Prefeitura, até o dia 30 de
outubro. "Como o edital está aber
to o ano inteiro, não há um limite
certo de data. No entanto, o conse
lho se reúne na última sexta-feira
de todo o mês. Assim, os interes
sados devem enviar o projeto na

primeira quinzena de cada mês",
explica Maristela.

Projetos incluem áreas como
. educação, cultura, esporte e
acolhimento institucional ou familiar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Grupo encena a Paixão de Cristo há 16 anos. Espetáculo pode 'Ser prestigiado na Igreja São Judas Tadeu

"

Fiéis celebram
a fé durante a

,�
.

SemanaSanta
Morte e' ressurreição de Cristo são
revividas durante as.celebrações
JARAGUÁ DO SUL

Com a passagem do �

Domingo de Ramos,
estamos na semana mais
importante para a liturgia
católica, celebrando o

sacrifício e a ressurreiçãô
de Jesus Cristo.

�"'onforme o diácono Dio
mar Romaniv, da paróquia
Matriz São Sebastião, a Se

.._mana Santa é uma época
para se celebrar o amor pleno de

Deus, manifesto na paixão, morte
e ressurreição de lesus Cristo. uÉ
a celebração central da fé cristã, o
sofrimento e o sacrifício de Cristo,
e em sua ressurreição, a certeza do
amor sobre o pecado, do bem so

bre o mal", explicou.
Para a Semana Santa, as ativí-:

dades já começaram no sábado
e no domingo, com a benção de

ramos, celebrando a entrada de
Cristo em Jerusalém, e a coleta de
donativos para solidariedade. Na

quinta-feira, a Igreja Matriz dará

início aos ritos litúrgicos da Pás

coa, corri a 'celebração da última

ceia, a. ceríftiônía do Lava-pés e a

Vigília Eucarística.

C0!ll0 parte da Campanha
da Pratemidade, que neste ano

foca na preservação ambiental,
a paróquia São Sebastião con

Vida pessoas ligadas ao tema"
de' ��pecialistas a afetados pelas
enchentes deste verão, para par
ticiparem das celebrações. ''Algu
mas das pessoas que tem relação
direta com ii questão do planeta
serão convidadas para serem os"

discípulos na cerimônia do lava

pés'r explica o diácono. A paró- .

quia está promovendo o tema

desde o início da quaresma.
A programação completa da

Semana Santa em Iaraguá do
Sul pode ser conferida no qua
dro ao lado:

Geral 11

Grupo encena a
Paixão há 16 anos

Nesta Sexta-feira Santa,
fiéis da paróquia São Judas
Tadeu, no bairroÁguaVerde,
estarão encenando pela 16à
vez a peça "Paixão, Morte e

Ressurreição de Jesus Cris-:
to". De acordo com Ricardo

Tomaselli, diretor da peça, o
objetivo é tentar evangelizar
e converter,a comunidade.

"

"Nós, bus ��nge!iza,
dê uma' . díferênte,
esperando que, ao reviver
essa história, o povo acabe
se evangelizando e se con-.
vertendo", contou, "É uma
forma mais intensa, mais

'"

viva e mais r�"l ge evangeli-
zação" coni:pretou.

Além ao trabalho de
conversão, o teatro também

visa a unir a comunidade.
"O que nos motiva é tam

bém dar uma atividade para
tódas as idades e todas as

pastorais aqui da, comuni-
"

dade. Não são só jovenasõ
adultos ou só crianças que
participam, são todas as

idades".
. trabalho começ
.liva"','do @1P·

"
/e de ac�rao c

ma:�elli,· .reúne anualmehte
um público que ultrapassa
as duasmil pessoas .

..
A' encenação será às 19

horas da Sexta-feira San
ta, na, paróquia São. Iüdas
J1açleu, na Rüa.Henrique
Nagel, e estará aberta para
todo o público.

-

PROGRAMAÇAO DA SEMANA SANTA

• Comunidade Matriz São
Sebastião

• 19 de abril - Terça-feira Santa
13h30min às 19,h - tarde

de oração e reconciliação
comunitária
19h - missa

.

8h às 11h30min; 13h30min às
17h30min - confissões (dirigir-se
à secretaria)

• 20 de abril - Quarta-feira Santa
8h às 11h30min; 13h30min às
15h - confissões (dirigir-se à

secretaria)
eH - missa e unção dos enfermos
15h30min - missa

19h30min - missa do Crisma -

_

Paróquia Santa Luzia - Joinville
.

19h30min - via-sacra
• 21 de abril - Quinta-feira
Santa
8h às 11h30min; 13h30min
às 17h - confissões (dirigir-se
à igreja)
19h30min - celebração da ceia

do senhor, lava-pés
21h às 24h - vigília eucarística
- adoração ao santíssimo
sacramento

• 22 de abril - Sexta-feira Santa
8h.às 11h30min - confissões
15h - via-sacra

17h - celebração da Paixão do

Senhor e procissão do senhor
morto (trazer rádio am)

• 23 de abril - sábado santo
19h - solene Vigília Pascal -

(trazer velas)
• 24 de abril - domingo da

ressurreição - Páscoa
6h - procissão da ressurreição e

missa de Páscoa (trazer rádio fm)
9h - missa de Páscoa

19h - missa de páscoa

• Todas as comunidades
• 22 de abril - sexta-feira santa

5h - via-sacra, caminhada
penitencial para a igreja do

ribeirão molha (Trazer velas,
livro do grupo bíblico de

reflexão)
6h - confissões na Comunidade

·

Nossa Senhora do Rosário

• Comunidade São Luís·

Gonzaga
• 21 de abril - quinta-feira santa'

19h30min - celebração da
Ceia do Senhor e Lava-pés
21h às 24h - Vigília
Eucarística - adoração ao

santíssimo sacramento
• 22 de abril - Sexta-feira Santa
15h - celebração da Paixão do

Senhor e encenação
• 23 de abril - Sábado Santo

19h - solene Vigília Pascal -

(trazer velas)

• Comunidade Nossa Senhora

Rainha da Paz
• 22 de abril - sexta-feira santa

17h - celebração da paixão do

senhor
• 23 de abril - Sábado Santo

19h - solene Vigília Pascal

(trazer velas)

• Comunidade São Cristóvão
.

• 19 de abril - Terça-feira Santa
19h - confissões
21 de abril - Quinta-feira Santa

19h30min - celebração da ceia

do senhor e Lava-pés
21h às 22h - adoração ao

santíssimo sacramento
• 22 de abril - Sexta-feira Santa
16h :- via-sacra (trazer livro do

grupo bíblico de reflexão)
17h - celebração da Paixão do
Senhor

• 23 de abril - Sábado Santo
19h - solene Vigília Pascal -

(trazer velas)

• Comunidade São Benedito
• 24 de abril - domingo da

ressurreição - Páscoa
8h30min - missa de

Pascoa

• eômuntdane São José

Operário
• 22 de abril - Sexta-feira Santa
8h - via-sacra nas ruas (trazer
livro do grupo bíblico de

reflexão)
• 24 de abril - domingo da

ressurreição - Páscoa
10h - missa de Páscoa

• Comunidade Nossa Senhora
do Rosário

• 21 de abril - Quinta-feira Santa
20h30min - celebração da ceia
do sen hor e Lava-pés
22h - Vigília Eucarística

• 22 de abril - Sexta-feira Santa
519 - via-sacra, caminhada
penitencial para a igreja do

Ribeirão Molha (Trazer velas, livro
do grupo bíblico de reflexão)
6h - confissões
17h - celebração da Paixão do
Senhor

• 24 de abril - domingo da

ressurreição - Páscoa
8h30min - missa de Páscoa
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Mercado R Ional

Lourival Karsten
Weg'50 Anos

Grifes
Depois de diversos tropeços,

a administradora de grifes In

Brands, passa por uma série de

ajustes adotando o modelo de

negócios das Richards e preten
de avançar no território atual
mentedominado nacionalmente

pela jaraguaense AMC, dona das

grifes Fórum, Triton, Sommer e

Calcei. Vão ter de mostrar muita

competência para conseguir isto.

Pólo by
Mineral

As camisas pólo são confortá

veis, elegantes e versáteis, espe
cialmente no Outono e Inverno.

Combinam com qualquer outra
peça de roupa e são indispensá
veis no guarda-roupa masculino.
A Mineral colocóu no mercado
diversas opções de pólo, incluin
do as de manga longa.

Kaiani
A confecção estabelecida em

Massaranduba está comemo

rando o destaque obtido c�m o

uso de peças de sua mais recente
coleção na novela Morde & As

sopra, da Rede Globo. Mais-uma

empresa da região que busca

destaque na mídia televisiva.

ARQUIVO OCP

Cursos no Senai
As unidades do Senai na

região norte de Santa Catari
na estão com inscrições aber
tas para cursos de formação
profissional inicial e conti
nuada. A unidade de Iaraguá
do Sul coloca à disposição
dos interessados nada menos

que 18 diferentes opções.

o dia 28 de março a História", lançados na semana

Weg lançou a Cam-passada noMuseuHistórico de
- panha "50 anos". Tea- Iaraguá do Sul, foi a primeira
sers, cartazes, faixas e delas. Até setembro a empresa

banners espalhados por todas promete outras novidades.
as unidades da empresa têm "Durante a campanha, va
atraído a atenção e aguçado a mos relembrar a nossa história,
curiosidade dos 22 mil colabo- as conquistas, o desenvolvimen
radaresWeg do mundo todo. to da empresa e principalmente

Acampanha, quemarca os 50 a nossa essência: crescer com

anos de história da companhia, simplicidade. Será o momento

acontecerá entre março e setem- de fortalecer os laços firmados
bro €le 2ell. Serão sete meses de ' pel� nossos fundadores no pas
atividades como sorteios de 155 sado e prestar uma homenagem
prêmios em dinheiro (R$ 3 mil a todos aqueles que contribuí
e R� 5 �), 1,2

.. autom�v�i"�!, ,��"_, ram/para Q sucesso daWeg", ex
sarnento 'Coletivo 'para 50 ca$ais;"ó plicâLuisAngelo'NoronHa de Fi�

divulgação de histórias dos cola- gueiredo, Diretor de RH daWeg.
boradores, entre outros. O início dos sorteios para os co-

, :,��a a"co�1iidadei"âe!,Ja'T, ' l�lJqtadores se�,�hoje,ec�!�til1,u-, ,',

raguá do Sul a"Weg também ará sendo realizado duas'vezes
reservou algumas surpresas. por semana, até setembro.
A publicação dos dois livros Os detalhes' das outras

"ErrtRio da Silva'e se� século,1 , ações serão divulgados ao lon-.
e "Memória.; Um Museu e a go da campanha.

Cedeha
fio
A destacada empresa de recrutamento foi agraciada

com o Prêmio Mérito Liderança 2011 no segmento empre
sa de Recursos Humanos. Premiação aconteceu no último
dia 14 e as empresas reconhecidas dentro do seu segmen
to específico, foram eleitas em pesquisa de opinião pú
blica "Empresa destaque no que tange a qualidade dos

serviços oferecidos e de atendimento exemplar e desta
cada". O Cedeha colocou em seu site agradecimento aos

clientes pelo reconhecimento.

Calesita
Apesar da invasão de produ

tos chineses, esta empresa de

brinquedos que migrou há 12

anos da Argentina para Porne

rode, continua expandindo sua

presença no mercado brasileiro.

Posto Gumz
Trata-se do posto de combus

tível da "vila" do Rio Cerro que é
um dos últimos núcleos da época
da colonização que ainda man

tém parte de suas características.

Fundifer
Uma das mais destacadas

empresas de Corupá, especiali
zada n-a fundição de peças espe
ciais em diferentes tipos de ferro
e diversas modelagens, nasceu

em Iaraguá do Sul e posterior
mente foi buscar uma área para
sua expansão no município vizi
nho onde ocupa área de 20 mil

-

metros quadrados dos quais 5,3
mil já estão ocupados pelas suas

instalações industriais. Seus pla
nos para 2011 são de mais inves
timentos e expansão.

LOTERIA

06 - 13 - 32 - 47 - 50

01 - 02 - 03 - 04 - 05
07 - 08 - 09 - 11 - 13
17 - 19 - 21 - 23 - 24

1 ° 73.985 600.000,00
2° 23.774 12.000,00
3° 08.534 9.000,00
4° 09.454 7.410,00
5° 72.779 6.000,00

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

Fila para milionários ,

Embora se espere que por volta de 2015 uma viagem ao espaço
possa ficar pouco acima de US$10 mil, o fato é que por enquanto ain
da está cara e a fila é de 400 pessoas que pagaram caro e adiantado. E,
ainda vão ter de "ralar" muito na preparação física para o vôo.

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ
Rua Jorge Lacerda, 433 - Centro - Cep 89278-000 CNPJ 79:362.208/0001-00

(47) 3375 - 2000 - Corupá - SC cbvcorupa@bol.com.br - corupa@abvesc.com.br
Corupá, 15 de Abril de 2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá, atendendo ao que deter

mina o Estatuto Social nos artigos 23° e 24°, convoca os senhores associados para Assembléia
Geral a realizar-se nas dependências da Associação no dia 26 de Abril de 2011 às 19hOOmin em

1 ° convocação e, na falta de número legal, às 19h30min em 2° convocação no mesmo local para
deliberarem sobre a sequinte:

ORDEM DO DIA:
1. Apresentação do balanço financeiro 2010;
2. Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal para o biênio 2011-2013;
3. Apresentação dos trabalhos do Conselho Administrativo 2009-2011;
4. Eleição do Conselho Administrativo para o biênio 2011-2013;
5. Posse dos ConselhosAdministrativo, Deliberativo e Fiscal.

Lourival Horn
Presidente

18.ABRIL.2D11

18.ABRIL.2D11

DÓLAR COMERCIAL (EM B$) 1;5880

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO (L.A.O.)

TERRANOVA IMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica, porta-
r

dora do CNPJ 01.142.277/0001-11, torna público que re-

quereu à Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (FU
JAMA), a Licença Ambiental de Operação (L.A.O.), para a

atividade de Loteamento Exclusiva ou Predominantemente

Residencial, do Loteamento Marajoara II, localizado na Rua
,

1233-Mathilde' Maria Luiza Radant Sacht e Rua 621-Julio

Radandt, Bairro João Pessoa em Jaraguá do Sul - SC.

1,5900 1lt 0,76%
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SAÚDE

Número de fumantes cai
e hábito de beber cresce
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" .

o Brasil é um

exemplo para o

mundo no combate
ao tabagismo.

DEBORAH MALTA

Pesquisa doMinistério da Saúde entrevistou 54mil adultos em 27 capitais "
A proporção de brasileiros
fumantes caiu de 16,2%
para 15,1% entre 2006
e 2010, mostra pesquisa
divulgada ontem pelo
Ministério da Saúde.

"'�urante o período, en

tre os homens, o hábito
de fumar caiu de 20,2%

_�para 17,9%; na popula
ção feminina, o índice continua

estável, em 12,7%. Pessoas com

menor escolaridade (zero a oito
anos de estudo) fumam mais

(18,6%) em relação às pessoas
mais escolarizadas (12 anos e

mais), cuja proporção é de 10,2%.
Os dados fazem parte da pes

quisa Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefô
nico (Vigitel Brasil 2010), que
traça o perfil de hábitos que in
fluenciam a saúde do brasileiro.
"O Brasil é um exemplo para o

mundo no combate ao tabagis
mo. Medidas regulatórias, corno
a proibição da propaganda de
tabaco e advertências nos maços
de cigarro, são muito efetivas e ex

plicam esta importante' redução
no consumo do cigarro no Brasil",
afirma Deborah Malta, coorde
nadora de Vigilância de Agravos e

Doenças Não Transmissíveis da
Secretaria de Vigilância em Saú
de do Ministério da Saúde.

CONSUMO DE
ÁLCOOL SOBE

O levantamento também

apontou que o consumo excessivo

de bebidas alcoólicas no país au

mentou, passando de 16,2% para
18% da população, entre 2006 e

2010. Entre as mulheres, a varia
ção no período foi de 8,2% para
10,6%. Entre os homens, a propor
ção passou de 25,5% para 26,8%.

O Ministério entrevistou

54.339 adultos, residentes nas

27 capitais. O Vigitel é realiza
do anualmente, desde 2006, em

parceria com o Núcleo de Pes

quisa em Nutrição e Saúde da
Universidade de São Paulo (Nu
pens/USP).
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. ,; CLIC DO LEITOR

Os assinantes Sérgio e IIse estão com filhotinhos para doação,
são três fêmeas e dois machos. Contato pelo telefone 3370-7656.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CIN'EMA

( .

CRÔNICA .. :�
oi

oQUARTA�FEIRA QUINTA-FEIRA..'. SEXTA-FEIRA SÁBADO
" :. �Elyandria,:Aparecida
;,� Silva, esc:ritora

KellyErdmann,
jornalista "

CharlesZimmermann, 4r/osHenrique ,

escritor Schroeder, escritor

Outono e invel?no
.

. ?{ ....

-- o friozinho chegou, ainda que inter- caldante, um caldo de peixe, um bom vinho,
calado com grandes calores. Apesar um bom filme, em companhia dos amigos.
das chuvas, que continuam a cair em Um bom livro também é uma boa pedida.

, '

...... quantidades nem maiores do que as E, é claro.não posso esquecer da tainha.

esperadas, causando déstruíção e fazendo de- Aqui no litoral da Santa e bela Catarina, in

sabrigados, situação que se agrava bem mais verno é sinônimo de tainha. A safra pode ser

com a iminência do inverno, o outono está aí. fraca, mas a tainha não pode faltar. Não é in-

Gosto um pouco do frio, mas espero que vemo por aqui se não houver tainha.
ele venha com menores níveis de chuva, Então espero esse inverno como ne

para que não traga mais sofrimento às pes- nhum outro, para saber o qu�nto a natureza

soas que já sofreram tanto está zangada conosco pelo
com tempestades, .ventos, Iii nosso descaso para com

granizos. ela, com o meio ambiente,
Um sinal a m�i�t' da-' com este planeta onde vive-

proximidade do inverno' mos. Para saber se teremos

eu descobri hoje em meu o' apenas o tempo frio que

jardim: um de meus pés nos aproximará uns dos ou-
de jacatirão está cheio de tros ou se sentiremos, ainda
botões. Meu pé de -mana- mais, a força da natureza.

cá-da-serra, o jacatírão Espero que consigamos nos
de inverno, vai florescer redimir, pelo menos em

lindamente lá por ju-nho e julho, enfeitan- parte, para reverter essa trajetória crescen

do de flores o nosso frio. É bem' verdade te de tragédias naturais que vem ocorrendo
° que se chover demais, as flores caem mais pelo mundo, inclusive no Brasil.

,

cedo e o espetácule de cores do inverno
" Precisamos merecer um inverno com

será mais curto; f "manacás-da-serra florescidos, o nosso jaca-
Inverno é o tempo em que- a gente' se tirão do frio, e com muita tainha, mas sem

aproxima mais das outras pessoas, é o tem- ,chuvas e ventos além do normal, para po

po que faz com que nos reunamos mais. ( dermos comemorar a estação. Será que me
Qualquer motivo é pretexto 'para um café' teceremos? Depende de nós ...
bem quente com pão de-queijo também

quentinho, feito na #ora, uma boa sopa es�

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sexta, segunda,
terça e quinta)

• Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- sábado, domingo, quarta)

• Cine Breithaupt 2
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h40, 16h50,
19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Bruna Surfistinha (Nac)
(14h30, 19h10 - todos os dias)

• O Ritual (Leg) (16h40, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Pânico 4 (dub)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h45 - todos os dias)• http://luizcarlosamorim.blogspot.com
• Cine Mueller 3 (3d)
• Vovó ... Zona 3 - tal pai tal filho (dub)
(13h20, 15h30 - todos os dias)

• Fúria sobre rodas (Leg - 3d)
(17h40, 19h50, 22h- todos os dias)

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac) (14h45, 19h30 - todos os dias)
• As mâes de Chico Xavier (Nac)
(17hl0, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Eu sou o número quatro (leg) (14h15, 16h45,
19h20, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Sexo sem compromisso (teg) (14h30,
19h10 - todos os dias)

• Sem Limites (Leg) (17h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Pânico 4 (Leg) (15h, 17h20, 19h40, 21h50 -

todos os dias)
.

• Cine Garten 6 (3D)
• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h

- todos os dias)
• Rio (Leg) (22h - todós o? dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
,

LANÇAMENTOS i", RIBEIRÃO DO TEMPO

Arminda tem um pesadelo onde vê Joca

se casando com outra mulher. Arminda e Bru

no cogitam a possibilidade de Teixeira revelar

seus segredos para prejudicar todos. Ari conta
a Ajuricaba que Beatriz falou sobre sua possível
candidatura à vice-presidência. O Senador avisa

Karina que fará um comício em Ribeirão do Tem

po. Claudel comunica à Arminda que talvez ela

tenha que voltar para a Europa. Lincon adverte

os militantes do Comando Invisível expondo sua
suspeita sobre o movimento. Sereno termina o

comunicado do Comando Invisível. Ele vai até

Marta e diz que não guardará mais segredos. �

\ I

\

ÓI,eópatra, ;

<

Optando por um olhar inovador e contemporâneo; a autora deste

livro capta uma Cleópatra sedutora e fascinante, mas também culta e

inteligente, uma mulher do nosso tempo no Egito de 20 séculos atrás.

Cleópatra possuía uma cultura invejável: grandenegociarite, estrategista
militar, falava pelo menos oito línguas e era versada em filosofia, alqui-

I

mia e matemática, uma política hábil e uma líder respeitável, em UITI

período fundamental para a consolidação do poder de Roma.
_..,

CORDEL ENCANTADO

Virtuosa e Euzéblo chegam ao palácio e

levam Açucena para casa. Timóteo prende Je

suíno com a àiuda de Fausto. Dora confessa

a Téinha sua paixão por Jesuíno e o encontra

amarrado no coreto da praça. Úrsula fica ner

vosa quando vai falar com Herculano. Augusto
procura Açucena pela cidade. Jesuíno chama

a noiva para conhecer a casa onde irão morar

depois do casamento. Cícero procuraAntônia.
,

'

Ursula pede para Herculano encontrar a prin-
cesa Aurora. Virtuosa e Euzébio se desespe
ram ao saber que Augusto visitará todas as

casas da cidade para encontrar sua filha.

lágrimas de Felicidade
Jayne e Laura são duas irmãs que se aproveitam do fato de serem

extremamente belas para fazer de gato e sapato todos os homens

que cruzam seus caminhos. Mas logo elas encontram um "adversá
rio" difícil de ser batido: seu próprio pai, que, bastante idoso e genio
so, precisa de cuidados constantes das duas. Assim, elas se mudam
para a casa dele e, entre embates cada vez mais frequentes, entram
em contato com diversas memórias da infância.

MORDE E ASSOPRA

Virgínia aconselha John a não brigar com
Júlia para lucrar com os fosseis. Augusta des

cobre que Pink, Dorival e Irene fugiram do SPA.

ícaro recarregá a bateria de Naomi enquanto
conversa com Akira e Zariguim. Lara se insinua

para Fernando, mas ele se esquiva. John finge
perdoar Júlia e Virgínia aprova. Cleonice avisa

que Celeste não dormiu em casa e Salomé fica

furiosa. Minerva recebe Josué e propõe que ele

destrua a colheita de Abner, Júlia conversa com

Abner quando Celeste chega demonstrando in

timidade com o fazendeiro. Josué pede um tem

po para pensar na proposta de Minerva.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo fica com inveja de ver Pedro com Mari

na. Wanda dá seu quadro original para Neném
levar a um leilão e coloca uma cópia em seu

lugar. Marina apresenta Pedro para Carol. Na

talie prepara um plano para separar Cortez de

Clarice. Pedro pensa em fazer faculdade e Mari

na o incentiva. Natalie pede para Roni ajudá-Ia
a esconder uma câmera em sua suíte. Neném
convence Wanda a não ir para o leilão com ela,

Norma üagra Araci conversando no celular. Ne

ném inventa para Wanda que levou o quadro
falso para o leilão. Clarice fica transtornada ao

assistir ao DVD que Natalie lhe enviou.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Seu dia conta com, uma forcinha
dos astros. Aproveite correr atrás

de seus objetivos profissionais. A

dois, o seu egoísmo pode prejudicar o

relacionamento. Não tente impor suas

vontades neste dia.

Tarefas individuais estão favo
recidas no trabalho. Hoje,' você
estará mais pensativo(a) e preso

a assuntos do passado. A dois, é melhor

esperar antes de tomar qualquer atitude.
Não fique remoendo mágoas.

GÊMEOS
Dedique-se mais às suas tare

fas cotidianas, pode conseguir
agilizar processos que estavam

parados. O dia favorece o companhei
rismo e a cumplicidade com o par. Não

,

deixe para depois o que pode fazer agora.

É tempo de dar início aos seus

\"'.IT�"I projetos profissionais, seu cres
cimento depende apenas de sua

força de vontade. A dois, fortes emoções
não estão descartadas. Enfrente os desa

fios, terá energia de sobra para vencê-los.

LEÃO
Aprofundar seus conhecimen

tos profissionais pode trazer

benefícios para sua carreira.

Atividades que exijam comunica

ção estão favorecidas. Vida afetiva movi

mentada. É hora de expandir horizontes
profissionais.

VIRGEM

No trabalho, você estará mais

confiante, ótima oportunidade
para conquistar um espaço,

aproveite! Nas coisas do coração, a

fase é ótima para um novo relaciona

mento. Cuidado com conflitos envol

vendo dinheiro.

/'difl�� LIBRA
,._....��, Hoje, você estará mais à vonta

de para interagir no ambiente

de trabalho. Quem deseja iniciar

um namoro ou fazer'uma proposta conta

com a ajuda dos astros, O dia favorece

trabalho com o público.

ESCORPIÃO'
Colocar seus projetos de traba

lho em prática será o diferencial'

deste dia. A dois, planos em co

mum podem fortalecer o relacionamento.

Interaja mais �om o par. Agite sua vida

com a pessoa amada!

SAGITÁRIO
O trabalho vai ser bem produtivo
neste dia. Atividades de entrete-

nimento e competitivas contam

com boas vibrações. A dois, terá momen

tos de alegria e prazer. Invista no seu po
der de conquista.

CAPRICÓRNIO
O dia promete ser agitado no

setor profissional. Pode se en

vol-ver em um clima de competição em

casa, cuidado! A dois, o clima é de intimi

dade. Fazer uma caminhada é uma ótima

opção para esta terça-feira.

-

• AQUÁRIO
,

No trabalho, chegou a hora de

agir, de colocar seus projetos
para funcionar. O dia favorece a

comunicação de modo geral. A dois, fale
o que sente ao par! Ótimo dia para Mos

trar sua garra profissional.

PEIXES

Comece a colocar suas ideias

em prática! Se quer ganhar
mais dinheiro, tem que agir! No

relacionamento afetivo, some forças com
o par. Trate as pessoas com carinho e

terá o mesmo de volta.
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Xuxa firma parceria
com Bianca Rinaldi

Xuxa se uniu à atriz Bianca Rinaldi, que inclusive

já foi paquita, para apoiar causas sociais. Segundo
a coluna "Outro Canal", publicada no jornal "Folha
de São Paulo", a Fundação Xuxa Meneghel agora é'

parceira do Instituto Eu Quero Viver, sociedade crla-:
da por Bianca que ajudará portadores de rnucopo-:

lissacaridose, uma grave enfermidade genética que

atinge crianças.

Gil vai estrelar
documentário

o documentário "Connecting South", que
fala sobre as culturas do Hemisfério Sul, do
cineasta suíço Pierre Yves Borgeaud, terá
como uma de suas estrelas o cantor e ex

ministro da cultura Gilberto Gil. Segundo a

coluna de Ancelmo Gois, publicada no jornal
"O Globo", o cantor viaja para a Austrália e

para a África no próximo dia 22 de abril para
de gravar imagens para o filme,

Kate Middleton desentnJ,
I

'

vestido de casamento,
.

Segundo o jornal "Daily Mail", Kate Middleton, a
futura esposa do príncipe William gosta muito de

moda e, assim que Ó noivado foi anunciado, pensou
em todos os detalhes do vestido e só depois foi a
um estilista para colocar suas ideias em prática. Se
gundo uma fonte, Kate tirou inspiração de seu curso

de História da Arte, e principalmente, do período do
Renascentismo.

DIVIRTA-SE

Podia ser pior...
Muito irritado após ir à reuníão de pais e profes

sores no colégio, o pai reclama com o filho:
- Eu faço um sacrifício enorme para pagar a

sua escola. e a professora me conta que de 20

alunos da sala você é o pior. O pior!
- Pô, a situação podia ser pior né, pai!
- Pior? Como assim?
- É ... A sala podia ter 40 alunos!

Gravidéz leva atriz ao
" ,�

�

quart� �e hospedes
.�

Segundo á coluna ':<Dlá!" do jornal "Agora", por,Cau.-;,;:��'
sa da gravidez' de risco:' Solange Couto' está dormindo-:
no quarto de hóspede. Isso porque o quarto dela fica no

segundo andar da casa ondemora.Grávida de cinco me
ses, a atriz de. 54 anos ainda não sabe o nome que vai

dar ao filhó que está ésperando de Jamerson Andrade,
pois só havia pensado em nomes de meninas.

Ator: de "Gloo" se muda,
por causa de ratos

O ator da série "Glee", Mat
thew Morrison, disse no último
sábado em entrevista ao progra
ma "Billy Blush Show", que teve
de se mudar temporariamente
para um hotel após sua casa

na Califórnia ser" infestada por
ratos. "Eu cheguei em casa e a

Terceira Guerra Mundial havia

estourado na minha casa. Havia

fezes de rato por todo o lugar
.

quando eu cheguei em casa.

Eu subi as escadas e tinha um

rato enorme e fezes por toda a

minha cama", disse o ator.

Salários da Rede TV!
estão atrasados

i·
I

f'

Segundo a coluna "Zapping", do jornal "Folha de

São Paulo, os jornalistas e produtores da Rede TV!

estão reclamando que, desde a chegada de Hebe
Camargo, os salários dós proftssíonals autônomos,
que prestam serviços à emissora;' estão sendo atra
sados em até cinco dias. Conforme a coluna, â loira,
tem um dos maiores salários da casa. A compra dos
direitos do Brasileirão de 2012 a 2014 piorou -�irí'da
mais a situação dessas pessoas. A Rede TV,! nega.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples evícíante. 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
��.18/4
'Andressa S. Maioctri

1Angelica Marquardt
$<.A!.lne C. Vieb,rantz
If�JB�rnadeteEWald
".,,/. ""... ,

:,<lJarin Herrmann '

'cir,os D. Ferreira Jr
-l�. .

�Ctdenil Deles .

tdltlei Marquardt
! � .

'

.•Gl\âus Ruediger
:D�iáne Lourenço
� .;. {

D�n,ela Fagundes
'Denise Satler

:E4emir R. Coelho
Edson da S. Santos

Bcio Kiatkoski

Elfrida Jantz

EliS M. Hertholdi

Elmiro Marquardt
Ermes Hansen

.Gerson Walz

Herwarth Siebert

IIenir Mass

lllane S. Chewinski

Iria V. Wolter

Isabel Fachini

Joao P. Oldiges
Joao V. Colombo

Joice Pereira

Julia Corrêa

Karolini G. de Souza

Larissa H. Rosa

Lucia Deleti

tucíene R. Franco

Maria E. Kleis

Mariana E Schwartz

Mariano Zafanelli

Marlene W. da Cruz

Mauricio Piske
"

Moacir L. Moser

Naydson E da Silva

Odete M. Gretter Lennert

Paulina Malenowski

Paulo R. Giosele

Regina S. Muller

Renato E. Trapp
Rodolfo,Wackerhagen
Veronica Germann

1-9/4
Alair Petrí
Ajexandre M. Zoz

, ,

� i_l:ltonio S. Gaspar
, Avelino Pavanello

Carla Stricker

Cesário Alves

Dalcidio Menel

Daniele Rahn

Dilan Neckel

Edelmir Ehlke

Eduardo Reckziegel
Elma E Gonçalves
Emily Maroílio
Fabiana Berner

Geanise EFucknen

Irani B. de Souza

José A. Dias

José Oliveira

Jussuelen P. IIibio

Kamilly C. Grandra

Kauã E. de Oliveira Brígido
Laercio Sevegnani
Leonia C. Knechtel

Luiz C. Azevedo

Manfred Millnitz

Mareio J. Segundo
Mario A. Silva

Milena C. Franzner

Moacir J. Malgann
Moisés Alves

Monica C. dos Santos

Norberto Piazera

Parailho De Paula

Relinde Mahnke Marschal

Renato Demathê

Ricardo Reekziegel '

Ricardo R. Neto

Rudemar Baesso

Rui Wainer

Tatiane Voltoline

Thiago S. Tavares

Vanderléia I. Euzébio

Vitor Hugo
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Chorinho novo
caba de chegar ao mundo a mais nova bipette do pedaço. No
caso, apetite Eliza, o primeiro baby de Maristela e Lauro Vas
concelos. Bela, saudável e sob o signo de Áries. E como os aria
nos são conhecidos por sua personalidade de extrema sinceri-

dade, a bonita já nasceu toda cheinha de atitude. É o que espalha a vovó
mais coruja da área, MarilzaVasconcelos.Vida longa e saúde. Cheers!

Casa Geraldo
Os empresários boa gente Pau

lo Renato e Kátia Vieira, da Casa

Geraldo, sempre muito antenados
às tendências de móveis e decora

ção, firmaram uma parceria com a

renomada empresa Bell'Arte, que
vai somar e muito, trazendo a linha

completa emestofadospara Iaraguá
do Sul e Joinville. Bola branca.

Roubada
Por mais que a previsão do

tempo enviada para este colunis
ta registrasse que o sábado e do- ,

mingo seriam demuita chuva, São
Pedro teima em fazer o contrário.

"

Esqueceu que o outono chegou e

o inverno logo, logo, bate à nossa

porta. Pelo menos, a previsão en

viada para coluna para o fim de
semana foi uma roubada! Agora a

pergunta que não quer calar: será

que o velhinho não está ficando

gagá? Brincadeirinha, tá?

NAS RODAS
• Muito showo ambiente do
Restaurante e Choperia Bier
Haus. Por isso é considerada
a choperia mais charmosa da
cidade. Sexta -feira comandei
mesa concorrida.

• Solteira por opção e feliz
demais está a bela Norminha

Gonçalves Mattos. Está
curtindo a vida.

• A sempre bonitaMarina
Lazzari é a grande aniversariante
de hoje. Mil vivas!

• Dia 29 de abril será inaugurada
a loja Homem.com. Na batuta,
Débora Laube, esposa do
amigo Flávio Alexandre Laube.

Agendem!
.

/

Tecla
Não consigo entender. Por

isso bato na mesma tecla e cen

suro os pais que estão colocando
as suas próprias crias em risco
iminente de serem atropeladas.
Todo dia é mesma coisa. Levam
os filhos para a escola. Páram
em mão dupla, e o que é pior,
em cima da faixa de pedestre.
Ignoram o estacionamento para
descarga e despejam os filhos no
meio da rua, como se fossem um

pacote de "lixo". O motorista que
vem atrás, que se dane! Por favor,
minha espumante Rondinee.

Nfver do Rodolfo
Ainda há tempo de cumpri

mentá-lo: Ontem, dia 18 de abril,
Rodolfo Marchi, o popular "Co
mendador", foi o aniversariante
mais festejado do dia e vai ado
rar saber que foi lembrado. Para
béns' amigo! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

moagoncalves@netuno.com.br

1.:=����f!:��5��1
Iil " iJ/!íii[1iC: "' ,,;# ·"'mIff!Iitflilr�

Rindo à toa!
Cá entre nós, quem será a res

ponsável pelo sorriso no rosto do

amigo Marquinhos Bérri?

As dez mais
elegantes

Na visão da colunista e estilis
ta de moda Ana Vieira, a revista
Nossa Santa Catarina, divulga na
edição de maio, as 10 mulheres

que mais se destacaram no tra

dicional Happy Hour da AMA,
realizado dia 13 de abril, no Ba

ependi. Serão duas paginas com
flashes de Maurício Hermann.

Ingressos
Que não adquiriu ingressos

para a 3a Macarrona Beneficente
do Moa, em prol do CW- Cen
tro de Valorização da Vida, pode
conseguir ainda na Donna Anna

Boutique, na Capital. Imóveis e

na Revista Nossa, na Rua Marina

Frutuoso, 810. Mais informações
no (47) 3370-2900.

'/Quero dar umas
palmadas em

Britney". Em entrevista
a uma rádio de Nová

Iorque, Rihanna brincou
que deseja dar uns
tapas em Britney.

• Na quinta-feira, pela 3a vez

consecutiva, recebi o prêmio
deMelhor Colunista da

Região. Idem, Revista Nossa.

, .Naquarta-feira, 20, no
Espaço do Oca, rola o Rock
naToca do Coelinho, com
a banda DesertaAcústico e "

CuboMágico Projeêtl

• Muito legal amatéria sobre
'{' ap.imais,,ua revista.Blush, Um ,"

shaw! Vale conferir..

•Quinta-feira, dia 21 de abril,
tem Ragpcle na LQ9;don, com. q
grupo Apogeu.

. ,
'

Aline Cristina dos
Passos é mais nova
Bacharel em Moda

"
As pessoas felizes
lembram o passado

com gratidão,
alegram-se com o

presente e encaram

o futuro sem medo.
EPICURO

"

FeijoadaBeneficente e a
. 25 o Campanha daVisão
Escolar. A promoção do Lions

".

Club Jaragua do Sul Cidade
Industrial. ,

•Dia cinco de junho, no
Complexo Esportivo Jaraguá,
rola o 20 Campeonato
de Pênaltis Feminino e
Masculino. Prêmios para
os primeiros lugares de R$
11.OQO,OO. Mais informações no
(47) 3370-2900. '. ",.,

.

• "Ojínimo dos cristãos

l�asei�J:se na coqw.cção ge
que eles podem confiar
incondicionalmente em

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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F .TS L

Renato destacaevoluçãodo·time
.

..

P�ra treinador,ADJ/FME vem.melhorando a" cada jogo e vitória é uma questão de tempo
JARAGUÁ DO SUL . apenas 12 segundos do segundo

tempo, mas Cleiton colocou o -

time de Blumenau mais uma vez à
A ADJ/FME empatou
ém 3x3 com a Hering/
Blumenau, no sábade,
pela Divisão Especial

.

do Estadual.

o o

frente. O empate saiu novamente

com Charuto,
Para o próximo duelo do Es

tadual, contra a Unesc, amanhã,
às 19h30, a equipe fez muscula

ção ontem pela manhã e treinou
_

o

• com bola no -período da tarde;

Oresultado
teve gostinho de . Hoje terá apenas um treino na_

vitória para os comandados quadra de manhã. Já a viagem
de Renato Vieira. Já que, para Siderópolis está marcada

para o treinador, é mais .

para amanhã.
'

importante acertar aos poucos e O time ainda tempela frenteCa-
ávitória virá na hora'certa. "Cada

_ pivari e Ibirama fora de casa, dias 30
-

jogo ganhamosmais experiência e de abril e 6 de maio; depois recebe
estabilidade. Na partida de sábado Chapecoense no dia 14 e, o último

já senti a equipe mais tranquila e
-

jogá, será contra o Avaídia 20, na
errando menos. Mas temos um Capital. A primeira fase da-Divisão
monte de coisas para acertar: É Especial serve como ranqueamento
um passo de cada vez", avaliou. para a segunda, quando entram os

No duelo, o grupo mostrou quarto times queestão na liga Fut
que tem poder de reação. Eles és- _ . .§al-Uoinville, Florianópolis, Concór
tiveram atrás no placar por duas dia e Tubarão), ou seja, nenhuma
vezes· e buscaram o empate. A He-

. equipe será desclassificada.
ríngmarcou comMaícone Cícero.
Antes do intervalo, Charuto dimi
nuiu. Na volta, Cani empatou com

• Genielli Rodrigues.
genielli@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Lo.
.

ADJ/FME se impôs e conseguiu arrancar um empate em 3x3 contra Hering

Esporte 17

.Time feminino
estreia na .liga

As garotas daADJ/Fameg/Dal
Ponte/FME embarcaram ontem--

o •

para Caçador, onde participam da

competição mais importante .

do
'ano: a liga Futsal. Elas estreiam

hoje,
.

às 18h30, contra Unesc, no
ginásio Paulo Schieffler. O time

está no Grupo B, que tem sede erri

Caçador, ou seja, todos os jogos
acontecemna cidade. Já a sede do

Grupo À é Chapecó.
Nesta fase, as equipes jogam

entre si em uni turno. As quatro
primeiras de cada chave passam
para as quartas de final; que aí
sim será disputada nos mandos
de cada timerno caso da ADI, na
Arena Iaraguã, Depois de encarar a

.

Unesc, elas entramem quadraama
nhã, às 20h, contra o Kinderamm;
encaram o Sabesp, de São Paulo, na
-quinta, às 18h30; enfrentam Estrela
Guarulhos na sexta, às 17h; e no sá
bado encerram a fase comACEKur

dana/Cotia, às 16h30. -
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'JJ 'deixa escaparvantagem,
Depois de fazer-4xl time cedeu dois gols, mas joga por um empate na volta
JARAGUÁ DO SUL

o JJ Bordador/ConserVas
Verde Vida deixou escapar
uma vantagem de dois ..
gols sobre o América na

. ser:nifinal,da 8ª CopaNorte.

Até
os 33 minutos do se

gundo tempo o Verme-
-

lhinho da Tifa Martins
estava derrotando o

América, de Ioinville, por 4xl, no
campo. da Arsepum, no último

domingo. Mas a equipe visitante
marcou dois gols no fim e restou

para o JJ jogar pelo empate na.

partidade volta,'que acontece no
dia Iode maio, estádio Sadalla
Amin Ghanem, em Ioinvílle. Já
ao América, basta uma vitória

simples. Um novo 4x3leva o jogo
para os pênaltis.

Para o presidente, Ieferson de

Oliveira; apesar de ter relaxado no
.

fim, a equipe conquistou um óti
.

mo resultado. "Abrimos a vanta

gem, mas o time deles é experien-

EDUARDO MONTECINO
. te. Fizemos tudo para não tomar

e numa infelicidade levamos dois
no fim. Entramos em canipo para
tentar um bom 'resultado e não
um placar elástico", enfatizou.

O nome do jogo foi o atacante
Iaison, que abriu o placar aos 13

minutos tocando na saída do go
leiro do Galo. Aos 16, Alceni em
patou para os visitantes. Iaison
(artilheiro do certame com nove

tentos) marcou mais dois' gols e
.

Paulinho Brasão anotou o quarto
do JJ. Até aí, o resultado permitia
aos jaraguaenses perder o jogo
de volta até por 2xO. No entanto,
em apenas dois minutos Pache

quinho e Henrique anotaràm

para o América. Na outra semi

final.o Tupy e Iuventus empata
.

ram em 2x2 na tarde de sábado.

Quatro. times de Iaraguá do
Sul iniciaram o .certame, sen

do que Flamengo, Botafogo e

Vitória' já foram eliminado-s: O

campeão e segundo colocado
da Copa Norte garante vaga no

Campeonato Catarinense
.

de
Futebol Amador.

.

Vermelhinho da Tifa Martins (E) ganhou do América, de Joinville, por 4x3

JARJ]lGUAENSES DERROfARAM ATUAIS VICf.-(APEÕeS DO se BOWl

Breakers vence Istepôs por 27x17
" .,

;

•

t'I
•

.
.

O Iaraguá Breakers alcançou . Jackson e De Bem completaram der, diretor técnico dos Breakers,
no fim de semana sua segunda o placar que garantiu a vitória. reconhece a dificuldade do jogo,
vitória consecutiva no Campe- Para o presidente do time,. mas afirma que a equipe tem boas
onato Catarinense de Futebol Everton Gnewuch, a equipe já es- expectativas. O duelo será na casa

Americano (SC Bowl). No sába- perava um jogo difícil, mas não
.

dos rivais, no diaI o de maio, às

do, o time venceu no João Mar- ficararri surpresos com o. resulta- 14h30 ria SERTigre, em Ioinvílle,
catto, o São José Istepôs, atual do. "Temos treinos físicos e téc- Já o Corupá Buffalos foi ao Sul
vice-campeão catarinense. O nicas quatro vezes por semana e do Estado enfrentar o Tubarão

destaque do jogo, que terminou isso garantiu a conquista", disse: Predadores e massacrou os ad-

2'(x17 para os Breakers, ficou por O próximo passo para a conquista versários com um 43xO: O próxi
conta de Tiago Dalcanale, que do se Bowl será no embate contra mo jogo da manada será em casa .

marcou dois touchdowns, so- . os atuais campeões estaduais, o' contra Blumenau Riesen, no dia.
mando 12 pontos. Andrey, Pinga,

.

Joinville Gladiators. Daniel' Boe- � 30 de abril.
EDIUARDO MONTECINO

. .

.

Jaraguá Breakers não deu chance para Istepôs e garantiu asequnda vitória consecutiva na competição

.

. ..
'

Olympya' go,leia
·Scorpions e vai.
pegar tricampeãs

O vice-campeão _ estadual
Olympya goleou o Scorpions de
São José por 9xO, no jogo de estreia
do Campeonato Catarinense de
Futebol Feminino. A equipe de Ia-

. raguá do Sul, comandada pelo téc
nico Luiz "Polenta' Vieira, jogou
emBiguaçu no domingo, 17, e teve
como destaque a atacante Juliana,
quemarcou quatro gols no estádio
Osni Venceslau Machado. Os gols
foram completados por Marise,

.

que marcou duas vezes, além de

Samanta, Rubia eAndiara.

Segundo Polenta, apesar da

equipe ter feitoapenas dois treinos,
a vitória do time aconteceu prín-.
cipalmente pela união do grupo e

determinação em ganhar o primei
ro jogo. O· próximo adversário é o ..

tricampeão Kindermann, domingo,
24, no João Pessoa, às 15h.

� "
•

I 1

'. \' I J" I ,., til. i- •• , ••

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATA�INENSE .

• ga RODADA - RETURNO .

RESULTADOS

Brusque Ox1 Chapecoense
Avaí 4xO Concórdia
Criciúma 2x1 Marcnio Dias-Se
Imbituba Ox6 Figueirense

·

Metropolitano-SC 2x2 Joinville

• SEMIFINAL - RETURNO

DQMINGO (24/4)
16h : Chapecoense x Joinville .

18h3CJ- Figueirense x Avaí

• CAMPEONATO CARIOCA
• 8a RODADA - RETURNO
Resende ix1 Madureira .

Cabofriense ix2 Volta Redonda

Bangu ix2 Americano-RJ
· flamengo ix1 Macaé
América-RJ ix3 Botafogo
Boavista-RJ 2xO Duque de Caxias
Fluminense ixO Nova Iguaçu
Olaria 2x2 Vasco

• SEMIFINAL - RETURNO
SÁBADO (23/4)
18h30 - Vasco x Olaria
DOMINGO (24/4)
16h - Fluminense x Flamengo

• CAMPEQNATQ GAÚCHO
• QUARTAS DE FINAL - RETURNO
RESULTADOS
Cruzeiro-Rê 2xO São Luiz

Internacional 1X0 Santa Cruz-RS

Ypiranga-RS (2)ix1(4) Grêmio'
Juventude 3xO taíeadensé

'. ,SEMIFINAL - RETURNO

_$ÁBADO (23/4)
18h30 - Juventude x Internacional
DOMINGO (24/4)
16h - Cruzeiro x Grêmio

• CAMPEONATO PARANAENSE
• ga RODADA -, RETURNO

RESULTADOS:
Atlético-PR 2x1 Paranavaí
Roma-PR ix4 Coritiba
Rio Branco-PR 2x1 Arapongas
Operário Ox2 Cianorte

·

Cascavel3x3 Corinthians-PR
Paraná Clube ixO lraty
CLASSIFICAÇÃO: Contíba 27, Atlético
PR22, Rio Branco-PR 15, Ciariorte

·
14, Operário 14, Paraná Clube 14,
Arapongas 13, Paranavaf 10, Roma-pR 10;
Ccrinttuáns-Pk g, Iraty 3 e Cascavel 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 19a RODADA
RESULTADOS
Santos 3xO Paulista
São Paulo ix1 Oeste
Santo André Ox2 Corlnthtans
Ponte Preta 2x1 Palmeiras

Portuguesa ixO São Bernardo

Botafogo-SP 3xO Mirassol
Grêmio Prudente ;l.x0 Americana

.

São Caetano Ox2 Linense
ltuano 2xO Noroeste

Bragantino 2x3 Mogi Mirim

• QUARTAS DE FINAL
·

DOMINGO (24/4)
16h - São Paulo x Portuguesa
16h - Palmeiras x Mirassol
16h - Corinthians x Oeste

16h - Santos x Ponte Preta

• COPA NORTE.
• SEMIFINAL-JOGO DE IDA
RESULTADOS �

JJ Bordados/Conservas Verde Vida 4x3
América.
Tupy 2x2 Juventus

.
'

• CAMPEONATO VARZEANO
• 2a e 4a RODADA
RESULTADOS
Vila Rau 5x2 Galvanização BatistijGuarany
Nova Geração OxO Jack's/MMS Pinturas
Kiferro 4xO Bell'Arte

Forprern OxO Barrabaxo Vidros e

Divisórias
Global Pisos/Barra/Mercado Fontana

.

9x1 Sqlarquim

• CAMPEONATO SÊNIÓR .

'. 5a RODADA

R�SULTADOS
Noite a Fora 4xO Vila LenzijJJ Bordados

Galácticos 3x1 Guarany .

Grêmio Garibaldi 3x1 Roma·

Néki/Dutra Água 6x1 Amigos Galácticos

- .,
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, Na região, acidentes envolvendo parapentes são raros, segundo o JCVL

]W' É, I

Desastreno céu
dePomerode
choca a região
Menino de 14 anos morreu ao cair' •

,de parapente: piloto deve ser indiciado
POMERODE 9 pilotoAureliIoão dos Santos,

52 anos, teria dito aos bombeiros '

que a cadeirinha que prendiaVitor
• ao parapente se desprendeu.O de

legado que atendeu a ocorrência,
"Gilberto Azevedo, informou que
ele será indiciado por homicídio

'

culposo '(quando não há intenção '

de matar), já que a responsabili
dade pela segurança e 'estado de
conservação dos equipamentos é
do piloto do parapente. o

Vitor
Hiram Stríngari mor- Aureli, que de acordo com a fa-

reu após cair de uma altu- mília está bastante abalado e sob'
ra de cerca de 100 metros, efeito de medicamentos, ajudou as -

quando fazia um voo du-: , equipes de resgate nas buscas, índi-'
plo de parapente sobre a localidade cando o local da queda. O corpo de
de Morro Azul, em Pomerode. O Vitor foi encaminhado ao IML (lns-

'

acidente aconteceu por volta das
o tituto Médico Legal) de Blumenau,

16h de sábado e o corpo do garoto onde a família dele reside.
foi localizado pelos BombeirosVo- O delegado Luiz Carlos Gross,

o

luntários somente no domingo de que assumiu as investigações,
manhã, perto das 7h30, no Morro informou' que os equipamentos
da' Esperança, ao, lado do Morro utilizados no voo serão enviados
Azul. Mais de 40 bombeiros de Blu- para perícia esta semana. "Depois
menau, Pomerode, Indaial e Gua - disso, vamosouvir as partes envol
ramirim participaram das buscas, vidas e é provável que o caso seja
que tiveram que ser interrompidas '

encerrado", completouGross.
na madrugada de domingo, por
que a região onde ocorreu a queda'
é de difícilacesso.

A Polícia Civil de
Pomerode iniciou ontem as

investigações para apurar
as causas do acidente com

parapente que terminou
na morte de um garoto
de 14 anos. -

• Elisângela Pezzuni
-

�

elis@ocorreiodopovo.com.br

DElEGADO··
GU.!;Jl3Rro AZEVEDO

o serviço, De acordo com San

tos, voos duplos só podem ser

feitos por pilotos corri creden
cial de 'lnstrutor e a�CV1 não
permite 'que pessoas comme- ,

nos de 16 anos voem mesmo

. com automação dos pais.
O présidentedo JCVL (Ja

raguá Clube deVoo Livre), Ed-
o

son Rocha, comentou que sal
ta deparapente hámais de 13

anos e que acidentes deste tipo,
são muito raros. "Nunca tive
notícia de um acidente deste"

_

,
tipo. O parapente éumesporte
seguro, desde que as normas

de
..segurança sejam respeita- r

das. Talvez o piloto tenha es

quecido de conectai a cadeira,
porque 'ela fica bem presá e é

irllpossível se soltar", diz. "

Hpmem é morto por colegas
ARAQUARI nano de uma madeireira em

, Foi enterrado ontem à tarde, Araquari, foi atendido, pelos
em Araquari, o corpo de Vilmar Bombeiros Voluntáríos de Gua-:

,

Caetano Oliveira, 31 anos. Ele foi ramirim.e chegou a ser encami
espancado emorto a facadas por nhado pelo Samu ao Hospital
volta das 17h30min de domingo, São José, em Iaraguá 'do' Sul,
em uma casa situada nas proximi- onde recebeu atendimento.

o

dades da BR-280, emAraquari. Porém, tom várias perfurações
De acordo com informações pelo corpo.ele não resistiu aos

de testemunhas' repassadas aos
" ferimentos e morreu no hospi

policiais, Oliveira estava bebendo tal. O, caso está sendo investi

com colegas em um churrasco gado pelo delegado da Polícia

quando teve inicio uma discussão Civil de Araquari, Raphael Sou
que culminouno assassinato. zaWerling, que já ouviu quatro

O homem, que era funcío- envolvidos no crime.

Acidente mata motociclista
JARAGUÁ DO SUL Ivo teria sido lançado nu asfalto,

Um acidente de trânsito OCOf- momento em que (oi atropelado
rido por volta das -18h de ontem, pelo caminhão, que atingiu o tó

próximo à Igreja Nossa Senhora rax da vítima com o rodado.

Aparecida, na rua Iosé Theodoro O jovem foi encaminhado ao-

Ribeiro; bairro Ilha da Figueira, Hospital São José pelos Bombeí
resultou namorte de Ivo José Sei�

_

ros Voluntários em estado .gra
ler Júnior, 27 anos. " ve, mas morreu .logo após dar

Segundo informações da Polí - entrada na unidade. O laudo do

daMilitar, a colisão envolveu um acidente feito pela PolíciaMilitar
caminhão, um carro Eco Sport e será repassado à delegacia para
uma motocicleta Biz, que esta-que a' Polícia Civil apure as res

va sendo' conduzida pela vítima.
' ponsabílidades dos envolvidos

Após colidir com o 'automóvel, no desastre. ,

peço o comparecimento com a máxima urgência de TAIZE LAURA GOBBI,
na empresa Mannés Ltda, CNPJ nO 84.431,881/0001-95, sito rodovia BR

-280, Km 58, Bairro Centro, Guararnlrirn/Sú, no dia 15/04/2011 p-ara acerto

de suas verbas rescisórias, pois seu contrato de trabalho está sendo rescin
dido por término de contrato na-data de 14/04/2011 _ NADA MAIS.

SERViÇO AUTÔNOMO 'MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

,

AVISO DE LICITAÇÃO' .

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica quese encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
-

• LICITAÇÃO N°: 68/2011

,. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO

o

• OBJETO: AQUISiÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL 'DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO
, MUNiCípIO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS' ,

'

,

'� ,; RETIRADA DO EDITAL: A partir do. dia 19/04/20'11, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00h.

o

• DATA DA ABERTURA: el5/05/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site.www.sarnaejs.corn.br, Esclare- ,

cimentos, adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100,
Isair Moser - Diretor Presidente

Futuro Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJIMF 00.506.583/0001-27- NIRE 422019à5688

Ata de Reunião de Sócios Quotistas '

,

Realizada em 12 de abril de 2011
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 11 (onze) horas do dia

,
o

12 de abril de 2011" na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Quintino Boca'iúva nO 64

Centro, CEP 89251-680. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as forméilli�
dades de convocação em decorrência da presença dos sócios representando a

totalidade do capital social.S. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do ca-
.

pital social da Sociedade, nos termos do artiqo t.Oôz, II, do Código Civil, em R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter o mesmo ,se tornado excessivo em

relação ao objeto da Sociedade, passando o mesmo para-Rê 125.000,00 (cen-
, to e vinte -e cinco mil reais). 4. Deliberações Tomadas: Colocada a matéria em

discussão e votação, os sócios presentes decidiram, por unanimidade devotos
e sem quaisquer restrições, aprovar a redução do capital social da Sociedade,
cornprometendo-se,a assinar, em momento próprio, o instrumento de alteração
do contrato social que- refletir referida redução, 5: Encerramento: Nada. mais
havendo a� tratar, (oi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata,

-

que lida, foi aprovada e assinada P9r todos os sócios,

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 2011. Edílson Carlos D6ring,
Ângela Aparecida Junkes Dallabona, Tarcisio Demo; Ary Morelli Macedo.
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PREVISÃO DO TEMPO

CH
Nas regiões mais
próximas do litoral,
condição de chuva com

, nebulosidade variável no
decorrer do dia. No Oeste
e Meio Oeste, sol com
pancadas de chuva entre
a tarde e noite.

Jaraguá do Sul
e Região

-

HOJE -

MíN: 200e
MÁX: 23°e

Q�ARTA ..j,:EklMIN: 18°e ('"' """.''')MÁX: 28°e. '-�--,..�"""

QUINTA
MíN: 18°e
MÁX: 28°e

SEXTA

MfN: 1.8°e
. MÁX: 300e

CHAPECi)
'T .'
17° 27°

�
.'

SEvoe�VAI pAM.,··
'

, LAUROMUU8\
.

Tempo �ncoberto
durante todo o dia, com

chuviscoS durante a

noite e leve abertura
durante a tar?�.

Temperatura m,m�a
de 1!;)"C �e lfia�ha e

máxima de 23QC a,tairle",
•

INST HllIDADE·
Semana de tempo

.

instável em se .

CHUVA

Chuva fraca no
litoral e no oeste'

I

A semana deve ser marcada

por nebulosidade variável com

presença de sol, com chance de

'pancadas de chuva frequente
e mal distribuídas no estado,
concentradas especialmente
entre a tarde e noite e por vezes
na madrugada.

-

A tendência para esta terça-
.

feira é de pancadas Me chuva fraca
no litoral. e no oeste -catarinense,
corri volumes pouco significativos,
e mal distribuídas durante o perí
odo. No- litoral, pancadas devem .

ocorrer por todo o dia, no oeste, .

concentram-se no final da tarde.

(f 6Ç[:)d
fnsolal'aflo Parcialmente Nublado Instava!

.

Chuvoso
Nublado

-
Trovoada

FASES DA lUA
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

-

Promoção IIOfertas ImbatíveislJ (válida até 20,!U4!2011 ou enquanto durarem os estoques - too u'nidades). Ford Ka 1.012011 (cat. KBC1) a partir 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 coe com 30 dias de carência para' pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOFl, valor total a prazo de R$ 41.940,00, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 2,04% am

e. 27,49% a.a., Ç1través do Programa Ford Credit. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat. FAB1) a partir d.e R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12;55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na
modalidade coe com 30 dias de carência para pagàmento da Pparcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), wlortotal a prazo de R$ 31.675A8, Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1,29% a.m. e 16,560/0 a.a., através do Programa Ford

- Credtt, Para o modelo Ford Ka preço válido para pedidos realizados via Internet, junto a um Distribuidor Ford. Não abránge seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo
Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizqdos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As
ofertas apresentadas cor:respondel)1 somente às cores s�lidas dessesV�íc�los. Val�res pa,? co�es metálicas elou �sp�iais me�iante consutta na revenda.

.

.

CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁO SEU.
Imagens somente para fins Ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anuncIosubstnuem e Invalidam todas as publ�caçoes antenores. Acumule até RS 1.0.000 em descOntos na compra de seu Ford Zero.

Capitais e, regiões métl'OflOlltanas: 4OIJ4.196Q I Demais localidades: 0800 728 1960 •

FIESTA
ROCAM HATCH

.

1.01 2011 .�.

• TRAVAS E AlJiAME DE S�RIE .

• PARACHOOOÉ NA COR DO VEICUlO
• 80TAo OE ABERTURA DO
POmVWAS NO PAINEL _

• BANCO 1)0 MOTORISTA COM
REGULAG€M DE ALTURA

• SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE
EMISsAO lJE POLUElfffS

CAT. FAB1

=.····KA·...a:

12 .'
_

'.012011
� -

.

/
� TRAVAS ( ALARME fJE-sellF
• PARACHOQUE NA COR 00 VE1CU�Q
• TRAVAMENTo' AUTOMA'nCO DAS

PORTAS A 15 KM/H
• BOTA0 D.� ABERTURA DO
PORTA-MALAS NO PAINEL

• AlÀRME DE MANUTENÇM
.

.

PROGRAMADA

;3
.0.

CÀT.KBCl

VIVA O NOVO
.

Faça revisões em seu veículo regularmente.•
,

.

.

Ford Empresas: (11) 4174.3929
SegurosFord MORETTI Jaraguá do Sul- (47) �274.2800
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