
Deassustar
Preço dos combustíveis

continua subindo. Em Jaraguá
do Sul, litro da gasolina está

custando quase R$ 3, enquanto
o do álcool varia entre R$ 2,66
e R$ 2,72; E a tendência é que
abastecer irá doer aindamais
no bolso no próximo mês, já
que tabela do ICMS deve ser

atualizada, reajustando valores.

Hospi Santo tônio
deve ternova direção

Prefeitura de Guaramirim e Sociedade Beneficente São Camilo estudam oficializar convênio'
.

no mês de agosto. Segundo o administrador do hospital, Ivo Rangheti, governo municipal
propôs repasse de R$ 490milmensais à entidade, especializadana gestão de saúde pública.

Página7

UNIVERSOMÁGICO
EDUARDO MONTECINO

Projeto liA Escola vai ao teatro", que acontece até sexta-feira na Scar, tem o objetivo de despertar
nos pequenos o interesse pelas manifestações culturais. Expectativa é de que 1,6 mil crianças da

rede pública do Vale do Itapocu assistam às três peças preparadas para esta semana.

....................................� .

blush
A revista da mulher inteligente!

Peneira dá frutos
para o Jaraguá
Seletiva que aconteceu
no feriadão resu Itou em

quatro novos nomes para
o time que vai disputar a
Divisão de Acesso. O meia
atacante Diêrlem Hendges,
o zagueiro Israel Corrêa e

os atacantes Guilherme
Henrique e Anderson
dos Santos foram os

selecionados. Página 17

Projetos para evitar
catástrofes naturais
Segundo o secretário de
Planejamento, Aristides
Panstein, Prefeitura
estuda criar lei que
proíba a construção em
terrenos próximos aos
rios. Objetivo é reduzir
casos de alagamentos e
deslizamentos provocados
pelas chuvas. Página 9

Prazo para declarar
IR termina na sexta
Últimos dias para
acertar as contas com

.

o leão prometem ser

movimentados, com o risco
de congestionamento do
sistema.Multa para quem
tiver pendências pode
chegar a 20% do total do
imposto devido. Página 5
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Ele�ões gerais
na Africa do Sul

Após 44 anos do regime do Apartheid,
oficializado no dia 27 de abril de 1950, a
África do Sul passa pelas suas primeiras
eleições gerais, com direito a voto da po
pulação negra, excluída da vivência políti
ca e social do país pelas leis segregacionis
tas que imperavam até então.

Nomesmo dia, passa a vigorar a consti
tuição provisória, que foimantida até 1997.
Com 62.65% dos votos (12.237.665 votos), o
ativista, ex-guerrilheiro e vencedor do prê
mio Nobel da paz de 1993, NelsonMandela
é eleito o primeiro presidente negro daÁfri
ca do Sul, com uma política de conciliação
e combate à discriminação entre as popula
ções negras e brancas do país.

Mandela se manteve na presidência
da África do Sul até 1999, quando foi su
cedido por seu vice, Thabo Mbeki, com
66.35% dos votos. Mbeki renunciou a pre
sidência em 2008, em meio a acusações
de abuso de poder feitas pelo vice-presi
dente Jacob Zuma, que enfrentava inves
tigações federais por crimes de corrupção.
O governo deMbeki foi alvo de criticas in
ternacionais pela posição tomada quanto
ao combate aAids, doença epidêmica no
país - Mbeki negava qualquer relação do
HN com a doença, e fechou programas
de combate aAids e de conscientização.

Em 2009, Jacob Zuma assume a pre
sidência, cercado por denúncias de cor

rupção, abuso de poder e lavagem de di
nheiro' ligadas primariamente à compra
de armas para o exército em 1999. Suas

posições políticas quanto à imprensa,
religião e questões raciais, continuam a

causar polêmica.
/
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o paraíso perdido
de John Milton

o polêmico poeta inglês John Milton
(1608-1674), famoso por seu épico "Paraí
so Perdido", oscilou entre ser considerado

"perigosamente herético" e atuar como' o

porta - voz do governo inglês..
Crítico ferrenho da religião instituída,

e defensor aberto da tolerância, Milton ti
nha visões pouco ortodoxas da fé. Negava
a santa trindade, propunha o fim da Igreja
Anglicana, e defendia o divórcio, posições
altamente polêmicas na época.

Sob o governo de Oliver Cromwell, Mil
ton teve destaque, servindo como secretário
de línguas estrangeiras - fluente em latim,
francês, italiano, alemão, grego e hebraico, .

tornou-se o tradutor oficial da República.
Com o retomo da monarquia, em 1660,

Milton caiu na clandestinidade, com uma or

dem real para a destruição de seus textos. Em
1667, cego e empobrecido, Milton vende os

direitos de publicação de Paraíso Perdido por
cinco libras - equivalentes a pouco mais de
sete mil libras atualmente. Hoje é considera
do um dosmaiores autores da língua inglesa.

JohnMilton, famoso por seu épico "Paraíso Perdido", oscilou entre ser considerado
"perigosamente herético" e atuar como o porta-voz do governo inglês

,

PELO MUNDO

1981

Mouse
A companhia Xerox Pare, hoje ape

nas Pare (Palo Alto Research Company),
lança o primeiro modelo comercial de
mouse para computador, integrado
ao computador Xerox 8010. O aparato,
hoje integral a qualquer computador
de mesa, foi desenvolvido em 1972 pelo
engenheiro Bill English, com base num

projeto de Douglas Engebart.

1521
. Batalha de Mactan

1578

Duelo dos mignons
Emmeio às disputas pela sucessão da

coroa do rei Henrique III, um duelo entre
os favoritos do rei, e os favoritos do duque
de Guise, Henrique I, termina com amor

te de cinco dos seis envolvidos, distan
ciando ainda mais as relações entre o rei
e o duque.Aperda sem sentido de vidano
duelo contribui para a insatisfação daelite
francesa com a regência deHenrique III.

o navegador e explorador portu
guês Fernão de Magalhães, a serviço
do rei da Espanha, morre em combate
contra as forças do líder filipino Lapu
Lapu, na ilha de Mactan, nas Filipinas.
Lapu-Lapu foi o primeiro chefe tribal

filipino a se voltar contra os explora
dores espanhóis, e hoje é um herói na
cional nas Filipinas.

SOCIEDADE DE ATIRADORES JARAGUÃ
Agregada aAssociação Atlética Baependí em 1947 (hoje Clube Atlético Baependi), a
antiga sociedade de Atiradores Jaraguá, antes Schützenverein Jaraguá, foi estabelecida
em março de 1906. O primeiro pavilhão de tiro foiconstruído em 1923, reformado
em 1928. A sede própria surgiu em 1931, após 25 anos usando como local de reunião
vários salões de festa pertencentes a membros da sociedade. Durante a Primeira Guerra
Mundial, as atividades foram interrompidas, e durante a segunda, foi fechada a sede
tomada pelo governo e usada como quartel. 'Em 1946, a sociedade reabre, em meio a

perseguições políticas e problemas financeiros. Entre fechar a sociedade e fundir-se
com outra, a diretoria escolhe unir-se aoAtlético Baependi.

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

.

.. LICITAÇÃO N°: 70/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E INSTALA

çÃO DE EQUIPAMENTOS NA ETA SUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/04/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 09/05/2011 14:00 horas

.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

.

Isair Moser - Diretor Presidente
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
CristianoMahfudWatzko,
estudante deDireito

DurvalMarcatto, Romeo Piazera
presidente daAcijs Júnior, advogado

VictorDanich,
sociólogo

Mundo em ebulição
�... uem .lembra daquele jingle publicitário "o

tempo passa, o tempo voa, e a poupança
Bamerindus continua numa boa... é a pou

........,. pança Bamerindus"? Pois é. O tempo passa,
o tempo voa, o Bamerindus não existemais, porém
o mundo continua girando.

E não sei se é por conta da internet com seus

facebook, skype, MSN, twitter, jornais em tempo li
teralmente real, ou se é por conta da televisão com
trezentos canais com uma parcela considerável de
jornalísticos, mas o fato é que parece que o mundo
está em ebulição.

Quantos de nós somos realmen
te felizardos e conseguimos em um

. simples final de semana nos desli- Resta-nos tentar
gar de tudo? Notícias jornalísticas, ensinar à molecada
problemas, TV; internet, celular e que dá para dividir o
toda essa parafernália que alguém tempo entre o futebol
resolveu chamar de gadget, mas que na rua e o futebol nos
em bom português não passam de vídeos�game de última
geringonças ou tranqueiras que só . geração, que cada ato
nos tomam tempo? Quem tem con- tem uma consequência
seguido ler um bom livro esticado na e que praticar a
rede sem se preocupar com o tempo, gentileza pode fazer
qualquer horário que seja? Quem desse mundo, que
consegue brincar com o neto sem não é de todo ruim,

. olhar para o relógio, jogar bola com ainda melhor.
o filho, brincar de boneca com a filha
ou simplesmente namorar serp pres
sa, sem lenço e sem documento? E sem essa pala
vra relativamente nova que teima em nos rodear

por aí, o tal do estresse?
Parece mesmo que o mundo está fervendo. Se

dermos uma rápida passada com os olhos pelas
notícias que pululam no mundo virtual, por exem
plo, vamos dar de cara com as coisas mais preocu
pantes e mais absurdas em poucos minutos.

Podemos saber que 175 pessoas morreram nas

nossas rodovias federais na Semana Santa, que a

.

Porsche lança uma edição especial de um de seus

bólidos para comemorar mais de um milhão de

seguidores no facebook, que a filha do Kaká mal
nasceu e já é exposta na mídia pelos próprios pais,
que João Paulo II vai ser beatificado em tempo
recorde, que pelo menos mais de 100 presos em

Guantánamo eram inocentes, que na Síria e na

Líbia diariamente continuam morrendo pessoas
na luta pela democracia, que o cinema chinês vai
criar o seu James Bond, mas sem insinuação sexu

al, que o FHC continua criticando o Lula, que os

campeonatos estaduais de futebol estão nas fases

finais, que aJennifer Lopez quer 20 milhões de dó
lares para continuar num programa de televisão
dos EUA, que aqui o governo do Estado não tem

dinheiro para arrumar uma escola em Guarami

rim, que continua a confusão do ônibus sumido de

Guaramirim, com muitos acusados e poucos cul-

pados, que em Iaraguá do Sul alguns
vereadores ainda estão em cima do
muro sobre o aumento de cadeiras
na Câmara, apesar das maciças ma
nifestações públicas contra.

Isso sem contar as' enchentes, as
secas, os terremotos, os genocídios
na África e os políticos corruptos ou
coniventes no Brasil.

O mundo borbulha e a tendência
é que borbulhe cada vez mais.

Se retroagirmos 10,20 ou 30 anos,
quantas dessas notícias estariam nos

jornais ou seriam relevantes para o

nosso conhecimento? Algumas, sem
dúvida. Outras não fariam a menor

diferença, como em realidade nem

hoje fazem. De fato, algumas destas os jornalistas
nem sequer perderiam seu tempo para escrever em
outras épocas. Nada nos acrescentam.

Tem, por outro viés, aquelas notícias que farão
eternamente parte das páginas dos jornais, virtuais
ou não. Violência, guerras, problemas climáticos
ou naturais, políticos brigando, descontrole com o

dinheiro público. A única esperança que fica, tal
vez, é que a incidência diminua no futuro, e que
esse futuro não estejamuito distante.

Resta-nos tentar ensinar à molecada que dá

para dividir o tempo entre o futebol na rua e o fu
tebol nos vídeos-game de última geração, que cada
ato tem uma consequência e que praticar a gen
tileza pode fazer desse mundo, que não é de todo

ruim, ainda melhor.

"

"
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. Diretor: NelsonLuiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVIsual:Márcio Schalinski

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

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

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

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

, Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA

A família enlutada de

Arduino Piccoli,
com idade de 90 anos, falecido no último dia

19/04/2011, agradece aos.amigos e parentes, que
enviaram flores e coroas, e que o acompanharam
até sua última morada. E também aos médicos e

enfermeiros do Hospital Jaraguá, ao Padre Léo e

ao ministro João Prim pelas palavras de consolo. Convidamos também seus

amigos, para a missa em sufrágio de sua alma, a ser realizada ás 19 horas do
dia 29/04/2011,· sexta- feira, na matriz São Sebastião - Centro.

"Cada pessoa qu,e passa em nossa vida passa sozinha, é porque cada pes
soa é única e nenhuma substitui a outra! Cada pessoa que passa em nossa

vida, cesse sozinha e nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um

pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de

que as pessoas não se encontram por acaso.
"

Charles Chaplin .

Brincando no

Bairro dia 30

IL,H! f�i&" Di E'� li .� N�" (' t: idUm,
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Disponíveis ingressos
para show das mães
Os ingressos para a apresentação da

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro estão disponíveis
na Scar e na Fundação Cultural de Iara
guá do Sul. Cada dois quilos de alimento
não perecível- também pode ser leite ou

óleo de soja - dá direito a um ingresso.
Agendado para o próximo dia 5 de maio,
às 19h30, no Grande Teatro da Scar, o

evento é uma promoção da Prefeitura em

homenagem às mães jaraguaenses.

iff�,'� � ��'"�, m('�1 !IIJ �
�'llPu"��:)@ JlIJU.,.

Idosos tem baile
nesta sexta-feira

O programaBrincando no Bairro che

ga esse fim de semana no baiFo Três Rios
do Norte. O evento gratuito acontece no

sábado, dia 30, na Escola Francisco Sola

mon, das 10h às 16h. Entre as atividades
e atrações está a realização de teste de

visão, orientação sobre DST (Doenças Se
xualmente Transmissíveis), Proerd Kids,
pintura facial, desafios recreativos, brin
cadeiras, educação ambiental e nutricio
nal, espaço literário, entre outros.

Nesta sexta-feira, dia 29, acontece o

baile dos idosos com o Musical Chalana,
de Rio do Sul. Todas as pessoas com 60
anos oumais que gostem de dançar estão
convidadas a participar do evento, que
é gratuito e acontece a partir das 13h30
no Centro de Referência do Idoso, em

Jaraguá do Sul. O Musical Chalana é um
oferecimento da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul. Informações pelo telefone
(47) 3370-7562.

I} [}i fC:R.-'"I'lJii1lÓ[_ � � u

Inscrições para
estágio de alunos

Estão abertas, de 2 e 8 de maio, as ins
crições para oPrograma de Estágio para Es
tudantes de Ensino Médio para atuação na
administração direta, autarquias e funda

ções municipais. Após preenchimento do
formulário de inscrição, o candidato deve

imprimir, assinar e entregá-lo, juntamen
te com os documentos solicitados, na Se
cretaria da Educação. Informações no site

www.educacao.jaraguadosul.com.br ou no
telefone (47) 2106-8158.
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Bylaardt rebate acusações
Mesmo tendo protocolado um
requerimento pedindo para
ser ouvido na Comissão de

Inquérito que investiga o sumiço
de um ônibus do município, que
supostamente teria sido vendido
e depois reapareceu, o prefeito de
Guaramirim, Nilson Bylaardt,
ainda não decidiu sobre seu

comparecimento à Câmara. Quer
esperar os próximos depoimentos
e ver como se comportam
os vereadores integrantes da
comissão. Sabe que a oposição
vaijogar todas as suas peças no
tabuleiro para desgastar o governo,
prometendo até investigar
o destino de outros bens do
município que estavam no Parque
de-Eventos antes da demolição. E
o queBylaardtmenos quer agora
é se sentirpressionado. Porém,
em conversa com a repórter
Daiana Constantino, Bylaardt

""

rebateu todas as declarações do
ex-secretário deDesenvolvimento

Econômico, Ademir Tank, que
acusou o prefeito, em depoimento
à CIda Câmara, de ter dado ordem
'para que ele desaparecesse com o

veículo. Bylaardtdiz inclusive que
o secretário não pediu exoneração
comofoi divulgado através de
carta à imprensa, mas que na
verdade Tankfoi demitido da
Prefeitura. Também negou que
tenha prometido ao ex-secretário
uma remuneração pelo período
em que ele estivesse afastado e

a possibilidade de retorno de
Tank à secretaria.A tática de

Bylaardtagora é dar prioridade
às obras necessárias, divulgar as
melhorias e esperar o temporal
passar. Enquanto isso, decide o

que fazer sobre o segundo ônibus
que atrapalha a sua vida em

menos de três anos.

Indicações
O vereador Pier Gustavo Berri protocolou três indicações
endereçadas à Prefeitura de Massaranduba solicitando que seja
revisto o aumento do IPTU, que seja concedido desconto de 30%
na taxa de lixo e para que seja revisto o valqr da Unidade Fiscal
Municipal (UFM), que rege as taxas do município.

Suplênc·ia'
Estánapauta debojedo
Supremo l1ibunalFederal o
julgamento de trêsmandados
de segurançaemque se
discutequalocritério deve
seradotado pelasCasas
Legislativaspara a convocação
dedeputados suplentes,
no casodeafastamento do
titulareleito.Atualmente
tramitamnaCorte cerca de
201l1andadosdesegurança
sobre omesmo tema, todos
contestando o critério
adotado pelo presidente
daCâmara dosDeputados"
MarcoMaia, que tem
convocado os suplentes da
collgação,.enão dos partidos;
para assumir asvagas.

Telefonia
O diretor executivo da

operadora OI, Gonçalo
Pereira, participou da sessão
da Câmara de Guaramirim
na noite de segunda-feira.
Atendendo a convite feito pelo
vereador Caubi Pinheiro (PDT),
Pereira falou sobre a expansão
da rede fixa no bairro Rio
Branco, mas evitou adiantar os
planos da empresa referente
ao aumento de oferta de
telefoniamóvel no município,
justificou que amedida foi
adotada pela Oi para evitar
especulações. Também
apontou o vandalismo como o

principal problema da telefonia
pública no país. No final, levou
as solicitações domunicípio
para diretoria da empresa em

Florianópolis.

Correção
o vereadorAdemar Possamai (DEM) corrige a colunista. Ele foi o primeiro
a semanifestar contra o aumento de 11 para 19 vereadores. Então, com
NatáliaPetry (PSB), Jaime Negherbon (PMDB) e José deÁvila (DEM), são
quatro votos contrários àmudança já declarados publicamente, o que em
tese derrubaa possibilidade daCâmara criarmais cadeiras.

secretário de Educação, Sib40Celeste, ainda não de
cidiu se ficano PSDB ou se assina fichano DEM. Con
versa com � prefeita Cecília Konell devê selar o destino,
do secretário, que foi o criador do jingle da campanha ,i

de Cecíliae sempre teve bom relacionamento com ela.
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Prudência
A expectativa entre os aliados é -

de que o governadorRaimundo
Colombo (DEM) defina seu futuro
político no retorno da viagem
que faz à Europa, acompanhado
de integrantes do primeiro
escalão, no dia 12 demaio.

Porém, Colombo pode aguardar
ainda pronunciamento do STF

(Supremo Tribunal Federal) sobre
o fundo partidário e o tempo
televiso que terá direito o recém
criado PSD, de Gilberto Kassab.
Não quer dar um tiro na água.

PMDB

Reforma
O governo federal anunciou
ontem que pretende promover
a reforma tributária por etapas.
O primeiro objetivo é diminuir
a alíquota do Imposto sobre
Circulação deMercadorias e

Serviços aCMS) interestadual para
produtos importados, dos atuais
12% para 2% até 2014 e acabar com
a guerra tributária nacional. Depois
deve começar uma discussão sobre
o PIS/Cofins, o Simples Nacional
e a desoneração da folha de
pagamento.

O deputado Carlos Chiodini participou da solenidade quemarcou a
filiação do empresário Udo Dohlerno PMDB de Ioinville, nanoite
de segunda-feira. E mesmo sendo ó forte concorrente do RMDB
'para O pleitomunicipal de 2012, Dohler é nome de consenso
para presidir a.Assocíação Empresarial de Ioinvílle,A eleição,
consideradamera formalidade, acontece no dia 6 de junho.

Lá ,ou aqui?
Dependendo dos desdobramentos

políticos envolvendo o prefeito
Nilson Bylaardt, Antidio Lunelli
pode ser a solução caseira
do PMDB nas eleições de
Guaramirim. Seria umamaneira
de acomodar tambémMoacir
Bertoldi que exige ser a opção do
partido em Jaraguá.

"'"

_ le:rJA�;'"0
O vereador-José deÁvUa
{DE1VJ) -enviou indicação à

prefeitaCeciliaKoneUpara
que ela estude a.possibilidade
de isentar da cobrança de
ISS (Imposto Sobre: ServiçGs)
os remédios, utílízados no .

tratamento contra o câncer.
No documento, cita iniciativa
do governo do Estado que
anulou a cobrança do ICMS
(Imposto sobre Cixc.u1ação
de l\tlercadonas) dosmesmos
medicamentos." tornando os

quimioterápioos,emmédia
17%mais baratos ..

Arrozeiros
Uma audiência pública
vai debater as dificuldades
encontradas pelos produtores
de arroz catarinenses. O
encontro acontece amanhã,
na sede social da Cersul, em
Turvo e tem a organização
da Comissão de Economia,
Ciência, Tecnologia, Minas
e Energia da Assembleia

Legislativa, em parceria com
os sindicatos e cooperativas.
Presidente da comissão, o
deputado JoséMilton Scheffer

(PP) afirma que o tema volta a

ser debatido devido à colheita
estar na reta final, além das
dívidas que começam a vencer

e o produtor rural não estar
conseguindo atingir nem o preço
mínimo de comercialização de
R$ 25,8 a saca de 50 quilos, cerca
de R$ 3,2 abaixo do preço de

produção.
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vários detalhes a serem considera
dos. Quem tem um conhecimento
básico consegue fazer, mas o menor
erro ou esquecimento pode dificul
tar o processo", explica o contador
Paulo Henrique Felicioni. ,'�

É preciso declarar toda a ren

da, incluindo, por exemplo, movi
mentações no cartão de crédito. Se
o contribuinte cai na Malha Fina
daReceita Federal, por um engano
ou sonegação deliberada, o caso é

julgado da mesma forma pela RF
- e é preciso fazer uma retificação
para regularizar a situação.

No momento de fazer a decla

ração, os documentos mais impor
tantes são todos os comprovantes
de renda, extrato bancário comple
ta, documentos de compra e venda
de bens e outras despesas que pos
sam ser utilizadas para abatimento,
como no caso de tratamentosmédi
cos e a escola dos filhos - nesse caso,
devem ser informados o CNPJ da
escola ou o nome completo e CPF
domédico, por exemplo.

Qualquer divergência en

contrada pela Receita pode ser

checada no próprio site da Re
ceita Federal.

Crédito Bradesco. Presença
lado a lado para você realizar.

-feira
o E

Prazo termina na se
Quem ainda não declarou precisa se apressar. Sistema pode congestionar nos últimos dias

,

De R$ 165,74 a um valor
que chega a 20% do v�lor
total do imposto. Essa é a
multa para quem atrasou
ou deixou de declarar o IR.

Para
não se encaixar nesse

grupo, os contribuintes têm
até apróxima sexta-feira, 29,
às 23h59 para regularizar a

situação.Adeclaração deve ser feita,
entre outros casos, por aqueles que
ganharam mais de R$ 22.487,25,
venderam algum bem em 2010 ou

tinhambens acima de R$ 300mil no
dia 31 de dezembro do ano passado.

A declaração, que este ano só

pode ser feita por. meio dos pro
gramas específicos da Receitanet

(disponível no site www.receita.

fazenda.gov.br), teve seu processo
simplificado - já que não é mais

possível entregar o documento em

papel e a medida deve impedir er
ros, diminuindo o número de pes
soas na Malha Fina. Ainda assim,
recomenda-se a ajuda de um con

tador para evitar outros tipos de
erro. liA legislação é complexa, são

EDUARDO MONTECINO

Declaração deve ser feita pelo programa Receitanet e enviada por e-mail ou entregue em disquete na Caixa

DESCO ESTA-LADO A LADO

eus CLIENTES TAMBÉM NA

ORA DE ·ANTECIPAR A RESTITUiÇÃO
MPOST-O DE RENDA.

Você pode antecipar até 100% da sua restituição de Imposto de Renda.

e. só indicar o Bradesco (Banco 237) como domicílio bancário

na sua declaração. Com a Presença do Bradesco, é você quem decide

a hora de reatizar seus projetos.
Fale com seu Gerente ou I�gue 0800 273 3486 para mais informações.
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DOLEfTOR

. Os desafios à integralidade
da saúde com medicamentos

OSistema
Único de Saúde

tem, no Brasil, o caráter
de integralidade de acesso

sendo, ainda que na teo

ria, comparado a outros países no
mundo uma consideração e gene
rosidade ao povo brasileiro. Entre
tanto, seu processo é construtivo
e tão p�uco valorizado. Nenhum
outro país emergente oferece in

tegralidade à saúde como o·Brasil,
tanto é que ninguém até hoje pro
pôs a extinção do SUS. Os maiores
desafios para um sistema de saúde

que promova universalidade, inte
gralidade e equidade, que são os

princípios ·básicos para a efetivi
dade da saúde pública, circundam
em torno da garantia de financia
mento para o setor de saúde, por
meio de novas fontes de receita

,e da gestão de pessoal atuante.
Desde 2003 vem sendo conside
rado na atenção básica a saúde o

lado político e social como ferra
mentas de bem estar, sendo que
a partir daí- marcos regulatórios
da Anvisa contribuíram para a

dinamização racional do acesso

ao medicamento.
No Brasil os gastos com me

dicamentos estão aumentando
muito nos últimos anos. Como

impacto disso verifica-se que o

financiamento para a saúde não
vem acompanhando em mesma

proporção, visto que 12,5% dos

gastos do ministério da saúde são

commedicamentos. Atualmente o

objetivo da política da Assistência
Farmacêutica no país é aumentar
o acesso da população aos medi
camentôs. Na Lei 8080, Art.6 estão
incluídas ainda no campo de atu

ação do Sistema Único de Saúde
- SUS: 1- a execução de ações: ... d)
de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.

Os medicamentos essenciais
são aqueles que satisfazem as ne

cessidades de cuidados de saúde
damaioria da população devendo
estar disporríveis em todos os mo

mentos, em quantidades adequa
das, e em apresentações apropria
das, aum preço que a comunidade,

possa pagar. Resta-nos o trabalho'

político de regulamentar a prática
da integralidade do acesso esses

medicaméntos, seja no SUS, na
Farmácia Básica, ou na Popular e
concomitantemente ampliar este
acesso aos medicamentos de alto
custo. Desde já, parabéns ao novo
governo que cumpre, com a saú

de, seu primeiro compromisso de

campanha. Tira o re-co-pagamen
to em parte do Programa Aqui
rem Farmácia Popular, iniciando
pelos medicamentos de hiperten
são e diabetes.Vamos comemorar,
afinal estamos caminhando para
desafios maiores!

Neila de Paula Pereira, professora
.
da Faculdade de Farmácia -

Universidade Federal da Bahia

EDfTORIAL

lei Seca
ancionada em dezembro de 2008 e regu

.....
lamentada em outubro do ano passado,
a lei municipal que proíbe o consumo de

_.. bebidas alcoólicas em

ruas e logradouros públicos
de Iaraguá do Sul começa a ser

fiscalizada no próximo fim de
semana. Para entrar em prá
tica, a legislação dependia da

publicação do convênio de co

operação entre a Prefeitura e a

Polícia Militar no Diário Oficial
do Estado, o que aconteceu no

final de março.
A partir de agora, quem não

cumprir a lei pode ser detido por desobediência.
Com essa ação, a PM espera reduzir o número
de ocorrências geradas por pessoas embriaga-

das, como perturbação do sossego alheio e bri

gas. Exemplo de que isso é possível vem da vizi
nha Guaramirim, onde legislação semelhante é

aplicada desde janeiro de 2009.
Desde. então, o número de re

gistros policiais teve represen
tativa queda de 20%.,

Em um país onde o consu

mo de bebida alcoólica cresce a
cada ano - pesquisa divulgada
semana passada pelo Ministé
rio da Saúde constatou'. que o

hábito de beber aumentou de
16,2% para 18% da população,
entre 2006 e 2010 -, a restrição

ao álcool nas ruas pode ser um incentivo para
umamudança positiva de comportamento, com
reflexos também dentro de casa.

DOLEfTOR

DiaMunicipal das
Associacões. dá Moradores

�

�TOdO
.

ano no dia 26 de abril é comemo

rado o Dia Municipal das Associações
de Moradores de Iaraguá do Sul e para
lembrar esse dia a Associação de Mora-

dores do bairro Vila Nova foi homenageada pela
Câmara deVereadores nesta terça-feira.

Essa homenagem foi justa, porque há 27

anos! no dia 12 de abril de 1984, membros da co
munidade do bairro Vila Nova reuniam-se para
formar a primeira Associação de Moradores de

Jaraguá do Sul, hoje carinhosamente chamada
de Ambavin.

Conforme dados 'atualizados do IBGE a po
pulação desse bairro é de aproximadamente
4.164 habitantes, totalizando 1.720 domicílios. O

primeiro presidente da Associação de Morado
res foi o senhor Joaquim Bento Pedrotti, 61 anos,
natural de Jaraguá do Sul.

Como presidente atual gostaria de parabe
nizar a todos os fundadores e membros volun
tários que passaram pelas diretorias anteriores
e que fazem parte dessa história. Bem como

agradecer a todos os membros da diretoria atual

que proporcionam condições para que os mora

dores do bairro possam reivindicar suas aspira
ções' buscando as soluções e promovendo o seu

desenvolvimento comunitário com qualidade.

SergioZapella, presidente da Ambavin
(Associações deMoradores dos Bairro Vila Nova)

Menelli Alimentos -
.

A qualidade que faz a diferença
empresa Menelli Alimentos, iniciou
suas atividades em 1992, tendo como

fundador, o Sr. Lourival Menelli, co

nhecido com Seu Biba.
Trabalhavam em família, seus dois filhos,

nora e genro, na produção de marmitas para
empresas. Com o passar dos anos, a empresa
cresceu, passou a servir bufê para as empresas e

modernizou seus equipamentos.
Neste ano, em 26 de abril, a Menelli come

mora 19 anos de existência levando para sua

empresa todo o sabor de uma comida caseira,
preparada e servida com todo o carinho e cuida
dos pela sua equipe. Contamos com uma frota

,
de seis carros, todos dentro dos padrões exigidos
pelos órgãos de fiscalização e motoristas unifor-

mizados e bem treinados para exercer a função.
Nossa equipe é composta por 40 profissio

nais uniformizados, treinados e preparados para
exercer a função dentro das normas de seguran
ça. A equipe de apoio é formada por uma nutri
cionista e por duas auxiliar adminístratíva.

A Empresa Menelli Alimentos é certificada

pelo Programa do PAS (Programa Alimentos Se

guros) e trabalha sempre voltada para o futuro,
inovando a cada dia, adquirindo sempre equipa
mentos que auxiliem na produção de alimentos
seguros e saudáveis para seus clientes, pois é a

nossa qualidade que faz a diferença.

RejaneM. Ropelato Kruger,
auxiliaradministrativa
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Prefeitura estuda convênio
Sociedade São Camilo deve assumir a gestão da unidade daqui a três meses
GUARAMIRIM

o Hospital Santo Antônio
de Guaramirim pode estar .

sob nova direção a partir
de agosto.

Um
convênio entre gover

no municipal e a Socie
dade Beneficente São
Camilo está sendo estu

dado. Inicialmente a Prefeitura

propôs repasse mensal de R$ 490
mil para a futura gestora, segun
do o administrador da autarquia,
Ivo Rangheti. E a identificação
da unidade poderá mudar para
Hospital Padre Matias Maria
Stein - nome do responsável pela
construção do prédio.

Conforme Claudio Marrnen

tini, diretor administrativo do

Hospital Nossa Senhora dos Na

vegantes (unidade comandada

pela Sociedade Beneficente São

Camilo), a negociação com a

Prefeitura de Guaramirim está
em fase de avaliações jurídicas.
"Antes de oficializar o convênio
com Guaramirim, exigimos que
o processo seja feito dentro da

legalidade, passando pela apro
vação do Conselho Municipal de
Saúde e pela Câmara deVereado
res", afirma.

Amanhã, o prefeito Nilson

Bylaardt tem reunião marcada
com os 117 funcionários da uni
dade de saúde. Ele quer saber

quem deseja continuar traba-
.

lhando no hospital e se existem
interessados em serem remane

jados para os postos de saúde. "A

parceria com a São Camilo será

FOTOS EDUARDO MONTECINO

bastante positiva, pois o hospi
tal precisa ser administrado por
profissionais especializados na

área de gestão da saúde pública",
defende o prefeito.

Um convênio para equipar o
novo centro cirúrgico do hospi
tal deve ser firmado com o go
verno estadual. Ao todo, R$ 900

mil são pleiteados e o repasse
do dinheiro deve acontecer em

duas etapas: no próximo se

mestre e no começo de 2012. A

garantia foi dada pelo secretá
rio de Estado da Saúde, Dalmo
Claro.de Oliveira, diz Bylaardt .

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Obras do centro cirúrgico estão atrasadas por causa do projeto de
climatização; cirurgias começam a ser feitas em novembro, diz diretor

FunCionamento
começa em novembro

. dendo com a parte clínica,
internações e pediatria",
explica. Até n

. .

bro,' a
unidade deve v ar a fazer

cirurgias, prevê o gestor, A
conclusão das obras esta

va prevista para dezembro
passado, mas foiinterrom
pída (relemb�
atéría ao la

EMPRESÁRIOS DOARAM MAIS DE 1,5 MILHÃO PARA O CENTRO CIRÚRGICO

Aciag pede normalização dos atendimentos
GUARAMIRIM .

Há mais de um ano o hospital
de Guaramirim não realiza um

parto sequer. Desde fevereiro de

2010, as cirurgias são encaminhas

para os hospitais das cidades vizi
nhas. AAciag (Associação Empre
sarial de Guaramirirn) está preo
cupada com a atual situação do

Hospital SantoAntônio.
Segundo o presidente da en

tidade; Carlos Hugo Dequech,
os empresários do município
e da região apoiaram financei
ramente a construção do novo

centro cirúrgico. E agora os as

sociados querem que a unida
de volte a funcionar o quanto
antes. "Nós (empresários) não
aceitamos que o hospital per
maneça sem os atendimentos

cirúrgicos", enfatiza.
O gestor da autarquia, Ivo

Rangheti, reconhece a importân
cia do apoio financeiro do setor

empresarial. Ele afirma que o

projeto de construção do novo

centro cirúrgico recebeu inves
timento de R$ 1,5 milhão. Parte
das obras de climatização do

setor de operações foi paga com
dinheiro da Aciag, no valor de R$
130 mil.

Atualmente, a Prefeitura re

passa R$ 420 mil por mês para
o hospital. Até 2008, quando a .

unidade ainda prestava os ser

viços de operações, o governo
destinava metade desse valor.
As modalidades de atendimen
tos diminuíram e os recursos

públicos aumentaram. Segun
do Rangheti, a verba municipal
aumentou porque mais profis
sionais foram contratados por

meio de concurso público.
Antes de fevereiro de 2010, em

Guaramirirn, nasciam cerca de 40

crianças pormês, além da realiza

ção de cerca de 80 procedimentos
cirúrgicos mensalmente.

O antigo centro cirúrgico tam
bém foi fechado pela Vigilância
Sanitária por falta de condições
estruturais. O setor será transfor
mado em uma ala administrativa.
"A Vigilância Sanitária do Estado
deu seu parecer final. Nesse cen

tro' não serámais possível realizar
cirurgias", esclarece Rangheti.

Geral 7

Relembre
o caso do
hospital

.

Em dezembro de 2008,
a Prefeitura inaugurou o

novo centro cirúrgico. Mas
por falta de alvará de fun
cionamento, a Vigilân
cia Sanitária do Estado

proibiu a realização de

cirurgias no local. Cer
ca R$ 650 mil foram in

vestidos, na época. A ala

possui três salas de ope
rações e 12 leitos.

Em julho de 2010, o Mi
nistério Público e a Prefei
tura assinam um Termo de

Ajustamento de Conduta

por causa de problemas
estruturais no prédio. Uma
empresa foi contratada

para fazer o projeto de re

forma do centro cirúrgico
de acordo com a orienta

ção daVigilância Sanitária.
Ainda em 2010, as

obras de reforma do cen

tro iniciaram. Em dezem
bro passado, os serviços
foram interrompidos por
causa das obras de clima

tização do setor. Segundo
Rangheti, o processo de li-

(

citação será aberto na pró
xima semana para contra
tar uma empresa que será

responsável por instalar
os equipamentos. Dentro
de dois meses e meio; as

adequações da estrutura

física do centro serão re

tomadas. '0 término está

previsto para novembro.

O projeto de climati

zação custará R$ 250 mil.
Desse montante, R$ 130
mil foram doados pela As
sociação Empresarial de
Guaramirim e o' restante é

contrapartida da Prefeitu
ra. Já as obras do centro es

tão orçadas em R$ 120 mil.
No entanto, para colocar
a estrutura em funciona

mento, será preciso inves
tir cerca de R$ 1 milhão em

equipamentos.
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DE OURO
massar a lataria do car

ro costuma ser motivo

para preocupação e vir
à tona pensamentos li

gados ao bolso e a possibilidade
de tirar a originalidade do veícu
lo. Para isso, existe uma técnica

mais eficaz e em conta que os

serviços de funilaria tradicional,
a Martelinho de Ouro. Ela recu

pera amassados com pequenos
danos, mantendo a pintura origi
nal do automóvel, sem danificá
lo Ou modificá-lo.

É com esse método que tra

balha há 12 anos, o pioneiro des
se procedimento em Iaraguá do

Sul, Euclides Onofre de Lima, em
sua oficina, Martelinho de Ouro.

"Quando eu abri a oficina, as

pessoas não sabiam como fun
cionava a técnica. Eu conhecia,
fui paré;l São Paulo fazer o curso

e resolvi arriscar aqui", conta o

empreendedor.

A oficina hoje, possui cinco
funcionários responsáveis pelo po
limento, latoaria, pintura, recupera
ção de para choques e espelhamen
to. Mas, o trabalho do Martelinho
de Ouro é realizado manualmente
e com todo o cuidado, apenas pelo
proprietário da oficina. "Se é um

amassado que não atingiu a pin
tura, nós consertamos sem alterar

nada', destaca Euclides.
Pensando na qualidade do

resultado final e do produto,
com o tempo, a oficina passou a

fabricar a tinta própria. Isso pro
porciona muitas vantagens para
o visual do veículo, nos casos em
que o martelinho de ouro não re
solve. "Fabricando a tinta aqui,
conseguimos deixar o carro da
mesma cor, porque conseguimos
ajustar a tinta com a tonalidade
certa", finaliza o proprietário.

• Fernanda Dellagiustina

A tinta utilizada na oficina é de fabricação própria
•

�

Euclides Cunha, o proprietário, é o único que faz o trabalho com omartelinho de ouro

Prooédimentos do
Martelinho de Ouro
A técnicado Martelinho de Ouro

consiste em desamassar a peça afe
tada, utilizando um conjunto de fer
ramentas especiais. Para realizar o
trabalho, não é necessário desmon
tar a peça e nem pintá-la, como os

procedimentos mais tradicionais.
Mas, não é qualquer risco ou amas

so que tem a técnica como solução.
As vantagens domartelinho de ouro
vão desde a economia, qualidade
(que preserva a originalidade do ve
ículo) e a rapidez (já que se agenda
das com antecedência,' o carro pode
ficar pronto no mesmo dia).

A equipe da Martelinho de Ouro
está sempre pronta paramelhor atendê-lo

FERNANDA DELLAGIUSTINA
, ,

Oficina especializada na técnica
do martelinho de ouro
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PREZADO ASSINANTE,
Se você assina O Correio do Povo há mais
de 50 anos, entre em contato conosco

pelo e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br
ou pelo telefone 2106-1907.

EN HENTES

Alternativaspara
áreas de risco
são estudadas
Proibir as contruções em terrenos
próximos aos rios é uma das intenções
'JARAGUÁ DO SUL

Desde o registro das
enchentes de 2008., a
Prefeitura de Jaraguá
estuda alternativas para
prevenir novas catástrofes
e amenizar os prejuízos
causados pelas chuvas.

a das intenções, de acor
do com o secretário de

Planejamento, Aristides
...... Panstein, é coibir as cons-

truções nas chamadas áreas de

várzeas, ou seja, baixadas próximas
aos rios. "O intuito é de criarmos

uma lei que proíba aterro em todas
as áreas de várzeas, como é o caso

daquela baixada aos fundos da es

cola municipalWaldemar Schmitt,
na ilha da Figueira, onde o Rio Ita

pocu costuma transbordar e pro-
.

vocar alagamentos", destaca. Esta

lei, segundo Panstein, está sendo
analisada por um grupo que inclui
a prefeita, representantes da Defesa
Civil, Fujama e Promotoria do Meio
Ambiente.. "Essas localidades de
vem servir como um escape para o

rio", defende.

Outra forma de prevenir novas
tragédias, encontrada pela Prefeitu
ra, foi a permuta de imóveis atingi
dos com outros apartamentos para
receberem novas construções. Até
o momento, proprietários de ter

renos na localidade de Rio Molha,
onde ocorreu uma grande queda
de barreira em 2008, e também da
Rua Francisco Wmter, nas proxi
midades do Estádio João Marcat

to, foram ressarcidos desta forma.
Ou seja, eles doaram seus imóveis

para a Prefeitura, que faz do espaço
Áreas de Preservação Permanente .

Os demais pontos destruídos pelas
chuvas, foram reconstruídos com

apoio do governo do Estado, atra
vés do Deinfra, epor não possuírem

.

moradores, conforme Panstein,
não serão incluídos no esquema de

permuta. "Foi uma solução que a

Prefeitura encontrou para resolver
o problema. Estes casos passaram
pelo Comcidade e pela Câmara de
Vereadores também", enfatiza.

O secretário afirma ainda que a
Prefeitura pleiteia recursos do go
verno federal para realizar novas
obras de reconstrução na cidade.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Na rua FranciscoWinter, atingida em 2008, terrenos foram permutados

Pré-projeto está finalizado
construída sobre o Rio Jaraguá
e uma das cabeceiras ficará na

Rua João Carlos Stein, próximo
ao acesso do Juventus.

Na outra ponte, que ligará os

bairros Ilha da Figueira e Cen

tenário' o processo de desapro
priação está em andamento. De
acordo com Panstein, os docu
mentos estão sendo providen
ciados e as medidas dos terre

nos estão atualizadas. "Algumas
escrituras são antigas e estão

com asmedidas desatualizadas.

Ainda vai levar uns dois meses

para deixar pronto", explica o se

cretário. O prazo para início das
obras poderá ser encurtado, pois

alguns terrenos serão doados e

outros pertencem àPrefeitura. Já
no lado da José Theodoro Ribei
ro eWaldemar Grubba está certo
e as indenizações custarão em

torno de R$ 6milhões.
Já o projeto da ponte que li

gará o Rio Cerro ao Rio da Luz

pela ruaVirgílio Demarchi está
sendo revisto. Serão implanta
dos muros de contenção para
aumentar a vazão, pois, segun
do Panstein, a base de barro
não seria suficiente para conter
a água. A construção dos mu
ros está prevista para iniciar na
semana que vem, mas não há
prazo para término.

EDUARDO MONTECINO

Com o pré-projeto pronto,
está definido que a ponte entre

os bairros Jaraguá Esquerdo e

Barra do Rio Cerro terá 115 me

tros de extensão e 17 metros de

largura. Porém, a licitação que
permitirá o início das obras e

acertará os valores será feito

daqui a um mês. "Definimos

qual o tamanho e como quere
mos que seja feito. A empresa
que vencer terá que fazer desse

jeito", afirmou o. secretário de

Planejamento, Aristides Pans
tein. Já iniciaram as conversas

com os proprietários dos imó

veis, para que sejam feitas as

desapropriações. A ponte será

Desapropriações de terrenos próximos à ponte do Centenário devem levar cerca de dois meses

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Crianças conhecem
amagia do palco
Projeto '� Escola vai ao Teatro" acontece até sexta-feita
JARAGUÁ DO SUL

Aos poucos, a cortinas
se abrem. Também aos

. poucos, a criança abre um

sorriso que ilumina o palco.

Acena
representa muito

bem o objetivo do pro
jeto "A Escola vai ao Te

atro", que acontece até
esta sexta-feira na Scar (Socieda
de Cultura Artística), oferecendo
às crianças a magia que só o tea

tro é capaz de proporcionar.
a projeto abriu na manhã de

ontem no Pequeno Teatro do Cen
tro Cultural, com apeça ''Amenina
e oVento", voltada para crianças a

partir dos cinco anos. Produção do
Grupo Colher de Pau, de Jaraguá
do Sul, a peça contou com um pú
blico cativo, que se divertia apon-

tando o destino dos personagens
e incessantemente comentando o

que se passava.
"Eu gostei do vento, porque

ele foi soprando tudo", comen
tou Iulía Valtriech, de seis anos,
do Pré I da escola Ribeirão Ca
valo. O coleguinha Nathan C.ale
bre Brites da Luz emendou sua

.

opinião: "Eu gostei do chute na

bunda do policial", disse rindo.
Em meio ao burburinho, outros
colegas comentavam suas partes
preferidas da apresentação.

Realizado a mais de 20 anos,
o projeto visa a cultivar nas

crianças o interesse pelas mani
festações culturais. "Não temos

edições numeradas porque isso
meio que se perdeu ao longo dos
anos. Às vezes fazemos uma edi
ção no ano, às vezes três, varia
muito" conta a coordenadora do

projeto, Ana Paula Pavanello.

Embora o projeto seja vol
tado para as escolas de Jaraguá
e região, as apresentações são
abertas à comunidade, com in

gressos a R$ 3. A expectativa para
a edição dê 2011 é de que 1,6 mil
crianças da rede pública da re

gião assistam às três peças pre
paradas para esta semana.

Além do grupo Colher de Pau,
participam do projeto a Com

panhia Expresso Produções, de

Florianópolis, que preparou uma
peça leve para crianças a par
tir dos três anos, e a Trip Teatro
de Animação, de Rio do Sul, que

.

trará nesta sexta-feira uma inter

pretação da clássica história do
Flautista de Hamelin, para um

público um pouco mais crescido,
a partir dos sete anos.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Durante esta semana, pequenos poderão fazer visitas à Scar e se divertir com as peças apresentadas

,

Protocolo: 14790 Sacado: IZAAC BERNARDO MO
REIRA CPF: 382.104.609-00 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05,338.614/0001-00 Número
do Título: 577 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
S.A Data Vencimento: 15/02/2011 Valor: 900,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Pro
tocolo: 14791 Cedente: ULEANDRO MACijADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 577

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
ção Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Venci
mento: 15/01/2011 Valor: 900,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14793 Cedente:
ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-
00 Número do Título: 3798 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: mm
UNIBANCO S.A Data Vencimento: 15/01/2011 Valor:
379,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 14993 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 3798
Espécie: Duplícata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimen
to: 15/03/2011 Valor: 379,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge HilleWagner, Interventora Rua 28 de

Agosto nó 1918, Telefone: (47) 3373-0404. Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE lNTIMAÇÃO
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 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s} pessoa(s} indicada(s} para aceitar(em}, ou
pagar(em} serrem} desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem} residente(s} ou domiciliada(s}
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fome
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 14306 Sacado: A.D.Y.L. REFORMAS DE
CARRETAS LTDA CNPJ: 11.419.842/0001-07 Ce
dente: SULPEC COMERCIO A PEÇAS LTDA CNPJ:
08.777.042/0001-45 Número do Título: 00003462P5
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMIRlM DataVencimento: 20/03/2011 Valor: 600,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Dilígênciai R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 14439 Sacado: ALCIONE RIBEIRO DE
SOUZA CPF: 799.605.969-15 Cedente:WS IMOVEIS
LTDÀ EPP CNPJ: 08.364.750/0001-54 Número do Tí
tulo: 7991004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 17/03/2011 Valor: 620,52
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15048 .Sacado: ALVARO WULF CPF:
193.920.959-53 Cedente: COOPERATIVACRED. RU

'. RAL INTER. SOI1D. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
, 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-305-

2009-39 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante:
, COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOIID. LUIS
ALVES - CREDIALVES Data Vencimento: 30/10/2009
Valor: 81.500,00· Liquidação após a intimação: R$

.'

10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edi-
.

tal: R$ 15,00

Protocolo: 15064 Sacado: ANDERSON CARLOS DE
MACEDO CPF: 004.138.929-80 'Cedente: MECA
NICA LERFEI LTDA CNPJ:' 95.844.593/0001-89 Nú
mero do Título: '81 4043 6061/02 Espécie: Duplicata

.
de Prestação de Serviços Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimen
to: 12/04/2011 V3!or: 161,33 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15047 Sacado: ANDERSON JOSÉ REIKA
VlESKI CPF: 024.297.299-38 Cedente: COOPE
RATIVA CRED. RURAL INTER. SOI1D. LUIS ALVES
- CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do
Título: 4300201200985 Espécie: Espécie de Contrato

.

. Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER.
SOUD. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento:
20/08/2009 Valor: 135.000,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$
33,30, Edital:.R$ 15,00

Protocolo: 14770 Sacado: CLAUDINEI GOMES DOS
SANTOS CPF: 047.325.859-57 Cedente: TECGLASS
VIDROS E ESPELHOS LIDA CNPJ: 10.423.901/0001-
40 Número do Título: 900170 O Espécie: ChequeApre
sentante: TECGLASSVIDROS E ESPELHOS LTDAData
Vencimento: 05/08/2010 Valor: 950,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14936 Sacado: CLAUDIO PEREIRA DE
SOUZA JUNIOR CPF: 024.110.619-27 Cedente: IN
FOX RECUPERADORA E COM. DE PARACHOQUES
- INFORMATIC CENTER CNPJ: 05.993.525/0001-99
Número do Título: UNICA Espécie: Nota Promissória
Apresentante: INFOX RECUPERADORA E COM. DE
PARACHOQUES - INFORMATIC CENTER Data Venci
mento: 02/03/2006 Valor: 155,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$ 1,00, Edital: R$
15,00

Protocolo: 15020 Sacado: DRIJU CONFECCOES LTDA
ME CNPJ: 12.252.881/0001-17 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título:
38857*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
08/04/2011 Valor: 2.700,10 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14853 Sacado: .ESTEFANlA MOEMA LIPKE
CPF: 043.178.989-42 Cedente: VALDOCIR HAAS ME
CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número do Título: 27374

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 31/03/2011 Valor: 86,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15004 Sacado: EUGENIA SAFANELI WULF
CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA CRED.
RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CRESOL CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 615 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM Data Vencimento: 10/04/2011 Valor: 1.615,10
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15037 Sacado: FERNANDA SCHWI
RKOWSKI ME CNPl: 10.175.128/0001-40 Cedente:
MANNES MANGUEIRAS E VEDAÇÕES LIDA CNPJ:
80.645.286/0001-00 Número do Título: 0217010101

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMIRIM DataVencimento: 02/04/2011 Valor: 474,84
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$

.

53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14430 Sacado: IRACY CAMARGO CPF:
014.702.579-63 Cedente: O.M COMERCIO DE'
MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORlOS CNPJ:

;' 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1010.03/04
, : Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Apresentante: ITAU UN�BANCO S.A DataVencimento:
10/03/2011 Valor: 480,00 Liquidação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14722 Sacado: JOERSIO SALOMON CPF:
382.048.359-49 Cedente: I.P.K. CONVERTEDO
RA GNv; MECANlCA E COMERCIO LIDA ME CNPJ:
02.544.367/0001-00 Número do Título: 344/2-4 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.ADataVencimento:
15/03/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15055 Sacado: JOSUE BUENO DA SILVA
CPF: 040.885.109-09 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.F.I CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Títu
lo: 4088510909 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante:AYRES E FARIAADVOGADOSASSOCIA
DOS Data Vencimento: 12/07/2006' Valor: 17.899,84
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 14934 Sacado: }UIllANA BARCEWS
BOTELHO CPF: 011.386.739-51 Cedente: NILTON
LUIS FRANCESCHET CPF: 758.475.749-91 Número
do Título: 01 Espécie: Nota Promissória Apresentan
te: NILTON LUIS' FRANCESCHET Data Vencimento:
30/10/2010 Valor: 2.000,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85,Porte Postal: R$ 1,00, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15035 Sacado: LUCILENE MULLER
CPF: 034.021.619-07 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 23245*006
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIA GUA
RAMIRIMDataVencimento: 11/04/2011 Valor: 315,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15023 Sacado: ROSE BUSSI CPF:
047.098.749-99 Cedente: ARNO FRANCISCO DE
RETIl ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do
Título: 0000000010 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimen
to: 10/04/2011 Valor: 118,00 Liquidação após a inti

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

Protocolo: 14476 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES
LIDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Cedente: RIBEIRO S
A COMERCIO DE PNEUS CNPJ: 75.308.551/0034-84
Número do Título: 018539 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: RIBEIRO S A COMERCIO DE
PNEUS Data Vencimento: 15/10/2010 Valor: 920,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
1441'7 Cedente: RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS
CNPJ: 75.308.551/0034-84 Número do Título: 018539
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS DataVencimento:
14/11/2010 Valor: 920,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 14478 Cedente: RIBEIRO S A CO
MERCIO DE PNEUS CNPJ: 75.308.551/0034-84 Número
do Título: 018539 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante:RIBEIRO SA COMERCIO DEPNEUS Data
Vencimento: 14/12/2019 Valor: 920,00 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14479 Cedente: RIBEI
RO S A COMERCIO DE PNEUS CNPJ: 75.308.551/0034-
84 Número do Título: 018539 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilApresentante:RIBEIRO SACOMERCIO
DE PNEUS Data Vencimento: 13/01/20lJ Valor: 920,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
14480 Cedente: RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS
CNPJ: 75.308.551/0034-84 Número do Título: 018539
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS Data Vencimento:
12/02/2011 Valor: 920,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: I!$ 21,70, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 14481 Cedente: RIBEIRO S A CO
MERCIO DE PNEUS CNPJ: 75.308.551/0034-84 Número
do Título: 018539 Espécie: Duplicata deVendaMercantil

Apresentante: RIBEIRO SACOMERCIO DE PNEUS Data
Vencimento: 14/03/2011 Valor: 920,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 14912 Cedente: VEN
TUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIDA
CNPJ: 07.573.244/0002-93 Número do Título: 1941/1/3
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Data
Vencimento: 05/04/2011 Valor: 875,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$.
21,70, Edital:R$ 15,00

Protocolo: 15007 Sacado: VILSON CERQUEIRA PON
BAL CPF: 078.115.649-12 Cedente: BIRUTIA CO
MERCIODEMOTOSLIDAMECNPJ:01.794.117/0001-
57 Número do Título: 001-3V/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenci
mento:-l0/04/2011 Valor: 240,00 Liquidação após a

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

Protocolo: 14821 Sacado: ZENO BUBI1TZ CPF:
729.571.239-91 Cedente: COOPERATIVA RE
GIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00249201

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMIRIM DataVencimento: 02/04/2011 Valor: 71,07
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guaramirim, 27 de abril de 2011.

Christa Inge HilleWagner, Interventora .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-7500
L,iCS Rua Walter Marquardt, 2670

, PIQASSO OXS 2003 .

. COMPL�r� R$24,.8,35.00,:.:
'PEUGEOUT 301 $ENSATION
2002 C.OMPLETO AR\QIGITAL

. R$24.900,00

FrESTA MATe 2008
KIT\VIS TR\Al\P.P
J�$24.490t,PO

Transparência na negociaçãoTaxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência

R� 16,204,00
"'" ,.,.

R$290,BO
R$17.050,00 RS 305,99

Buggy BRM M8· 80% RS19.995,00 'RS 358,84 ' R$ 60.000,00 R$4S6,OO RS 353,14 RS �13,10 R$388,97
PIc!<"'Up (ouner- 60% RS19.476,00 R$349,52 l'.lO'pam!1a RS 576.00 RS473,14 RS6�3,lO RS508,97

Saveiro 1.6 . 60% RS 20.034,00 RS 359,54 , RS 50.000,00 R$380,OO RS 294,29 RS427,S9 R$324,14
Buggy BRM M8· 90% 'R$ 22.495,00 RS403,70 1'. lO' par(�. RS480,OO RS 394,29 RS m,59 RS424,14

E·mail:

elsiorussl@netuno.com.br
unlaosilver@netuno.com.br

Nós garantimos o preço

MOTOS 60 MESES

.

REPRESENTANTE AUTORIZADO EM JARAGUÁ DO SUL t REGIÃO

Slive,Serviços Ltda
R�a: João Jan�ário Ayroso� 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se

. Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Elsio F. Russi e ou Rosel.eneCARTA DECREDITQ CREDITO PARCELA

Honda NXR 150 Bros· ES RS 9.830,00 R$199,70
Yamaha XTZ 125 . E R$9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 êros- KS R$9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 : K R$ 8.990,00 RS182,63
Honda CG 150 TItan EX . Mlx RS 8.540,00 R$173,49
Honda CG 150 TItan ES· Mlx RS 7.970,00 RS 161,91
Yamaha 125 YBR • ED RS 7.960,0.0 R$161,70
Honda Blz 125 + R$7.B30,00 R$159,06
Honda CG 150 TItan KS· Mlx. RS 7.440,00 R$151,14
Honda Biz 125 ES RS 7.150,00 R$14S,26

·.üNiHo
Aqui seu sonho é real
Jüi wwwunaocat.ccrn br I 0800 727 8800 ,"rl'�
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Palio Weekend

Adventure locker
Dualogic 1.8

5 �500,OO
2D10 - Verdê - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos E'létricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodás de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador
de Bordo, Locker, Cambio Automatizado, Freios Abs, Air Bag II.

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

.

•90.0,00

2010 - Preto - Flex � Ar-condicionada, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Des-embaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador
de Bordo, tocket

.

Ka G11.0

:17.200,00
-2005 - Preta - Gasolina ., Ar Quente, Limpador e Desembaçador
Traseiro.

2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhas Elétricos, Limpador e Desembaçacor Iraseíro.Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Pla-yer, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio Automático,
Bancos em Couro, FreiosAbs, Air Bag II.

Fielder Xei 1.8 Aut.

. 2008 - Prata" - Flex .' Ar-condtcíonado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e' Desembaçador Tras-eiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina,. Cd Player,. Câmbio
Automático, Freios Abs, AirBag II.

. Clio Hatch Rn 1.0

18·�OO,OO
2003- - Cinza - Gasolina - Ar-Condicionado, Direção Hidráulica,
Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Crv Ex 2.0

•500,00-
..

8.900,00
Uno Eletronic 1.0

'\

1994· - 2p .: Bordo - Gasolina· Ar-Condicionado, Limpador e

Desembaçador Traseiro.
.

.

"

, tI, ( � j t: IJ t

1 , '\ I " • • , \ II'

ti' "", -- 0:. 1"'1--\ '
•
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FIAT STILO 1,8 MPI16V GASOLINA 4P !
I MANUAL 2003 R$25.800,00 !:

1---------------1----------

r.- I"

I
"

n Roadster 1.8 Tb Quattro 225cv
Gonv.2001 R$99.800,OO

RENAUlT SCÉNIC 1.6 RT 16V
GASOLINA 4P MANUAL 2002

R$22.800,00

Uno Fire 2005 R$16.BOO,OO

I
FIAT STllO 1.8 MPI SCHUMACHER I VOlKSWAGEN FOX 1.0 MI CITY BV VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 MI 8V

I . ,

16V GASOLINA" 4P MANUAL 2005

� GASOUNA1P MANUAL �006 "

' TOTAL

,FLEX
4P MANUAL

,2006, R$36.800,OO R$22.800,00' R$33,800,OO"
------_,-'�- '------------'"

'--------'---�
- _. '_ -.. ""."H' _,. "

'I" "

, .

.J
I
!

I

-Ceíta 1.0 Ufe 2006 R$19.BOO,OO

FORD FOCUS 1.6 Gl 8V FlEX 4P
MANUAL 2008 R$31.800,00 .'

I ��
I

.

Palio ELX. 1.0 Celebration
.

MITSUBISHI L200 3.5 TRITON 4X4 I VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI CITY BV

1
FORD FUSlPN 3.0 SEl �WO V6 24V

2008 R$21.BOO,00 CO y6 24V GASOLINA 4P

J TOTAL FLEX 2P MANUAL G.IV 200B GASOLINA 4P AUTOMATICO 2010
AUTOMATICO 2008 R$.79.800,OO R$19.800,00 R$B5.800;00

l --o --- ----------. ..,..---- -.--- .:---

FORD FIESTA 1.0 MPI TRAIL 8V

FLEX_j
RENAULT SANOERO 1.0 EXPRESSION

4P MANUAl2008 R$28.800,OO 16V HI-FLEX4P MANUAL 2010,'
, R$35.800,OO,

.__.-..-------...._,- ..-.- .. -:--._._._._ ..__.. _.- .. ,_._._._-- .. _ ..__._._"-_._-.-.-._.-.�- .. - ... -,-�-��,--"-.--

,

;;,
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,
'

. -GameraSony Modelo WS30 14.1 .

Gomputador Dual Gore 2.9 GHZ Memóriade 2 GB nOR3 . Maga pixels nas cores
..

.

•
.

Hd de 500 GB Gravador de OVO e Tela de 18,5 LOO Philips· .

Só 10 X de R$ 49,90 ou' a vista com ..
. Só 10X de R$ 123,90 ou a vista com desconte especial . desconte especial por R$ 499,00 +

por R$ 999,00 pendrive de 4 SB de brinde· '. pendrive de 4 GB,de brinde
. ,

-'I '
• ".,H'�' r ,� .JiH I

. informática .

.

'

,

'
.

.

. � .

)� '-

\ "

.

. Note Book Aoor Time Une Dual Gore Intel·..i
2.3 GHZ Memória de 4 GB DOR3 Hd de· I.
" Ql

.

500 GB Gravado,r de OVO e Tela de 15 LEO I
,

'.
.

'

"

�Só� 10 X de RS 189,90 ou �"
.

'. a vista com desconte .. .,. •
.. especial por R$1620,OO + .5

" Maleta Executiva de Brinde

"

-

,

Noto' Book Acer Time Line
Dual Core Intel 2.3 GHZ
Memóri:a de 2 GB DOR3 Hd'

"

,
de 500 GB Gravador de OVD

:
"

e Tela de 14 LED
, :. Só 10 X �e R$ 174,90 ou a

vista com desconte especial,
por 'R$1499;OO ,+ Maleta

_

Exeéutiva de Brinde' '".

,

<
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I
i
f

3372· I070 I 3370·4714 I 912S.2008i-
,

.
.

.

I

Rua Walte·r Marquardt, n °.1850
.

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

206 SW ESCAPADE .'. 207 XS 1.6 FLEX
1.6 FL�X 07 16V AUT. 09

,

CLlO RN 01 EXP.1.0
.'

HI-POWER
CLlO SED.RN EXP.
'1.0 HI-POW. 03

FOCUS 1.608
COMPLETO

.FOX CITY 1.0 MI
TOTAL FLEX 4P 06

GOL CITY (TREND) ) .0. lOGAN EXPRES. HI- PALIO CElEBRATION . CELTA SPIRIT 1.0 VHC .

.

PALIO ELX 1.0 MPI

MI TOTAL FlEX09 FLEX 1.0 4P 08 - 1.0 FIRE FlEX 07
- 8V 05 FIRE FlEX 08

PALIO EtX 1.0 FIRE
�. FlEX 08

..

��
�cjl©��
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= DOA-SE
DOA-SE Rlhdtes de cães raça não definida, 3 fêmeas e 2
machos. TR: 3370-7656.

w.��. DIVERSOS
VENDE:SE Pneus' novos p,ara caminhonete, par de

godyear wrangler rts 235/75/15 R$ ':390,00 cada par de

tayo top de linha 235/70/16 R$ 450,00 TR: 9233-8008
ou 9600-1138 com Fabio.

VENDE-SE 4 aros de Clio 2006 com calota. R$100,00
cada.TR9168-7441.

.VENDE-SE Amplificador de som, profissional P1600,
paumer revisado RR$800,00. IR: 3374-0927.

VENDE-SE Rack para carro da marca Eqmax, R$10Ó,00.
TR: 3370-0003.

VENDE-SE Levantamento de vidros frontais (NÃO é a

máquina) para qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) TR: 9973-9503 ou 3370-1016 com Cristiano

VENDE-SE Par de 6x9 Pioneer 350 Watts PMPo. R$.
100,00. TR: 9973�9503 ou 3370-1016 com Cristiano

VENDE-SE KfT GNV injeção e carburado com cilindro de
15 m2. TR: 9233-8008 com Fábio

;. .'. -' ,

:.m�i_, COMPRA-SE
COMPRA-SE Roupas usadas em ótimo estado, invemo
para ménina tamanho 08 ou 10 Malwee, Carinhoso ou

Marisol. TR:3376-3541.

COMPRA:SE Maquina de bordar, TR: 8e17�0595.

COMPRA-SE Cabelos qua(quertamanho, Salão Evidence.
TR: 8814-1696 com Carina.

1/II/hIJliü//;m.�lill, PROCURA-SE

PROCURA-SE Moça para dividir apartamento na vila lalau,
Próx. a FATEJ R$320,00 com água e luz. TR:8827-6139

.

ou 9628-3467.
.

\.

PRESTA-SE Serviços para podar árvores. TR: 9158-0019.

. PROCURA-SE Vendedorpara trabalho extemo. Necessário
.

celular. Admissão imediata. Expectativa de ganhos entre
.

R$ 1.200,00 e R$ i500,00. TR: 9233-800819653-2700
com Fabio.

PRESTA-SE Serviços de lavação a jato de p"ressáo, lava-se
calçadas ..muros, telhados etc. TR: 3273-0875 com Luiz.

PRECISA-SE Revendedores de produtos de limpeza. TR:
3374- 0927 com Edson.

.

-;:::i

PROCURA-SE Vendedor para trabalho extemo, necessário
celular e carro, admissão imediata. Expectativa de'ganhos
iniciais entre R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00.' Interessados

.

mandar curriculo para oxycorilercial@gmail.com ou com

Fábio 9233-800819600-1138.
1

PROCURA-SE Apartamento para
.

alugar somente no

centro com 3 quartos grandes e dependências de

empregada. TR: 9917-3771.

PROCURA-SE Perdido Diploma da Instituição de

Administração de Negócios - ESAN curso de

administração de empresa. Formado em meados de

1977.Eiji Norissada RG: 35444931 CPF: 0977765853.
TR:9193-1561.

VENDE-SE Conjunto de cozinha americana com 3 peças e

pia de inox, madeira boa, fogão com 6 bocas. R$800,00.

--

VENDE-SE
..

TR:3371-4377 ou 9128-1825.

VENDE-SE Cama de casal com colchão, R$ 50,00. TR:
9168-7441.

VENDE-SE 2 camas de casal em vemiz, R$300,OO cada.
1 beliche R$300,00 e 1 cama de sõtteiro .R$150,00.
TR:3371-4377 com Onório.

VENDE-SE Mesa farmácia com 4 cadeiras R$180,OÕ.
TR:3371-4377 ou 9128-1825 com Onório.

VENDE-SE Sapateira de madeira R$ 80,00. TR: 3371-
4377 ou 9128·1825 com'Oaéno.

. VENDE-SE Jogo de jantar e'stilo colonial, mesa de oito
cadeiras e oratória, R$ 890,00 TR: 3371-602120.005

'VENDE-SE Aquecedor Britania AB 1800 óleo R$ 165,00.
TR: 47-99755383 com Silvia.

VENDE-SE Ar·condicionado Cônsul 7.500.00blus. Semi
novo R$400,00.TR:9168-7441.

..

VENDE-SE Geladeira Cônsul 250 I.R$150,00. TR: 3376-
4050.

,.'

VENDE-SE Geladeira, continental· 270 l, cor branca
R$250,00 TR: 96257488 com AnJônio após ãs 14:30 h.

VENDE-SE Geladeira comercial 4 portas. R$600,00.
TR:9112-3947.

•

VENDE-SE Prateleiras e 2 caixas (FRICAL), 1 guarda
volume e móveis 'para instalação completa para loja ou

.

. mercado. TR: 8464-1961 com Gilmar.

VENop.SE Freezerpara cerveja. R$450,00TR:9112-3947.

IJENDE:SE Caixa de mercado. R$ 500,00. TR: 9112-
;3947.

VENDE-SE Ar Condicionado. Split Consul 12.000btus
novo.TR:9918-9996

VENDE-SE 1 Ordenhadeira canaliiada, 1 moedor demilho,
1 moedor de cana, 1 triturador, 1 semeadeira, 1 Tobata.
TR:376-0405.

VENDE-SE Aparelho de som Philiphs, caixas grandes
R$300,00 TR: 3311-5942.

VENDE-SE Para confecção, aparelha, banquetas, estante
para fios, relógio ponto, bebedouro e guarda volumes.
'TR:3374-0927 com EdsOfl.

VENDE-=SE Máquinas usadas p/fabricar Velas modelo
Sete Dias, Comuns, Lamparinas, Artísticas e tanque p/
derreter parafina c/ capacidade 200 lit)us. Inclui Baldes, .

2 caixas d'água, moto bomba e canos para instalação.
Ao comprar informaremos como prodllzir, fomecedores
e clientes para continuar o trabalho, não temos mais
condções devido a motivos de saúde familiar.TR:9219-
2201.

VENDE-SE 5 passaportes para Beta Carreiro Word, valor á
combinar. TR:8431-5135 VlViane .

VENDE-SE Contra baixo importado, original, marca

Warwick Corvete. R$750,00. TR: 3374-0927.

VENDE-SE Bicicleta ergométrica e ótimo estado. 'R$250
000 TR: 8826-2565.

VENDE-SE -. Aparelho de ginástica' "remador", com

alça e assento anatômicos, regulador de esforço,' pedal
emborrachado. R$ 250,00. TR: 9102-1922.

VENDE-SE Duas máquinas de coslura industrial; Uma
over1ok 6 mil pontos R$500,00 e Uma reta R$500,00. TR:
3276-1410.

VENDE-SE Mesa para computador R$40,00. TR: 9168- /
7441.

VENDE-SE Computador AMD serroion 2300+

(1.58GHZ),.memÓria 512 MB, HD 60 GB, monitor CRT
15 polegadas + estabilizado. R$300,00. m: 99755383
com Silvia.

Ifmm���W/I APARTAMENTOS

Apto no Condomínio Amizade, 3 quartos, banheiro, sala
de estar e jantar, cozinha, área de serviço e uma vaga na

garagem. FINANCIÁVEL. R$ 135.000,00 (negociável) -

Tratar com Gabriel 9-181-6689

VENDE"SE Apartamento novo no Champagnat (rua do •

colégio) 110 mt2 com 1 suíte, 2 quartos, acabamento
em massa corrida e roda teto em gesso, varanda com

churrasqueira e garagem. R$168,000.00. TR: 8401-
'6404.

•

BAEPENDI- Aluga - se apartamento na Rua Max Wilhelm
.

837, prédio azul, TR: 3371-602�
CZERNIEWICZ� Vende-se Apart. com 3 QUARTOS (1
suíte), sacada com churrasqueira, semi mobiliado,
liberada para financiamento e uso do FGTS R$:
'170.000,00. TR: 9159-9733

VENDE-SE Apartamento 3 quartos em Joinville, bairro Boa
Vista. Troco por apta com 3 quartos no Centro de Jaraguá
do Sul. TR: 9917-3771

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro quartos, uma suíte,
trés banheiros, sacada com chur@squeira, suíte com

hidra e sacada, duas vagas de garag'em TR: 9602-3904

CENTRO - vende - se 130 m2, quatro quartos, uma su�e,
trés banheiros, sacada com churrasqueira,_ suíte com

.

hidro e sacada, duas vagas de garagem TR: 9602-3904

.ESTRADA NOVA - Apartamento, com dois quartos, sala,
co�nha e área de serviço, vaga de garagem pode ser

financiado e o uso do FGTS, entrada de 15.000,00, mais
financiamento bancário. TR 9159-9733

FLAT - Aluga - se para uma pessoa, quarto, banheiro,
sala de estar e jantar, cozinha e lavanderia, 40 m2.. semi
mobiliado. R$ 550,00, na Rua Erwino Menegotti, 1.500
metros da Une�. TR: 8404-7840/ Áurea

APARTAMENTO - Vendo ou troco por imóveL de Jaraguá
do sul, apartamento com 3 quartos, com garagem, na Av.
central do kobrasol na grande ROrianópolis R$165.000,00
TR: 9196-4430

SCHROEDER - Apartamento 2 quartos - 67 mt2, na planta
- R$ 79.900,00 - TR: 8800-8800.

VILA NOVAVende-se apartamento no Edffício Marangoni,
com 2 quartos, banheiro social, lavabo, garagem e sacada.
Rcam móveis sob medida no banheiro e cozinha. Prédio
com salão de festas e parqUinho infantil. R$ 160.000,00.
TR: 3376-4110 / 9163-7000 em horário comercial.

JOÃO PESSOA VILLAGE STARK Vende-se 2 aptos c/ 2 .

quàrtos por R$114.900,00 cada: Entrada R$14.900,00,
restante financiado pela caixa econômica federal. Entrega

.

em maio deste ano. TR: 9233-8008 com Fábio.

VILA LENZI- Vende-se, uma easa mista próx. Ao colégio
Albano Kansller, com 3 quartos, escrilurada excelente
terreno livre de enchente e morro. Com piso e forro em

PVC. R$145.000.00. Aceita-se carro TR: 3371-6069.
.

Creci 11.831. �

JARAGUÁ 99 Vende-se casa de madeira com uma de
material nos fundos, loteamento Miranda, R$80.000,OO.

. TR:3273-6938.

ILHA DA RGUEIRA -: Vende-se easa de alvenaria, Rua
Antônio B. Schmidt, p'róximo ao mercado Fontana. livre
de enchente.Liberada para financiamento.R$145.000,OO.
Esluda se propostas TR:8425-6491/84534717 ou 3374-
2075.

ILHA DA RGUEIRA -vende-se área de 25.900 m2 na Rua
Domingos Rosa 946,com poço artesiano com nascente

de água, aceita-se veículos no negocio e parcelamento
diretamente com o dono.R$ R$165.000,00 TR:9196-
1000 •

MASSARAMDUBA- Casa com suíte, 2 quartos, 101 m2,
.

nova e pode ser financiada pela caixa. R$135.000,00

LOTEAMENTO MARAJOARA - Uma casa de alvenaria 136

m2, terreno de 407 m2 com 1 suíte, 2 dormíéno, sala de
-

estar e jantar, cozinha, lavanderia, dispensa e 2 vagas para
garagem. TR: 88715.814 ou 3372-2265 com Fabiano .

RRENZI- Vende-se casa de alvenana pequena com lage e

piso. R$75.000,00TR: 3371-6069 creci 11.831

SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno 2.ÔOO m2: com
galpão de 220 m2 com forro térmico e ar cond. Comcasa
mista de 3 quartos e demais dependências, com piscina e

quiosque. TR:3374-0927.
.

NEREU RAMOS Vende-se Casas geminadas 2 quartos,
em demais oependêncas, financiável. TR:337�0569 ou
9155-0553/9119-2643.

BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na próximo à
Construtora Hane, livre de enchente, terreno de 1016 m2

plano, porcelanato, suíte máster com hidro, closet, móveis
sob medida, garagem para 2 carros, ampla varanda.
R$ 480:000,00 TR: 3372-1765 ou 9109-9085. Aceita
troca por apto em Jaraguá e ltapemã/Meia Praia até R$
180.000,00.

IIII/WlunJJlmWIII, CHÃCARAS
BARRA RIO MOLHA - Vende-se chácara em condomínio

fechado, a 7 km do centro, com 20.198,54 m2. Terreno

�scrilurado com energia elétrica, ribeiráo e nascente. R$
65.000,00. Entrada 50% + parcelamento. TR: 3376-
4110 / 9163-7000 em horário comercial .

ESTRADA RIBEIRÃO Gl1STAVO - Vende-se chácara
em Jaraguá do Sul 258.000 m2. Com água, cachoera,
arrozeira. R$1 00.000,00. TR: 3371-6069 creci 11.831

RIO CERRO 11- Vende-se chácara com 50.000 m2, com
21agoas de peixe, com escrilura, 600 metros da BR 416.
R$135.000,00.TR: 3376-0726.

'f_JIIW�1II LOCAÇÕES
CASA ALVENARIA Aluga-se Rua Osni Antonio Pradi, n° 52,
Jaraguá esquerda. TR:9158-0019.

. ALUGA-SE Kitinet no bairro Água Verde próx. Igreja São
. Judas, R$350,00. TR:9917-5856.

.

ALUGA-SE sala comercial 180 m2 Rua Max Wilhelm

prédio azul. TR: 3371 ;6021 Sandra. .

ALUGA-SE Super loja no centro de Pomerode, ou aprox.
80.m2, com vídeo locadora completa, com telefone. Venha

,

conferir. TR: (47) 3395-1256, 3387-0042, 9985-6333.
•

ALUGA-SE Apartamento' no centro, 1 quarto, 'sala,'
coZinha, banheiro, lavanderia e garagem. R$500,OO. TR:

.

9118-7282.

VENDE-SE Galpão de eucalipto de 192 m2, coberto com

·etemít, para retirar do loeal. Com Paulo: 3273-2289 /
8802-4041

VENDE-SE. ótima oportunidade, loja com estoque e

roupas, calçados e móveis, com clientela formada, por
apenas R$25.000,00. Motivo mudança. Acerra carro 1]0

negócio, há possibilidade de negociação. TR: 3371-9604
ou 9188-3815 com Elisa.

VENDE-SE Clínica de Estética com Salão de Beleza,
clientela' formada. R$55 OOO,OO(acerto automóvel no

negócio) TR: 9946-349.

. VENDE-SE Mini mercado em funcionamento.

R$35.000,00. TR: 9112-3947"

VENDE-SE Restaurante com clientela formada, Rio da Luz.
TR: 3370-3599

ml"w/r.!Im;m� TERRENOS
ÁGUA VERDE - Vende-se lindo terreno de 450 m2. R$
105.000,00 S/troca. TR: (47) 9977-1276.

TERRENo.. - Vende-se prox. Duas Rodas 400 m2, toda
murada com água e luz, esgoto tratado.R$128.000,00.
Aceita carro ou caminhão baú.TR:3371-6069 creci
11.831

GUARAMIRIM .: venoe-se terreno' prox. Rudinick, BR

2&017.000 M2. R$1.700,000,00 TR: 3371-6069 CRECI
.11.83-1

JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno com área de 317 m2,
localizado no Loteamento Pradi I. (Aceíta financiamento)
R$ 65:000,00 TR: 84787790 ou 99644959.

GUARAMIRIM - Vende-se Terreno ·Ioteamento São

Francisco; R$ 58.000,00 á vista. TR: 3372-5413 ou 9118-
1799..
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Classimais 7

CURSO: .

·SUPERIOR DE T.�CNOLOGIA EM GESTÃO
: DA TECNOLOGtA.:DA'I,NEORMA_ÇÃO
'Inscri�ões: até 22/05/2011 :-,'

Através do site www.sc.senac.br

Confira nossos cursos Livres, Técnicos e Pós-graduação!

senac
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

••
Rua dos Imigrantes, 410/ Vila Rau / Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-8400

E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br / Site: www.sc.senac.br

Ensino com concelto máximo no r�lEC =,5!
,-

Palestra OFICIAL UPOADE 1 FURUKAWA

. Dia: 16/051 Horário: 18h30 às 22h30

Faça sua inscrição!

,MONTAD'ORA APRESENTOU O

EXPLORERi E,M NOVA'YORK

A FORO divulgou nesta terça":fe;ra seu montadora teve lucro de us$ 0,62 por ação,
melhor resultado de primeiro trimestre em 13 ,superando com folga estimativa média de

. anos, puxado por vendas forles nos estados' analistas de ganho de us$ 0,50,
.

segundo a
unidos e, demanda "por mais veículos de thomson reuters. o resultado marcou o sétimo
consumo eficiente de combustível. trimestre consec�ivo de lucro operacional

,

O lucro líquido, subiu para USS 2,55 pará a empresa.
bilhões, ou us$ 0,61 por ação, ante USS 2,09 A receita cresceu para USS 33,1 bilhões,

, bilhões, ou US$ 0,50 por ação, um ano antes. o ante US$ 28,1, bilhões no primeiro trimestre,
ganho foi o maior para um primeiro trimestre do ano passada ,

da montadora desde 1998.
.

Analistas esperavam fa�uramento de US$
Excluindo eventos não recorrentes, a 29,7 bilhões.

'

t
.. �,�. . .
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CITROEN
'AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

A partir de R$

56.9902,
à vista

Entrada de R$ 31.344,50

36 parcelas fixas
de R$ 758,19

CITROEN C4
A partir de R$

.

'

2

GLX 1.6 FL_EX 2011 54.990
,

Entrada de R$ 30.244,50 à vista

:36 parcelas fixas
deR$ 732,42

Apaítír de R$

59.990'
à vista

.

GlX 2.0 FLEX 2011

�ONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO 2�O 16V 151CV

Entrada de R$ 32.994,50

36 parcelas fixas.
de R$ 7·96,85

'

,CITROENC3
G�X 1.4 FLEX 2011
SERIE ESPECIAL SONORA

. A partir de R$

37.99
2

,- -".,..-. , à vista
'''''''''''DO
I"" .......

NOVO CITROEN
C4PICASSO
2.0 16V 2011
A partir de R$

78.9
2

• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEERFOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD·
., RODAS DE LIGA-LEVE 15"GRÃ'iIS. DIREÇÃO ELÉTRICA

,

CONHEÇA,TAMB.ÉM A \'tERSÃO COMICÂMBlOIAUTOMÁTlCQ,00 C3 SONORA

• NOVAS'RODAS DE LIGA LEVE 17". FREIOS ABS+ESP+AFU
o' NOVA LANTERNA TRASEIRA CRVSyAL BLACK· AR-CONDICIONADO

DIGITAL QUADRI-ZONE·' CÂMBIO AUTOMATICO COM TROCA NO VOLANTE

I "

CRTÉAFIVE TECHNOLOGJE CITROÊn

1-Promoção Citroên C3 Sonora corn-t ano de Terra Sonora grátis (Consulte reg'ulamento nasconcessionárias). 2- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e

opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 10/11 com valor à. vista de R$ 54.990,00 e coe realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial
negociada pela concessionária com instituiçâo financeira específica) + IOF. Citroén C4 Palias GLX 2.0 10/11 com valor de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada

de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição.especial negociada pela .concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 11/11 com valor

à vista de R$ 56.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.rn (condição especial negociada pela concessionária com instituição
financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco P$A com entrada' de 45% e saldo em, 24 meses com taxa

0,99% a.rn + IOF. Citroên C4 Picasso 2.0 16v 10/11·com·valor à vista de. R$. 78.990,00.3- TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a

aprovaçãorealizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 4-0fertas válidas até 28/04/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

•

(/)

-o
.-

>

>
-

(/)

< ,
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a explicação para o fenômeno
não é assim tão complicada: "Os
usineiros estão aumentando o

custo do álcool, e o governo não

faz absolutamente nada. O que
dita não é mais a oferta da lei e
da procura. Se transformou em

um abuso", explica o profissio
nal. Além do aumento do etanol,
sofrido diretamente, a gasolina
também aumenta porque sua

composição é de 25% de anidro,
um derivado do etanol.

Em uma pesquisa informal
realizada pelo O Correio do Povo

em quatro postos de combustível
localizados no Centro da cidade,
a gasolina comum está variando
entre R$ 2,97 e R$ 2,98. Já o álcool
fica entre R$ 2,66 e R$ 2,72, con
tra umamédia de R$ 2,64 (álcool)

Geral 11

EDUARDO MONTECINO

'lu J,ijf

Gasolina comum está variando entre RS 2,97 e RS 2,98. Já o álcool fica entre
RS 2,66 e RS 2,72, em quatro postos pesquisados pela reportagem,..

ic l E LI

Preço dos combustíveis
deve continuarsubindo

"
Está difícil pra gente também,
porque temos que arrumar mais

capital de giro, já que nem todo o

custo é repassado ao consumidor.
LOURIVAL JOSÉ DEMARCHI,
GERENTE ADMINISTRATIVO

Correção do ICMS no início demaio poderá provocar novo reajuste
JARAGUÁ DO SUL

A cada semana, mais
alguns centavos fogem
do bolso dos motoristas.
Mesmo os mais
experientes, acostumados
ao re(\juste comum nessa

época do ano, estranham
o rápido e constante
aumento do preço do
álcool, que se reflete
também na gasolina.
...... ara o gerente administra

_"
tivo de um dos postos de
combustível da cidade,
Lourival José Demarchi,

e R$ 2,87 (gasolina) registrados
também em uma pesquisa in
formal realizada há cerca de dez
dias pela reportagem.

E a tendência é de um aumen

to ainda maior. Demarchi afir
ma que, entre o final deste mês e

o início de maio, a Secretaria da
Fazenda de Santa Catarina deve

corrigir a tabela do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços), que está
desatualizada e não acompanha
os preços praticados nomomento.
Isso significa que a gasolina deve
ficar pelo menos R$ 0,05 mais

cara, e o aumento do etanol pode
ser de cerca de R$ 0,06.

"

Postos também
. sentem o aumento

Segundo o gerente, seria preciso uma intervenção
do Estado para impedir que os preços continuem su

bindo sem motivo real- o que daria um alívio para os

consumidores e também para os postos de gasolina, já
que alguns estão atémesmo diminuindo o rendimento
por não repassar todos os custos extras aosmotoristas.
"Combustível é algo muito sensível, sempre hã uma

variação. Mas não vemos o governo tomando uma

atitude e, consequentemente, não há um resultado.
Ao mesmo tempo, o consumidor não tem como parar
de consumir, então cnntínua'subindo", afirma. Já em
relação às empresas, o administrador afirma que está
sendo n ssário encontrar uma forma deaumentam

,
capitaI 40 paia:não sofre rUci com a alta.

• Bruna Borghetti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ALTERNATIVA

Diminuir procura é dificil, mas pode (\judar
Outra opção para forçar a queda dos preços seria a diminuição da procura pelo etanol,

possível para quem tem pode utilizar combustíveis alternativos, como o GNV ou outro

tipo de transporte. Um posto de gasolina do centra, por exemplo, já não estámais com

prando álcool há ummês - e não deve voltar a comercializar o combustível até que o pre

ço diminua, já que uma possível alteração pode causar prejuízos a curto emédio prazo.

PESQUI
R$ 2,72 pelo anidro ainda não foi repassado

Segundo uma pesquisa semanal realizada pelo Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada, da USP (Universidade de São Paulo), o preço do etanol anidro

registrado no dia 20 deste mês era de R$ 2,72 por litro. Este valor, no entanto, ainda
não foi repassado ao consumidor - no momento, o preço cobrado pela gasolina nos
postos tem como base o valor registrado no dia 15 de abril- de R$ 2,47.
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12 Economia

contece hoje às 19
horas no auditório
da Aciac - Asso

claçao Empresa-
rial de Corupá - a reunião
de implantação do DRS de
Bananicultura. A metodolo

gia DRS -. Desenvolvimento
Regional Sustentável - alia
os ,princípios participati
vo e construtivista em be
nefício de processos,» -de
desenvolvimento, obje- ,

tívando ganhos SOCiaIS,

.econômícos, ambientais e

culturais. O evento conta

rá com a presença de repre
sentantes do setor produ
tivo .e de�ais agentes que'
intervêm na cadeia de valor

�

da bananicultura, da comu-

nidade, com o propósito de
constituir, equipe de traba
lho encarregada de elaborar

Núcleo de

facções
Jairo Kienen apresentou'

as realizações' deste núcleo
setorial da Acijs/Apevi que
conta apenas com um ano de
atividade. Atualmente o nú
cleo conta com dez membros
ativos de um total de cerca de
250 empreendimentos que
prestam serviços de facção
no município, que 'estima-se
que empreguem 2.500 pesso-
as. Trata-se de um setor cuja
informalidade ainda está bas
tante alta, o que não impede
que já seja responsável por
quase 2% do PIB jaraguaense.
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fV�qer(:i.iQdo r� ionai

Lourival Karsten

diagnóstico e plano de ação
em benefício da atividade.
O incentivo a esta iniciativa

! provém do Banco do Brasil,
que' atua como indutor do '

desenvolvimento não só de

Corupá mas de toda a região
que tem na bananicultura
um dos grandes pilares de
sua atividade econômica.

Corupá, na verdade, está

rompendo barreiras na me

dida em que a atividade de

aproveitamento das fibras
de bananeira - historica
mente descartadas - que se

constituem em uma ativi
dade econômica que cresce

exponencialmente ,na rnedi- ,

da em que" consegue ganhar
volume e capacidade para
firmar parcerias com empre-
sas, especialmente na área
de decoração emobiliário.

Manifesto
daPME

A Pequena e Microempresa
de SC está construindo ao lon

go dos últimos anos o "Manifes
to da Pequena e Microempresa"
que é um relação de reivindica

ções que estão sendo defendi
das pela Fampesc de forma sis
temática. Para tanto não faltam

ações nas mais diversas esferas,
buscando influenciar os legisla
dores no sentido de regulamen
tar e propor leis que as favore

çam. É um trabalho lento e que
necessita muita dedicação. Este
manifesto assim como o livro
de Sergio Karkachi que defende
com base legal as reivindicações
foram entregues para os presi
dentes da Acijs e Apevi.

APEVI
Alessando Truppel Machado,

presidente da entidade, comu

nica a presença da mesma em

Joinville para participai de painel
que debaterá a questão do finan
ciamento para as Pequenas e Mi

croempresas. O acesso a recursos

é urn dos entraves para o desen
volvimento dos negócios. Uma
das promessas é a linha do Badesc

que deverá ser disponibilizada no

próximo ano, que promete recur
sos com juro zero para as PMEs.

Tratamento
diferenciado

Em defesa das Pequenas eMi
cro Empresas, esteve na plenária
daAcijs/ApeviMareio Manoel da
Silveira - presidente da Fampesc
- apresentando um aprofundado
estudo relacionado com a base

legal e a realidade que cerca a

diferença de tratamento dispen
sado às PMEs que dificilmente

conseguem sobreviver quando
confrontadas com grandes em

presas no seu setor.

Sábado da
solidariedade

No próximo dia 16 de julho
acontece a já tradicional - está
na oitava edição - macarronada

promovida pelas entidades as

sistenciais da cidade. Para este

ano espera-se a venda de dois
mil convites o que torna o evento

a maior macarronada de Santa
,Catarina. Renda será para a ma-

nutenção das diversas entidades.
Já existe patrocinadores, mas

certamente ainda será possível
associar o nome de sua empresa
a este evento.

Indústrias
. têxteis

Os números mais elaborados
relacionados com este setor dão
conta de que existem 501 empresas
têxteis em nossa região que empre
gam 24.576 colaboradores. Deste to
tal, Jaraguádo Sul contribui com300
estabelecimentos que empregam
17.139 pessoas. Portanto, urna ativi
dade das mais importantes para a

economia regional.

Sangue
A Associação dos Engenhei

ros e Arquitetos de Iaraguã do
Sul lança no mês de maio a c�
panha "Meio litro por uma vida"

que busca despertar a comunida
de para a doação de sangue atra

vés do Hemosc junto ao Hospital
São José. Embora tenhamos boas

instala�ões, faltam doadores. Esta

campanha será repetida todos os

anos, sempre no mês de maio.

Já está aprovada pela As
sembléia. Legislativa do Es
tado aDiretoria de Pequena

� !te, Microempresas junto a
I' Secretaria" de Desenvolvi-
mento Sustentável de SC.
Trata-se de mais uma con

quista deste segmento de

empresas que ganha voz

dentro do governo catari
nense. Falta apenas a efeti

vação e .a nomeação de um
diretor que, espera-se, seja
uma pessoa de grande co

nhecimento na área.

Católica de SC
O Centro Universitário - Ca

tólica de Santa Catarina realiza
no campus Jaraguá do Sul a Ava

liação Institucional 2010. O tra

balho caracteriza-se como um

dos indicadores da qualidade na

gestão das políticas administra

tiva, pedagógica e financeira. A

partir da Avaliação Institucional
são planejadas ações que contri
buem para a melhoria da quali
dade do ensino. Ela acontece de
13 de abril a 3 de maio.

'Weg na

Forbes
A revista Forbes compilou di

versas informações relacionadas
com as mais expressivas empre
sas globais e no quesito renta

bilidade a Weg ocupa a 1.822a

posição. E isto, apesar do duro

impacto da crise mundial que
beneficiou alguns segmentos em
detrimento de outros. O Global
2000 nomeia as duas mil maiores

companhias que se destacam no

mercado mundial em 62 países.
O Banco Bradesco (46a), Banco
do Brasil (51a) e a Vale (53a) são
as'outras brasileiras que figuram
entre as 100 maiores empresas.

Banco do ,Brasil
O banco estatal, além de

anunciar o investimento de US$
6 milhões na compra do EuroBank
dos Estados Unidos, confirmou
investimentos de mais US$ 25 mi
lhões que serão aplicados na ex

pansão das agências no mercado
norte-americano. O objetivo é ele
var a rede atual de três agências do
EuroBank para 20 nos próximos
cinco anos. O ritmo, como se ob
serva, será lento e gradual.

33 - 46 - 72 - 74 - 78

01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 09 - 12 - 14 - 15
17 - 19 - 21 - 22 - 25

INDICADORES

l' 0,63%

0,5606

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5620

26.ABRIL,2D11

26.ABRIL.2D11
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5ª Festa do
Champanhe

Com
a assinatura daRevistaNossa, acontece naAdegaAirosoMene

zes, no próximo dia 31 de maio, a 50 Festa do Champanhe. Evento
só para elas. Na ocasião, além da boa gastronomia, champanhe e

alto astral, acontecerá um desfile de moda da loja Fine Fiare. Tudo
embalado pela boamúsica da DJ Paty Lernz.Volto ao assunto.

CQquetel
No próximo dia 12 de maio, .

a presidente da APAE, Mônica
. Menegotti Schünke, ao lado do
marido, o empresário Márcio

Menegotti Schünke, serão anfi
triões em sua bela residência de
concorrido coquetel em home

nagear às 10 madrinhas do lo
Baile de Gala, promovido pela
entidade.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante do Parque
Malwee. A comida típica alemã

mais elogiada do Estado.

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-la: a
Márcia Rozza, da Fidelis Bebida,
é a grande aniversariante de

. hoje e vai adorar saber que foi
lembrada. Cheers!

• Q fotógrafo Maurício
Hermann, da Revista Nossa e

do site www.moagoncalves.
com.br, já acetinou a lente
da sua poderosa máquina e

sábado faz a cobertura da 3a
Macarronada Beneficente do
Moa. Haja flash!

• Quem esteve curtindo a

Terra do Tio Sam foi o amigo
Luiz Carlos Gieseler, o Zuza, e
suaMagali.

Tem sentido
Estava lendo num jornal que

os "amigos" de Zeca Camargo
estão querendo convencê-lo de

que ele não está tão gordinho as

sim para fazer dieta no Fantásti
co. "Zeca não é gordo. As roupas
que a Globo veste no jornalista
é que são muito apertadinhas!
Deve ser coisa de algum figuri
nista invejoso" - não é?
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Zeca Rausis da
Automóveis Jaraguá e a

esposa Eliane, na Baile
de Páscoa, no Amizade

"

Zum
Schlauch

Basta um minuto
para fazer um herói;
mas é necessário
uma vida inteira
para fazer um
homem de bem.

U�AfJt.I&JfUJl/fr·Para quem gosta de conhecer .

gente de bom astral e interessan
te, hoje, na Zum Schlauch, rola
sertanejo universitário com a

presença do cantor do momento,
Fernando Lima.Vai perder?

"

Prêmio
Amanhã à noite, às 20h30, ..

durante jantar no Clube Atlético

Baependi, receberei os prêmios
pelo O Correio do Povo, de me-

.

lhor colunista social, e pela Re
vista Nossa, como a revista mais
lida do norte do Estado.

Casa neva
Depois de volta de um tour

pela Argentina, o casal
de empresários Moacir e
Rosângela Schmitz está
de casa nova. Eles já se

acomodaram de mala e cuia
nas modernas instalações

da empresa lecimar
Malhas, que, aliás, ficou um

show. Bola branca!

A sempre
simpática
Rudi, nos

corredores
da London

• Dia quatro de junho, no salão
da igrejaMatriz São Sebastião,
acontece a 4a Feijoada
Beneficente do Lions Cidade
Industrial Jaraguá do Sul e a 25a

Campanha daVisão Escolar.

• O meu amigo irmão
Veniltom Claudio Silva e

sua trupe já garantiu os

ingressos para a concorrida
Macarronada Beneficente
do Moa, que acontece neste
sábado, no Amizade. .

• "Apenas quem ama as

pessoas é capaz de entendê
las; quem as despreza, nem as

enxerga".

\

• O boa gente Sérgio Ulrich,
do Bar do Sérgio, sempre
gentil com este colunista,
durante visita daMadre
Paulina, trouxe-me de

presente um delicioso vinho.
Valeumesmo!

• O casal SuzanaAparecida
da Silva Floriani e Eduardo
José Kremer Floriani ainda
recebendo cumprimentos
pelo enlacematrimonial, dia
nove de abril, na Capela Nossa
Senhora do Rosário.

• Omeu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o gente boa Ir, Saloman, da G6·
ferramentas. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna
todos os dias. Valeumesmo!

• Tenho recebido vários

elogios sobre o "Capote _

Salmão", servido naMadalena
Restaurante. Dizem que é uma
delícia. Vou conferir!

• Na sexta-feira, no Espaço do
'Oca, temAC/DC Cover com
a bandaAltaVoltagem. Boa
pedida!

IIJá/fui
gordinha,
comia fast
food quase
todo dia".
A panicat Babi Rossi
durante o bate-papo UOL

• Com essa, fui!

Dica de quarta-feira
Curtir as delícias da Confraria do Churrasco.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

LuizcarlosAmorim,
Esaitoreeditor

KeIl}'Erdmann, CharlesZimmennann, carlosHenrique
jornalista· escritor Schroeder, escritor

Fotografia

Cliques
ao acaso, interpretação da reali

dade pelos olhos de alguém, poesia em

cores sem palavras e muitas outras de

nominações posso usar para determiná
la. A discussão se ela é arte ou não também vai
muito além das lentes e, embora a fotografia
tenha o poder de eternizarmomentos pode ser

facilmente produzida e reproduzida, o que leva
a inúmeras discussões acerca de sua estética ar- .

tística. O fato é que desde os primórdios da cap
tação de imagens com má

quinas que exigiam grandes
sacrifícios para se tirar uma
foto até os tempos atuais onde
as máquinas digitais, com

toda a tecnologia sonhadaum
dia permitem extravagâncias
como apagar ou aumentar

as imagens, o que realmente
importa é o prazer do registro
instantâneo de qualquer coi
sa. Osmomentos que vivemos,
sejam bons ou ruins, maravilhosos, inesquecíveis
ou tristes, não acontecemmais damesma forma.
Podem até se repetir, mas serão diferentes. O

prazer real está em guardar o tempo.
E quando pensamos que podemos ter um

instrumento que nos permite colocar o tempo
num álbum, CD ou no computador, nada pode
ser mais encantador. As fotos são guardadas
inconscientemente por categorias de senti
mentos, aquelas que trazem saudade, as que
trazem alegria, as que fazem as lágrimas virem I

vagarosamente, as que arrancam gargalhadas.

Todas têm algo em comum: o registro eterno

de um instante, de um tempo que já passou
há anos, meses, dias atrás. A partir de 1927,
apaixonado por Flaubert e Baudelaire, o fo

tógrafo americano Walker Evans desistiu de
uma idealizada carreira literária e dedicou sua
vida à fotografia. Possuía o olhar atento diante
da vida das ruas. Por causa dele, pela primeira
vez, a fotografia como obra de arte podia ter a
mesma aparência que qualquer outra fotogra

fia e mostrar tudo, desde bo
tas velhas até um passageiro ./

de metrô ensimesmado em

seus pensamentos. Segun
do Evans as profundezas do
metrô constituíam um "lugar
ideal para qualquer fotógrafo
de retratos farto do estúdio
e dos horrores da vaidade".
Com seu estilo eliminou as

barreiras entre o belo e o feio,
o importante e o trivial e pro

porcionou, historicamente, ferramentas para
artistas das gerações seguintes que viriam. A

qualidade artística de um fotógrafo deve ba
sear-se unicamente na clareza, na inteligência
e na originalidade da percepção, sendo pro
fissional ou não. Chan, daqui de Jaraguá do Sul,
exterioriza isso de forma esplêndida em belas
fotos capturadas no auge da espontaneidade
de pessoas e da natureza. Guarde, registre tudo
o que considera importante e que valerá ouro
no futuro para que a vida valha a pena quan
do olharmos para uma fotografia.

o pequinês da Madalena e do Frederico desapareceu em
.
Guaramirim, próximo a delegacia. Os donos oferecem

recompensa, contato pelo telefone 3373-0296

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

. • Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h - segunda, terça e quinta)

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

- todos os dias)

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h10

- todos os dias)

• Cine Garten 2
• Hop - Rebeldes sem Páscoa (dub)
(14h45, 17h10, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h40, 19h -

todos os dias)
• O Ritual (Leg) (16h50, 22h10 - todos os dias) • Cine Garten 3

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

• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub) (15h20,
17h20, 19h20, 21h20 - segunda, terça e quinta)

• Hop - Rebelde Sem Páscoa (dub) (13h20,
15h20, 17h20, 19h20, 21h20 - quarta, sexta,
sábado e domingo)

• Cine Garten 4
• A garota da capa vermelha (leg) (14h30, 17h,
19h10, 21h20 - todos os dias)

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

todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h15, 21h20

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

• Rio (Leg) (22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• A Minha Versâo do Amor (Leg)
(13h40, 16h15, 19h, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU

LANÇAMENTOS • Cine Mueller 3 (3d)
• Pânico 4 (dub) (14h20, 17h, 19h40, 22h

• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

Menina Morta-viva
Quando Alice tinha dez anos, Ray levou-a de sua família,

seus amigos, de sua vida. Ela aprendeu a desistir de todo poder
para suportar toda a dor. Ela esperou que o pesadelo acabas
se. Alice agora tem 15 e Ray ainda a .mantérn com ele, mas ele
fala mais e mais da. sua morte. Ele não sabe que isso é o que
ela anseia. Ela não sabe que ele tem algo mais assustador
do que a morte em mente para ela. Esta é a história de Alice.

É.umaquevocênuncaouviufalar,equevocênunca,jamaisesquecerá.

, G[L1 ZABETH SCOTT

NOVELAS'!'J:.".�

MENINA
mORTA-VIVA (

RIBEIRÃO DO TEMPO
Flores se recompõe da briga com Joca. Joca

encontra Sereno mancando e diz para entregar o
gravador para Marisa. Flores pede a palavra para Ni

colau e afirma que sofreu um atentado. Joca tropeça
durante a fuga e vai preso. Ajuricaba acredita que
finalmente os agentes federais deixarão a cidade.
Nicolau e Karina ficam preocupados ao ouvirem o

relato de Flores. Marisa liga para Arminda e conta

que Joca foi levado pela polícia. Flores diz para Aju
ricaba que Sereno está envolvido no suposto plano
terrorista. ° hacker entrega o gravador para Marta,
que leva o gravador para a delegacia.

MORDE E ASSOPRA
Márcia ameaça denunciar Guilherme e ele fica

furioso. Hortência aconselha Abner a não se casar

com Celeste sem amá-Ia. ícaro descobre que Nao

mirecebeu uma rosa de Leandro e questiona a an

droide. Wilson passeia com Keiko e a beija. Aquiles
avisa a Celeste que tanto ela quanto Abner têm uma

herança para receber. Tonica torce para Zariguim
encontrar o esqueleto do dinossauro. Oséas avisa a

Fernando que a fazenda de Abner vai a leilão e ele
� fica penalizado. Lilian se oferece para ser emprega
da de Alice e Minerva se revolta. Celeste diz a Abner

que eles já podem se casar

INSENSATO CORAÇÃO
Saulo revela para Pedro como ele entrou na

empresa. Cortez pede para Rubens fazer um servi

ço. Vitória aconselha Bibi a dar uma lição em Milton.
Cortez fica balançado com a visita de Natalie. Leila

promete a Cecilia que vai conseguir ficar novamente
com André. Eduardo leva Sueli para ver o aparta
mento que alugou no Horto. Kléber tem uma crise

de ciúmes e faz Daisy perder o emprego. Nelson leva
Clarice para conversar com um advogado. Rubens
avisa a Cortez que o serviço foi feito. Pedro se mos

tra seguro diante de Saulo. Clarice não consegue
controlar o carro e sofre um acidente.

CORDEL ENCANTADO
Úrsula estranha que Herculano queira que o

rei acredite que Aurora esteja morta. Dora e Feli

pe contam para Inácio que Cesária foi acusada de
ter roubado o dinheiro em seu lugar. Januário se

enfurece com a atitude de Inácio e cancela o seu

noivado com sua filha. Herculano leva Úrsula para
o seu acampamento. Augusto repreende Inácio por
ter roubado o dinheiro do prefeito e exige que todos
se desculpem com Cesária. Antõnia teme que Janu
ário retome seu noivado com Batoré. Úrsula coloca
o soro da verdade na bebida de Herculano sem que
ele perceba e pergunta sobre a princesa,

o Vigarista
Vince é um jovem ex-condenado que, após passar cinco anos

na prisão, encontra um mundo totalmente diferente do que se

lembrava e para sobreviver - e quitar antigos débitos - passa a

trabalhar em uma oficina ligada ao crime organizado. Contudo,
recebe uma oportunidade de começar uma nova rotina quando
as esculturas que, como hobby, constrói com pedaços de metal
são descobertas por uma colecionadora de arte.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Cautela' e discrição serão as

palavras de ordem deste dia.
.

Há chances de conseguir progredir
financeiramente neste dia. Demonstrará

segurança no campo afetivo. Não deixe
seu amor em segundo plano.

TOURO
Trabalhos voltados .ao público
em geral estão favorecidos
neste dia. No relacionamento

, afetivo, as afinidades serão valorizadas,
aproveite para ficar perto de quem ama.

Viagens contam com boas energias.

GÊMEOS
Estará mais sensível e criativo,
devendo se destacar no cam-

po profissional. Mantenha uma

certa discrição no campo afetivo. No ro

mance, valorize a privacidade. Cuidado,
pode ter aborrecimentos com amigos,

CÂNCER
No campo profissional, mante
nha-se naquilo que havia pla-

nejado e não vai se arrepender.
Na vida afetiva, o período é de grande
união e estabilidade com o par. Cuide
mais de sua vida espiritual.

LEÃO
Não se deixe abater se algo não
aconteceu como havia planeja-

do. A tarde promete ser produtiva
no trabalho. Na conquista, pode se inte
ressar por alguém do seu dia a dia. Dê
mais atenção aos seus pressentimentos.

Você estará mais sensível a
1 influências externas: Trocar
ideias com pessoas com filoso

fia? de vida parecidas com as suas será

positivo. O romance está com um astral
intenso. Conte com a ajuda dos amigos ..

LIBRA
-

Fique mais atento(a), pois abor-
recimentos envolvendo farnflia
ou alguém do passado não es

tão descartados neste 'dia.No romance,
o momento é de desejo. Dedique-se a

tarefas que exijam inspiração.

ESCORPIÃO
� Atividades ligadas a criativida

e' de estão favorecidas; mas pro-
blemas de comunicação não

estão descartados. Aposte no relaciona

mento com a pessoa amada. Parcerias

estão em alta neste dia.

8SAGITÁRIONão deixe o sentimento de nos

talgia tomar conta do seu as

tral. Trabalhos autônomos estão

,
em alta. No romance, lute por mais es-

tabilidade no relacionamento. Cuidado

com gastos desnecessários neste dia.

CAPRICÓRNIO
No campo profissional, o astral
favorece a divulgação de suas

ideias. Na conquista, seu poder
de sedução estará a mil. Relacionamen
to estável protegido. Não se prenda ao

passado, busque a sua felicidade.

• Preste mais atenção nas suas

finanças! Pode acabar gastan
do desnecessariamente. Astral

óti- mo em família. A dois, não crie ex

pectativas ou pode se frustrar. Seja mais

discreto(a) com assuntos do coração.

O dia favorece os sonhos, invis
ta neles! No trabalho, tarefas

que envolvam comunicação ou

transporte estão protegidos. A dois,
saberá expressar seus sentimentos. Não

convém confiar demais nas pessoas.
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Protagonistas só
.

entram após um mês
Segundo a coluna Outro Canal, de Keila Jirnenez,

publicada pelo jornal "Folha de São Paulo", na próxi
ma novela de Aguinaldo Silva, "Fina Estampa", que
entrará no lugar de "Insensato Coração", os prota
gonistas, interpretados por MárcioGarcia e Carolina

Dieckmann, só entrarão na história quase um mês

depois da estreia, que será no dia 15 de agosto.

Miley Gyrus virá ao

Brasil com a mãe'
Miley Cyrus terá a companhia da mãe, Leticia, em.

sua vinda ao Brasil, segundo a coluna de Bruno Astuto,
do jornal "O Dia". A atriz e cantora, que se apresenta
no Rio e em São Paulo, em maio, fez questão de tra

zer toda sua equipe - maquiador, cabeleireiro, stylist,
dois seguranças - para acompanhá-Ia por aqui. Apenas
uma guia turística brasileira foi solicitada.

DIVIRTA-SE

Uma boa desculpa
Finalmente a tão sonhada Ferrari! E lá vai o cara,

todo feliz testar a potência da máquina. Pegou a ro-
.

dovia e resolveu ver atéonde aquele motor possante
dava: 120,130,150 ... a sirene da polícia ... 160, 180
e o guarda atrás! 190, 200 ... puxa, esse cara não de
siste mesmo! Finalmente encostou o carro. O policial
aborrecido desce da viatura:

- Olha, estou no fim do expediente, furioso com o

meu superior, esqueci a caneta ... mas se você me der
uma boa desculpa, eu deixo você ir sem a multa!

Sem pensar duas vezes o cara responde:
- Sabe o que é seu guarda, é que a minha mulher

fugiu de casa com um policial, e quando escutei a sire
ne, pensei que era ele tentando devolver aquela praga!'

Ivete SangaIo
faz piada com
casamento real

Ivete Sangalo fez piada sobre o

casamento real britânico do príncipe
William com Kate Middleton em seu

Twitter na tarde desta segunda-fei
ra, 25. "Acabou de chegar aqui em
casa um convite ...Pera, vou abrir. .,

É chic", escreveu, fazendo suspen
se. "Olha só ... É do príncipe ...Me
convidando pro casamento' dele
mais Kate ... Ó que pena, não po
derei comparecer", emendou."Eu
até iria, mas tô sem traje. Vou
mandar um DVD autografado, né
gente? Super adequado".

Jornal brasileiro confirma:
· Carla Bruni está grávida

Carla Bruni não confirma, mas está grávida sim, garante a coluna de Bruno

Astuto, do jornal "O Dia". A primeira-dama da França, de 43 anos, estaria tentan
do engravidardesde que casou com Nicolas Sarkozy, tentou manter a gravidez
em segredo - ela mesma queria anunciar a novidade - mas a informação acabou
vazando e foi publicada pela imprensa francesa neste fim de semana:

Cristiana Oliveira reage
a criticas pelo Twitter

.

Cristiana Oliveira rebateu críticas à sua participa
ção em "Insensato Coração". "Aos que gostaram e res

peitaram o meu trabalho, o meu muito obrigada. E aos
que não gostaram meu respeito. Aos pobres de espí
rito, aos desinformados, aos preconceituosos e aos

engraçadinhos e piadistas, a liberdade de expressão é
sempre válida ... Mas olhem pra vocês mesmos antes

de julgarem os outros ...quem aponta um dedo pra um,

aponta três para si mesmo", twittou.

SUDOKU

SOBREo JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

ANIVERSARIANTES
27/4
Adelino Hansen

Adriano Gudzinger
Albertina Klein

Ana Claudia Brandt

Angelo M. deMiranda
Bianca Steinert ,

Bruno J. da Silva

Candido Brych
carmelo Pasqualli
Cristina S. Correa

Daniele Schreiber

Edla Kaesstner

EdmarKopp
Giovana 8. dos Santos

Giovane Borchardt

Iraci Zils

Jaciane 1. Tyski
Jackson D. Coelho

Joao Vicente

Leucadio J. de Ataíde
Lucia U. da Silva .

Luciane Neumann

Marcilio Hornburg
Marilene C. S. Volpi

,

Willian laube

Yasmin Gabriela
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DELE AGIAS

Policiais civis chegam à região
Dois delegados e sete agentes irão reforçar efetivo em Iaraguá do Sule Guaramirim
Na segunda-feira deve ser feita
a apresentação oficial dos nove

policiais que vêm para a região.
e acordo com o delegado regio
nal Uriel Ribeiro, serão um dele

gado e cinco agentes para atuar

...."em Jaraguá do Sul e um dele

gado e dois agentes para Guaramirim.
"O prazo para apresentação do reforço
policial encerra na quarta-feira, 2, mas
isso deve acontecer já na segunda", in
formou Ribeiro. Amaioria, segundo ele,
são policiais sem experiência profissio
nal, em início de carreira:

Ainda de acordo com o delegado,
alguns já vieram conhecer Iaraguá do
Sul e estão providenciando a mudança
para cá. "São todos de fora e uma parte
é casada, têm família e precisa resolver

questões como alugar imóvel para mo

rar, fazer transferência de escola dos fi

lhos, etc.", observou.
Assim que houver a apresentação

oficial, os policiais iniciam suas ativi
dades. Em um primeiro momento, os

agentes devem atuar na área adminis
trativa para se colocarem a par do fun
cionamento interno das delegacias,
passando depois aos trabalhos de in

vestigação. Os delegados já começam a

trabalhar em suas funções.
Na opinião de Uriel Ribeiro, este refor

ço no efetivo da Polícia Civil vai agilizar o
atendimento à população, embora não

seja o suficiente. "Precisamos de mais

gente, mas estes profissionais que estão
vindo já serão de grande ajuda", afirmou.

Segundo Ribeiro, no fim do ano um

número maior de policiais deve ser desti
nado à região. IINo segundo semestre des
te ano, uma nova turma deve iniciar curso
de formação naAcademia e alguns foram
prometidos para nossa região, mas não se

sabe quantos profissionais serão destina
dos para cá", finalizou .

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

ARQlllVO oCP

Delegado Uriel aguarda vinda de policiais

Promoção Peugeot 10 Anos Fabricando no Brasil. Fazendo um test drive você concorre a 25 pacotes de viagens para os Estúdios da Fox Film, em Los Angeles, e comprando qualquer veículo
Peugeot você concorre a 1 Peugeot 307 Hatchback, O Km, Série Especial1 O Anos. Participação de 9/3/2011 a 2/5/2011. Sorteio: 25/5/2011. CA. CAIXA N° 6-0096/2011. Consulte o regulamento
no site www.peugeot.com.br.lmagens meramente ilustrativas. Toda Linha 407 e 307 com taxa de 0,99% a.m., com entrada mínima de 40% e saldo em até 48 meses para ano/modelo: 10/11
e em até 36 para ano/modelo: 11/11 - Para maiores informações consultar uma das Concessionárias participantes. Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex - Série Especial 10 Anos,·3 portas, pintura
sólida, ano/modelo 11/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 33.990,00. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex - Ar Condicionado, direção hidráulica, vidros e

travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 38.990,00. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - Ar Condicionado,

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. ReinoLdo Rou, 414

Blumenau (47) 3331�4500

Rep. Argentina} 2077
'

/
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Equipamentos auxiliam trabalho
Viaturas do 14° Batalhão da Polícia Militar estão operando com câmeras de monitoramento

A Polícia Militar está contando
com um suporte a mais em seus

trabalhos de rotina: a tecnologia.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 27 de abril de 2011

direção hidráulica, vidros e travas elétricas, 5 portas, Freios ABS, Air-bag, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público
sugerido para venda à vista a partir de R$ 49.900,00. Frete incluso. Peugeot HoggarX-Une l.4L Flex - pintura sólida, ano/modelo 11/11 - 03 anos de garantia - Protetor de caçamba
incluso. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.900,00. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: 207 HB XR l.4L - 10 unidades, 307 HB Presence
1.6L - 04 unidades, 207 Passion XR l.4L - 10 unidades, Hoggar X-Une l.4L Flex - 01 unidade. Prazo de vigência da oferta para pedidos firmes fechados: entre 12/04/2011 e 03/05/2011 ou

enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições es peciais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot
participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br

.

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só, 7

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 3200

Rio do Sul (47) 3522-0686
.

Alo Aristiliano Ramos, 1595

Faça revisões em seu veículo regularmente. PEUGEOT
MOTlON fi. EMOTlON

Segurança 17

Na
segunda quinzena deste mês;

todas as viaturas da Polícia Mili
tar em Jaraguá do Sul passaram a

operar com câmeras de monito
ramento instaladas nos para-brisas. São 23
unidades que foram adquiridas através do
convênio de trânsito, firmado entre o 14°

BPM (Batalhão de Polícia Militar) e a Pre

feitura, em um investimento de aproxima
damente R$ 30 mil.

As câmeras instaladas nas viaturas
servem para gravar o trabalho dos poli
ciais militares durante o radiopatrulha
mento, tornando as abordagens mais

transparentes. As imagens também po
derão ser utilizadas como fonte de infor

mação em inquéritos.
Há cerca de duas semanas também es

tão sendo utilizados nas principais vias da
cidade dois radares móveis que auxiliam
na fiscalização do trânsito. "Estes equipa
mentos possuem um sistema que iden
tifica veículos sem licenciamento e com

registro de furto ou roubo. Com câmeras

potentes, eles registram as placas do ve

ículo, sem que '0 motorista tenha que ser

abordado", explica a assessoria de impren
sa do 14° BPM.

-

COMUNICAÇAO
OPERACIONAL

o próximo passo será a melhoria na co

municação operacional com a utilização de
60 novos aparelhos de rádio, já adquiridos
pela Polícia Militar em parceria com a Prefei
tura e o Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

ARQUIVO oCP

Câmeras irão gravar abordagens policiais
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Naár'e,a

Henrique
.

Porto
Juventus, 45 anos

O
Grêmio Esportivo Iuventus celebra 45 anos neste domin
go, dia lo de maio, sem festa. Sequer tenho notícia de um
bolo seco com gasosa em comemoração a esta data tão

importante. Uma pena, pois no momento que o clube
atravessa seria uma ótima oportunidade de mostrar força junto
à comunidade. Para a data não passar despercebida, sugiro uma
ação entre os torcedores: vestir orgulhosamente a camisa do Mo

leque Travesso durante todo o domingo. Seria uma espécie de
'Iuventus Day'. Eu farei aminha parte, e você?

Passeios Ciclísticos
Tenho notícias de dois passeios ciclísticos em comemoração

ao Dia do Trabalho, ambos gratuitos e com premiações. Um é o
do Sesc, denominadoDia do Pedal, com saída às 8h da sede da enti
dade e chegada na PraçaAngelo Piazera (informações no email kle
berc@sesc-sc.com.br). O outro passeio acontece emCorupá e é pro
movido pela Fundação Municipal de Esportes, com saída da Praça
Arthur Muller, às 9h, e chegada no Seminário Sagrado Coração de
Jesus (informações no email esporte@corupa.sc.gov.br).

Olympya
Num fim de semana com

poucas opções esportivas, fe
lizes aqueles que optaram por
acompanhar a partida entre

Olympya e Kindermann, pelo
Catarinense Feminino. O Jogo
foi muito bom tecnicamente
e emocionante. Faltou pouco
para as comandadas de Polen
ta quebrar a invencibilidade de
três anos das adversárias.

Corupá-
Demorou um pouco, mas

Corupá finalmente definiu
seu calendário de eventos es

portivos para 2011. A demora
teve seu motivo: como a cida
de foi castigada pelas chuvas,
cada secretaria teve que ceder
um pouco em seu orçamento.
"Agora nosso foco será a comu

nidade", avisou Felipe Rodri

gues, dirigente da FME.

Figurinhas
Em parceria com o Bazar

e PapelariaMarechal estamos
sorteando quatro álbuns de

figurinhas da NBA, a gran
de febre do momento. Para'

concorrer, basta mandar
um e-mail para avantees
portes@gmail.com e dizer

qual atleta da NBA já desfilou
seu talento nas quadras de

Jaraguá do Sul. Dica: ele joga
va por Blumenau.

Basquete
o projeto Bola da Vez, uma

parceria entre a WEG e a Ajab
(Associação Jaraguaense de

Basquetebol), acaba de com

pletar seu primeiro ciclo. De

pois de onze anos, três atletas
que saíram dos pólos espalha
dos pelas escolas do municí-

f _

pio retornam a eles, agora na

condição de treinadoras. Um

exemplo a ser copiado.

Copa Flamengo
A 1 a Copa Flamengo Fu

tebol Suíço (Troféu Grameira

Krause) ,chega na fase quar
ta-de-final. Na sexta-feira,

, 29, jogam Barrabaxo x Néki
(18h30), Amizade x Posto Péro
la (l9h30), Só Amigos x Noite à
Fora (20h30) e Batavo x Bangu
(21h30). São jogos eliminató
rios e acontecem no estádio
Luís Carlos Ersching.

Guaramirim
Foram prorrogadas até o

dia 6 de maio, as inscrições
do Campeonato Guaramiren
se de Futsal Sub 17 Masculino
e do Campeonato Aberto de
Futsal Feminino. Os congres
sos técnicos serão realizados
no dia 11 de maio, às 19h, na
sede da Secretaria de Esporte.
O inicio das competições está

previsto para o dia 21.

'::':::'I:;'�� I
Wt,,'L,,}� t"

Jaraguá refo time
com novos talentos
Peneira trouxe quatro jogadores para o Leão do Vale

I,,,·,,lomlJ

I

JARAGuÁ DO SUL

O campo do Botafogo
recebeu no feriadão 67
jogadores buscando uma

vaga no time de Jaraguá.

os
participantes da seleti

va fizeram testes por cer
ca de três horas e apenas
quatro foram escolhidos

para integrar o Iaraguã, cria
do no final de março. O meia
atacante Diêrlem Hendges, o

zagueiro Israel Corrêa e os ata

cantes .Guilherme Henrique' e
Anderson dos Santos foram os

selecionados. Eles começaram a

treinar ontem junto aos outros

25 atletas que integram o time e

as categorias de base. Porém, o
elenco que disputará a Divisão
de Acesso, a partir do ,dia 7 de

agosto, ainda está em formação.
O presidente do Sport Club

Jaraguá, Valdemir Salviano da
Silva, o "Da Silva", teve boas im

pressões da peneira. "Pelo de

sempenho dos participantes dos
testes, pudemos perceber a qua
lidade do trabalho que tem sido
realizado pelas escolinhas de fu
tebol da' região", comentou.

A partir da próxima semana,
o clube vai fazer mais uma tria

gem nas escolas de futebol da re

gião, em busca de cinco jogado-

res. Além desses atletas, mais dez
profissionais serão anunciadas
em junho, fechando no total 40,
que irão compor as três catego
rias: juvenil, juniores e profissio
nal, que treinarão juntas,

Abuscapor novos reforços terá
a ajuda de Luccas Neto, coordena
dor de futebol do clube, que foi

ex-jogador, olheiro e preparador
físico das categorias de base do
São Paulo. Os treinos preparató
rios para o Campeonato Catari
nense começam oficialmente 17
de maio, quando a equipe passa a

treinar diariamente.

• lita Pretti
tita@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Guaramifim (47) 3373-0277
Jaraguá do Sul (47] 3370-6173
......... _-'-

Guilherme, Oiêrlem, Israel e Anderson foram os escolhidos na peneira realizada durante o feriadão

Ol.UVjPfADAS

Gorupá promove
Jogos escolares
Começou ontem a 3a Olesco

(Olimpíadas Escolares de Coru

pá). A competição envolve atletas
entre 12 e 14 anos, representando
cinco escolas do município nas

modalidades de futsal, voleibol,
handebol, xadrez e tênis de mesa.

Os jogos da Olesco acontecem no

ginásioWillyGermano Gessner,

FUTSAl

Inscricões são
�

prorrogadas
As inscrições para o Campeo

nato Municipal de Futsal Sub-17
e Campeonato Aberto de Futsal
Feminino de Guaramirim foram

prorrogadas até o dia 6 de maio.
A ficha deve ser retirada na Se
cretaria de Esporte e Lazer. A

previsão é que os campeonatos
comecem no dia 21 de maio.

INTEGRAÇÃO
Escolar tem

congresso técnico
o Campeonato Escolar Murillo

Barreto de ?O 11 terá seu congresso
técnico hoje, às 9h, na FME. Serão
sorteadas as chaves para asmoda
lidades e também repassadas as

" informações para a realização do
evento. No total, 32 escolas foram
inscritas e o evento vai reunir 1,4
mil estudantes de 12 a 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Neymar já mostrou que
é decisivo. Por isso,
o craque é a grande
esperança do Santos na

sequência da libertadores.

IlvinegrO
recebe o América,

o México, hoje, às 21h50,
a Vila Belmiro, pelas oita
as de. final da libertadores

tentando esquecer o início ruim na

competição continental. Para isso

depende das boas jogadas do garo
to. O atacante explica que não sente
o peso dos jogos decisivos e encara

os jogos como se fosse comum.
"É que para mim, sinceramen

te, não muda nada. Tenho de jogar

Grêmio perde e

se complica
na libertadores
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o meu futebol. Quando estou den
tro de campo, as coisas acontecem
naturalmente.Vale gol e vitória.Não
importa se é contraoAmérica, o São
Paulo ou qualquer outro time. Sem
pre entro para ganhar", declarou.

Outra equipe brasileira que
entra em campo hoje pelas oitavas
de final da libertadores é o Cruzei
ro, melhor time da fase de grupos.
O técnico Cuca não terá Thiago
Ribeiro e Pablo, lesionados, e deve
escalar o atacante Brandão e o la
teral-direito Vitor na partida con

tra o Once Caldas, às 21h50, em
Manizales, na Colômbia. Recém
contratado pelo Cruzeiro junto ao

Olympique de Marselha, Brandão
terá a chance de fazer a sua estreia.
JáVitor está confirmado no lugar
de Pablo e irá estrear pela equipe,

JOGOS PELO MUNDO

usarr RES

tosaposta todas
as fichasemNe
Cruzeiro visita Once Caldas, emManizales, na Colômbia
DA REDAÇÃO

• TAÇA LIBERTADORES
.• OITAVAS DE FINAL

RESULTADO
ONTEM
Grêmio 1x2 Universidad Católica -

HOJE
21h50 - Once Caldas x Cruzeiro

21h50 - Santos x América
AMANHÃ
19h30 - Pefiarol x Internacional
21h50 - Fluminense x Libertad

• COPA DO BRASIL
• OITAVAS DE FINAL

.

JOGOS DE VOLTA
HOJE
19h30 - Grêmio Prudente x Ceará
21h50 - São Paulo x Goiás
21h50 - Horizonte-CE x Flamengo
AMANHÃ
19h30 - Caxias x Coritiba
• QUARTAS DE FINAL
JOGO DE IDA

HOJE
21h50 - Vasco x Náutico

A Universidad Católica ven

ceu o Grêmio por 2xl, ontem, no
estádio Olímpico, e ficou em van

tagem para conquistar uma vaga
para as quartas de final da Liber
tadores. O time chileno pode até

perder na volta por lxO, na quarta
da semana que vem, em Santiago,
que garante a classificação. Já o

clube brasileiro precisa fazer dois
ou mais gols de diferença. Pratto
abriu o placar, aos 28 minutos do

primeiro tempo.' Pouco depois,
aos 35, Borges deu urna cotove

lada no adversário e foi expulso.
O empate saiu aos 14 minutos do

segundo tempo com um chute
de fora da área de Douglas. Mas o

.

Grêmio não conseguiumudar a si
tuação e' aos 29 minutos a Univer
sidad Católica marcou o segundo
gol novamente com Pratto. Atacante Neymar disse que não sente pressão nos jogos importantes

COPA DO BRASil:VASCO E NÁUTICO ABREM OS JOGOS DAS QUARTAS DE fiNAl

, Oitavas de final continuam hoje
Três jogos dão sequência no Morumbi. O confronto deve uma eliminação vexatória, preci

hoje as oitavas de final da Copa marcar a reestreia de Luis Fa- sa vencer ou empatar acima de
do Brasil e um abre as quartas biano. Um empate já garante á dois gols. O Vasco é o único que
de finais. O Grêmio Prudente equipe nas quartas. joga pelo confronto de ida das
encara o Ceará, às 19h30, pre- O Flamengo visita o Horizon- quartas de final. É provável que o
cisando vencer por lxO ou dois te-CE e oVasco recebe o Náutico, cruzmaltino poupe alguns titula
gols de diferença. Já o São Pau- ambos às 21h50. O Mengo empa- res, já que decide a Taça Rio com
lo enfrenta o Goiás, às 21h50, tou em lxl em casa e, para evitar o Flamengo no fim de semana.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBLICAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SAND\CATAlUNA

Tabelionato do Município eComarca de Iaraguã do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390 • Horário deFuncionamento: 09:0011 às 18:00h

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 175466/2011 Sacado: ALEXANDRE GIOVANI BOREill Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DEPAUlA
1227 - JARAGUADO SUL - CEP: 89254-710 Credor: MECANICAVOIGTCARLIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
5077/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 282,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 175650/2011 Sacado: GM CALCADOS E CONFECCOES LIDAME Endereço: R EXPEDICIONARIO ANTO
NIO CARLOS FERREIRA 1217 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: REH CALCADOS E TRASSP. LIDA ME Portador:
- Espécie: CH - N°Titulo: 000006-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.595,00 - Vencimento: 051ll/201O

Apontamento: 175631/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BEW Endereço: RUA ALBERTO FAGUNDES LENZI 486 - AGUA
VERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-460 Credor:VAIDOCIR HAASME Portador: - Espécie:DMI - N'Iitulo: 27099-2 -

"

MotivQ: falta de pagamentoValor: R$2oo,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 175430/2011 Sacado:)JS MODAS ITDA ME Endereço: RUA IRMAO LEANDRO 3272 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-750 Credor: INDUSTRIA DE CALCADOS FERRATI ITDA Portador: - ESpécie: DMI - N°TItulo: 00000128801-
Motivo: falta de pagamentoV.alor: R$1.l40,OO - Vencimento: ll/04/2011

Apontamento: 175577/2011 Sacado: RONAID NAUMANN Endereço: RUAMANOEL FRANCISCO DA COSTA 4950 - lara
guá do Sul-SC - CEP: -

. Credor: MECDIESELFIGUEIRAITDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2/4342 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 289,79 - Vencimento: 04/04/2011

.

Apontamento: 174771/2011 Sacado:VAIDEMARLENNERT Endereço: RUACIARAHANEMANN, 587 - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-560 Credor:MECDIESELFIGUEIRAITDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1/4437 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 600,00 - Vencimento: 25/03/2011

.

Apontamento: 17564112011 Sacado: VERIDIANA APARECIDA S!MOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99 - JARAGUA 99 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTA !MOVEIS Portador: - Espécie: DMI - N° TItulô: 40/RENG02oo -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$189,50 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 175642/2011 Sacado: VERIDIANA APARECIDA S!MOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99 - JARAGUA 99 -

.

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTA !MOVEIS Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: RENEGOCIACA
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,00 - Vencimento: 10/04/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foipublicado no jornal "Correio do Povo", na data de 27/04/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 27 de abril de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 8

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA' MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que IRIO MANSKE, CI nO 685.455-9, CPF n?

489.595.109-04, brasileiro, agricultor, casado pelo regime da comunhão universal de bens,
anterior a vigência da Lei n° 6.515/77, com MARIA TONON MANSKE, CI n° 19/R 685.542,
CPF n° 653.635.079-00, brasileira, comerciante, residentes na Rua 897-Helmuth Manske n°

3411, nesta cidade, REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da Lei n° 6.015/73, com
as modificações introduzidas pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA
do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 918-José Martins, ma
triculado sob nO 15.172, Livro n° 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo

arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado

dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS

para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publi
cação): CONFRONTANTES - ÊXODO 20 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA,
estabelecida na Rua 1200-Francisco Outra n° 529, Bairro Amizade, neste cidade; MAFALDA
DERETII e MANFRIDO DERETII, residentes na Rua Helmuth Manske n° 3451, Bairro Três
Rios do Norte, nesta cidade; e MARIA INÁCIO NUNES, residente na Rua Helmuth Manske
n° 3411, Bairro Três Rios do Norte, nesta cidade; Se for o caso, a manifestação deverá ser

feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis

(situado na Rua Barão do Rio Branco n° 414, sala 2, centro, na cidade de Jaraguá do Sul/SC,
expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que
presumir-se-à a anuência d(o)(a)(s) confrontante(s) que não apresentar(em) impugnação no

prazoda notificação.
�

JARAGUÁ DO SUL, 19 de abril de 2011.
AOFICIALA

Jorge Susumu Seino - Oficial

o Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Registro de. Imóveis da Comarca
de Guaramirim-SC, FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou

dele tiverem conhecimento, que SIDNEI SILVEIRA, CI n° 84910929-SESP/

PR, CPF nO 030.466.389-14, brasileiro, solteiro, maior, industriário, residente e

domiciliado na Rua 441-São Paulo, bairro Caixa D'Água, em Guaramirim,SC,
é devedor dos encarqos vencidos e não pagos do contrato de financiamento
imobiliário nO 810740000407, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em

10/10/2007, registrado sob n? R-4-19.755, na matrícula nO 19.755 do Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim,SC, referente ao imóvel situ
ado na Rua 441-Sem N?me, lote 82, bairro Caixa D'Água, em Guaramirim,SC,
o valor do encargo, posicionado em 10/04/2011 corresponde a R$3.728,25,
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e-às despesas de cobrança
até a data do efetivo pagamento, somando-se também, o (s) encargo (s) que
vencer (em) no prazo deste edital. E como esteja o mesmo em lugar incerto

.
e não sabido, não sendo possível intimá-lo pessoalmente, intimo-o pelo pre
sente a comparecer a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rua
28 de Agosto; 1918, sala 301, 30 Andar, Edifício Nexus, em Guaramirim,SC, .

onde deverá efetuar a purga do débito acima descriminado, no prazo impror
rogável de 15 dias, contados do 3a dia da publicação do presente edital. Fica
cientificado o mesmo de que o não pagamento da referida obrigação no prazo
ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor da credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do

artigo 26, §7° da Lei 9.514/97. Guaramirim, 19· de Abril de 2011.
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PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO

.
Tempo firme com sol
entre poucas nuvens em

SG. Nas proximidades de
Joinville, mais nuvens e

chance de chuva fraca na

madrugada e à noite.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

rh Illlltjllt"�IIII�

MíN: 16°C Q_)MÁX: 21°C

QUINTA
���;III!�\''''''f!"MíN: 15°C �MÁX: 23°C

SEXTA
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MíN: 14°C ;;st""U!I""ijl'

C�MÁX: 26°C

SÁBADO
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Parcialmente Nublado

Nublado
Ensolarado

e.)
CANOINHAS
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SEVOCÊVAi pARA· ..

i
' predo!P!AO\ comi"! ,

poucas nuvens
durante

todo o dia. ourante
,

a tarde, sol ab��.
Jemperatura ""OIma

".. �e �2PC d.� �ílll
m��.ima de 22 G ii

RiO 00 SUL
....
12° 20°

HUVA

ChuvaWacaapenas em
Joinville e no litoral

TEMPERATURA

Variação alta nesta
quarta�feira em SC

SÃO �JOAQmM
....
9° 19°

o dia promete tempo firme e

com pouca chuva na maior parte
do Estado, com previsão de chuva
fraca apenas para a linha costeira
e para as proximidades de Joinville.
No restante do Estado, sol acompa
nhado de poucas nuvens.

Durante todo o período de

hoje, as temperaturas devem ser

bastante variáveis, com frio consi
derável durante a manhã e eleva

ção ao longo do dia, com tarde en
tre amena e quente. Padrão deve
continuar durante a semana.

,,,,,,",,,tl\,jI '"''''

r: �' .: ,?).� ��f
Instável Ghuvoso

FASES DA lUA

-
Trovoada

I ' .. ,

NOVA
'"

CRESCENTE MINGUANTE

VENHA CONHECER O NOVO JETTA

Novo Goll.0 2011 Total Flex 4 Portas
a partir de R$

SE V' S

Preço com
nota fiscal
de fábrica

• Poro-choque na COI' do veículo

• Banco do motorista com

regulogem de oituro
• Porta-maias revestido de carpete

JETrA 2.5 T!PTRONtc
170CV /2009

f{$ 6,'1 �900f �

COMPlfTC)

Promoções válidas até 30/0412011 para veiculas com pintura sólida. Freie incluso. Novo Goll,O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, coo, 5U11C4. com preço promocional á vista a partir de R$27,930,OO_ Direção hidráulica, Pacote Trend e Módulo Comfort por

R$990,OO (pacote referência W42NV43+P09) vélidos somente para compra de Novo Gal 1.0 e 1.6. 'Promoção '�PS em Ioda alinha zero quilómetro' váiida enquanto durarem os estoques ou até 30/0412011. Exceto para Novo Gal e Voyage. Modelo GPS: Navegador GPS

Portátil H·Buster (H8N·4310P). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201012011 Okm. sem limite de quilomelragem. para defeitos de faMcação e montagem em componentes internos de molar e

íransmlssão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km).1Ô. necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consuite um Concessionário Voikswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC·. 0800 770 1926 ..Acesso

ás pessoas com deficiência audiliva ou de fala: 0800 770 1935, Ouvidoria: 0800 701 2834. Fotos meramenle iiustrativas, www.vw.com.br.Veicuios em çonformidade com o Proconve,

.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito�_íM§
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6lf� www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN
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