
ADJ/FME
enfrenta Ibirama

hoje à noite
Equipe entra em quadra pela ,

, quinta rodada da Divisão Especial'
do Estadual com uma novidade:

Dian Luka reforça o elenco, porém,
jogador não estreia hoje.

Página,17 •
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PREPARANDO A FESTA blush!
,

A revista da mulher inteligente!

EDUARDO MoNTECINo

23aWinterfest acontece de hoje até domingo, na Sociedade Recreativa Alvorada. Evento tradicional reúne música.dança, apresentações culturais e comidas típicas.
,

,

E UGAÇÃ"
Reforma"de escola

.'

custará ·R$1,2 milhão
Expectativa da SDR (Secretaria de

I Desenvolvimento Regional) é que recuperação
da Lauro Zimrnerinann, em Guararnlrim,
comece em julho deste ano. Página 9

,
10 A 81 NTE

Sensores irãó aj.udar '

a preven'ir desastres
.Defesa Civil de Jaraguá do Sul vai adquirir25
equipamentospara monitorar nível dos' rios,
volume de chuva e umidade do solo. Aparelhos
começam a funcionar em setembro. Página 7

SAÚD
Amvali, vài repassar
verba aos hospitais
Municípios da microrregião devem pagar
RS 150 por cada cirurgia eletiva realizada
nos hospitais São José e Jaraguá. Objetivo é

, agilizar a fila de espera. Página 11

•
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Privatizacão da

."

Vale do Rio Doce
o governo de Fernando Henrique Car-

.
.

:. doso privatiza a companhia Vale do Rio
.. Doce, em 6 de maio de 1997. O controle da
,

empresa passou para o Consórcio Brasil, de
Benjamin Steinbruch, que já havia adquiri

�. _
do a Companhia Siderúrgica Nacional, pri
vatizada por Itamar Franco em 1993.

Na época, aVale do Rio Doce foi vendida
r -,

, por cerca de·US$ 3,3 bilhões, que equivalia ii
.� aproximadamente 27% do capital da empre-
'i. sa. Hoje, a empresa, rebatizada em 2008 de � .

"

Vale SA, tem urn valor de US$ 196 bilhões, e
,

. a soma pela qual foi vendida equivale a urna

fração do lucro trimestral da empresa.
Segunda maior empresa de 'minera- '1',:,"".. ção do mundo, a Vale entrou em rápida

expansão a partir do ano 2000, adquirin-
do as empresas Samitri, Socoimex e parte I
da GICC. Em 2002, incorpora a Ferteco, e' fil'no ano seguinte,' a Caemi. Atualmente é' I
a maior exportadora do país, superando. I
a Petrobras em volume de material bruto I,'vendido para o exterior.

.
I

, A privatização da Vale foi cercada de
questões polêmicas, que iam de alegações.·
de venda irregular ou sub-valorizada a crí
ticas quanto à perda de soberania nacio
nal sobre as reservas de ferro do país. Ao'
mesmo tempo, antes de ser adquirida pelo

.

Consórcio Brasil, a empresa era marcada

por". problemas de ineficiência adminis

trativa, e carecia de fundos para investir em
melhorias na produção-.

.

Numerosas ações populares foram mo

vidas contra a privatização daVale, emuitos
economistas criticam o governo- FHC por
avaliar apenas o fluxo de caixa daVale, e não
o valor potencial das reservas, na determi-

nação do valor das ações.

, '.

.'

I:
,

.

..

·1979
!
r'

.. Expoarte

..
'

.

.
,

Na edição de 5de maio de 1979,
o jornal O Correio do Povo
comentava o fim da segunda
Expoarte, que se encerrava no

mesmo dia. A exposição contou
.corn 105 obras de artistas do

Estado, abertas ao público entre

os dias 28 de abril e 5 de maio.
: �

'"
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Mildred Gillars,.a
,

"Sally do Eixo".
.

A jornalista americana Mildred Gillars,
condenada por traição em 1949, foi urna
das maiores "agentes de propaganda" a ser

viço do Terceiro Reich. Apelidada de "Sally
do Eixo"; Gillars trabalhou de 1940 a 1945

para a Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, a rá
dio de estado do regime nazista.

Em 1941, após ter feito duras críticas ao
.

ataque japonês contra Pearl Harbor, Gillars
fez urn juramento de lealdade ao governo
nazista. Em 1942, Gillars assumiu o progra
ma "Home Sweet Home", transmitido em

inglês, que visava abalar a moral das tropas'
americanas com rumores sobre a situação
nos''ÇUA, especialmente sobre a "ínfidelída-. _

de" das esposas de'soldados nofront,
Nos anos seguintes, passou a trans

mitir propaganda derrotista, relatos de
soldados feridos, e entrevistas com pri
sioneiros de guerra, editadas para soarem

"

simpáticos ao governo nazista.
Eni 6 de maio de 1945, Gillars.fez sua ultí

ma transmissão.Einmarço do ano seguinte foi
presa Faleceu em 1988, de câncerno cólon.

DIVULGAÇÃO
.

Apelidada de "Sally do Eixo", entre outros apelidos menos carinhosos, Mildred
Gillars foi uma das mais conhecidas agentes de' propaganda do Terceiro Reich

PELO-MUNDO

1527

Saque de Roma
Tropas do Imperador Romano Carlos

V invadem a capital imperial, Roma, em
. uma revoltaaberta do imperador contra o
PapaClementeVII.Abatalhamarca o fim
de renascença romana-e a queda do po
der papal. Livre da oposição do papado,
CarlosVse dedicou à tentativa de reprimir
aReforma Luterana e recuperar o contro-

, le sobre os principados alemães.
.

"

1886

Coca-Gola
1937

. Hindenburg' .

o dirigível alemão LZ 129 Hinden
burg pega fogo e é destruído enquanto
tentava atracar em Lakehurst, Nova'

Jersey. Das 97'pessoas a bordo, 36 fo
ram mortas no desastre, cuja causa

. permanece desconhecida.A queda do
Hindenburg - que seria o primeiro vôo
transcontinental do ano � levou ao fim
das Viagens de dirigível.

Então vendida como remédio para
enxaqueca e impotência, a Coca-Cola

.

é.lançada e.m Atlanta, Geórgia, em 6

de maio de 1886. Aversão inicial do

refrigerante era uma forma não al
coólica de vinho de coca, uma bebi
da francesa comercializada antes da

proibição de bebidas alcoólicas pela
Geórgia, em 1886 .

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
'"

' � .
""

Iniciado'em março, de' 1948.! einuma escola ohde hoje fica o colégio José Duàrte _

'Magãlhães,na Barra do RíoCerro.o Botafogo Futebol Clube teve o nome decidido
com baseno resultado da final do Torneio Rio-São Paulo - com a vitória de três a um
do Botafogo. A fundação oficial foi em 1949, .com a doação de um terreno ao time, Em ..

-

:

'1950, firmaram parceira 'com aWeege, que cedeu um salão para eventos d'o clube. A
sede própria foi construída em 1958, em um terreno doado porWolfgangWeege. Desde
1954, o clube assumiu a prática de tiro ao alvo, que suplantou a prática de futebol
o longo.dos anos'"q&e foi paralísàda em 1991. Com0,time de futebol, foi um dos

fundadores da liga Jaraguaense de Desporto, em 1950, sendo caJ�peão da liga em_l952·.
_�".I. ; -

� -_ • ""

·Gircuito integrado
A base dos sistemas de computação atuais, o conceito
do circuito integrado foi proposto em 1952, por
GoeffreyW.A. Dummer, e concretizado em 1958 por
Jack Kilby..Hoje, placas de circuito integrado compõem

. praticamente todos os aparelhos eletrônicos.

ARQUIVO HISTÓRICO/ARQUIVO DA SOCIEDAD;
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EDITORIAL

Prioridades
a próxima semana, a Avevi

(Associação de Câmaras e Ve
readores do Vale do Itapocu)
entregará à Frente Parlamentar

Catarinense cinco reivindicações da re

gião. Uma delas pede rapidez para- regu
larizar o edital de lici
tação da BR-280, que
foi suspenso no ano

passado e até agora
não foi republicado., .

Chama a atenção
o fato .de as' lideranças
precisarem

Ii

implorar"
que o Dnit (Departa-
.mento Nacional de In-.
fraestrutura de Transportes) trate oVale do

Itapocu com menos descaso. Onde estão
as mãquinase os homens que deveriam
estar, trabalhando na duplicação' da ro

dovia desde fevereiro, com,? foi prometi
do pelo ministro dos transportes Alfredo
Nascimento, aqui mesmo em Jaraguá do

Sul, em setembro do ano passado?--Onde
estão todos os políticos que.nesse mesmo
dia, parabenizaram o Dnit pela abertura
da licitação ocorrida com atraso de dóis
anos? Aliás, onde. estão os representantes
do. órgão, que não dão uma explicação
plausível sobre a demora em republicar o

documento?
É difícil de aceitar que lima obra de

tamanha importância para à região não

esteja entre as prioridades do órgão. Dífe-.
rente do que o governo federal já afirmou"
o que se percebe é.que a duplicação do

. '

: trecho en1!e Jaraguá do
-----------

,_Sul e São Francisco do,
� SUl está sendo "empur

� rada com a barriga" des-
- de que o projeto técnico
. começou a ser elabora�.
doem2008.

Como explicar, por
.

exemplo, que'dias antes.

das eleições de 2010, o'
Dnit conseguiu resolver todas as pendên-
cias com a Funai (Fundação Nacional dó

Índio), que se arrastavam há mais de um
ano? E como explicar as sucessivas pro
messas descumpridas- pelos representan
tes do órgão, quea cada mês anunciam
um novo prazo para normalizar o proces
so licitatório da obra?

É por esses e outros fatos que a popu
lação tem cada vez mais certeza de que
muitos de nossos representantes se utili
zam do poder público para sobrepor seus
interesses pessoais às verdadeiras necessi-

. dades dos cidadãos,
-r-, •

PONTO DE VISTA

Empresas sustentáveis
. .

sustentabilidade tem sido enta-' uma empresa", e sim Uma empresa com-
rada c-omo algo ligado somente prometida.com a nova realidade global,

-- ao meio ambiente, mas podemos O estabelecimento de metas é também
os esquecer de outros dois pila-. fundamental para este processo, bem como

res da gestão sustentável: o desenvolvimen- a ética e transparência na disposição das
to social e econômico. mesmas para com as partes interessadas.

Inúmeras informações sobre o' meio - O que realmente deve fazer o empre-
ambiente são veiculadas por' empresas do endedor refletir é· a nova oportunidade de
mundo todo apontando a gestão sustentá- crescimento e geração de negócios em uma

vel das mesmas, entretanto, o que a grande velocidade surpreendente e cada Vez mais,

.

maioria dos empreendedores esquece é presentenamente domercado consumidor.
.

que a contribuição de suas empresas e .ne- Ser uma empresa com práticas de go
gócios para com a economia eo desenvol- vernança, seriedade físcal..ética competi
vimento da sociedade na qual está inserida

.

tiva, transparência para' com seus públicos
é enorme. alvos, e principalmente, buscando diferen-

Empreendedores e suasequipes ges- cial competitivo para maximizar lucros é o
toras devem buscar trazer à tona as boas que se chama de alicerce de uma empresa
práticas de suas empresas, independente modema.
de quais seus dispêndios financeiros, mas Não há segredos ou mistérios quando
encarando com transparência sua' inserção se está bem preparado, seja .em um en

nos vetores econômico e social da gestão contra com um cliente em potencial, na
.

sustentável. . participação de uma licitação ou concor-

Corrigir práticas não tão boas também é rência, no avanço de' mercado sendo cada
uma obrigação, para que a empresa possa vez mais competitivo, ou mesmo seja na
afirmar seus compromissos sustentáveis. prática consciência sustentável; cada um

..

Estar tecnicamente bem assessorado faz pode fazer a diferença apontando paraum '

parte deste rito, para que.se edifique uma
:

novo futuro.
-

'estrutura segura frente aos diversos entra- Uma empresa bem preparada é uma .

ves competitivos do empreendedorismo . empresa vencedora. É uma empresa sus

moderno, de forma a não soar como limais tentável.

Opinião 3
.'

.. �.""

COMUNiCÀDo
AOASSINANTEo CORREIO DO'POVO "

-"..

• A.j{.de-nos a buscar
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGrãfíco eProgramaçãoVisuàl:Márcio Schalinsk:i

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1936
Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932

Plantão Eritregas: 2106-1919· 91)2-5491/8446-6817 -Horãrío de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul> se • Sltewwwocorreiodopovo.com.br

excelência em nosso
serVit;o de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

. recebimento de seu jornal,
contate: 21061936 ou

emailpesquisa@
ocorreiodopovo.corn.br,

ADireção

-

-ir-
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-:,':.
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,
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'

'BOA AÇÃO
-

Necessita-se de uma cadeira de rodas

emprestada :por determinado perfodo,
Interessados em ajudar, entrem em contato

pelo telefone 9123 5998 .

.

" -.......

lo.. ,

�}
.'

��-��.-

DOLEn-OR

,OS preços dos combustíveis,
-- ico extremamente aborrecido

com o número de e-mails que re-
.

·cebo todos os dias: de ideias mi
rabolantes para tentar abaixar o

preço do combustível no Brasil.
Essa que citarei me surpreendeu pela

ígnorãncía:
.

uma mobilização nacional

para-colocar fitinhas pretas nos retroviso
res, ligarem o alerta por um minuto em

determinada hora e ninguém abastecer
num determinado dia, como forma de

protesto.
,

Que ridículo!
-

A gasolina não vai mais abaixar. Sa -

.

bem por quê?
. Pergunto 'a",quem viajou durante a

.

Páscoa, e percebeu que para qualquer,
lugar que você fosse estava tudo con
gestionado.

As rodovias brasileiras não suportam
mais o número de veículos, e o gover�o
não consegue mais dar conta de duplicar

, e construir rodovias na mesma velocida
de em que vem crescendo o número de
carros. Isso, devido à expansão de crédito
pessoal irresponsável feita de forma elei -

. toreíra durante a gestão Lula.
Como certo comentarista famoso

havia dito, "Hoje qualquer Zé ruela que
nunca leu um livro, tem umcarro. Finan
cia em 200 anos com suaves prestações"...

/

E agora o único jeito,que o governo
encontrou como medida paliativa é su
bir o preço dos combustíveis, forçandoas
pessoas a andarem menos de carro. Logo
veremos a gasolina a quatro, cinco reais o ,

litro. Não se surpreendam, Infelizmente.
E não é só o combustível que está

aumentando. A consequência da di -
.

nheirama que o governo passado jogou
ao vento de forma politiqueira, está
refletindo agora. A inflação já está fora

.

da curva do desvio padrão previamente
estipulado pelo Banco Central. Comida,
roupa, gasolina, remédio. Tudo está e

vai continuar subindo.
Pensem nisso. Não é com fitinha pre':

ta no retrovisor ou ligar oalerta do carro

que nos vamosmudar alguma coisa.
Devemos reivindicar de forma correta

nas urnas, votando em candidatos prepa
rados e não carismáticos, em pessoas se

rias" de pulsofirme, de reputação ilibada
e não em populistas.

Como dizia de forma irônica, o slo

gan do governo passado: "Brasil um

pais de tolos".
E continuaremosa ser, enquanto nosso

maior protesto formeras fitinhas pretas.
. JeanMichelJungblut, estudante do .

curso de EngenhariaMecântca da Universidade
do Estado deSantél'Catarina (UDESC)

CHARGE
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,..'

. A força do novo, nem tão noVo assim

Ir

- Segundo levantamento da revista
Veja! 'O PSD estreará no campo
político comandando Estados e
Prefeituras que juntos somam
um orçamento bem acima dos .

R$ 60 bilhões. Em SãoPaulo,
o.fundador da sigla, Gilberto ..

Kassab, administraR$ 31; 7 bilhões
afJualmen te:Já governadores
OmarAziz (AM) eRaimundo
Colombo (SC), comandam
recursos deR$10,4 bilhões eR$
17,9 bilhões respectivamente.
Com o registro em canário
marcado para a práxima semana,
o PSD surgirá nocenário político
nacional com, pelo menos; cinco

.

vice-gooemadores.Alem deKassab,
outro prefeito de capital déve
fechar com a legenda, o deMaceió,
CíceroAlmeida (PP).
NaCâmara Federal, são 41

I
I
'

I
J .

I

'

..

Feriados,
. A Comissão de Constituição
eIustiça da Câmara dos
Deputados' aprovou uma
proposta para aumentar

.

amulta de empresas que
obrigarem seus funcionários
a trabalhar nos feriados
ou que não garántam aos

empregados um repouso
semanal remunerado. Como
a lei que rege o assunto é de
1949, amulta, está prevista
em cruzeiros. Se aprovada
a proposta no Congresso,
a.infração resultará no
pagamento de R$ 40,25 a R$
4.025 por trabalhador.

..

,

. deputados comprometidos a
entrar na sigla, número que
pode chegar a até 45 atéa ,

próxima semana. No Senado,
dois parlamentares anunciaram
o ingresso na legenda, mas à

.

número deve chegar a seis.
A estratégia inicial da cúpula do ,

partido, desenhada porKassab,
éfortalecer o PSD politicamente,
para depois poder viabilizá-
lo juridicamente. O pedido de

, registro nó TribunalSuperior
Eleitoral (TSE), último passo para
criação 'da sigla, quandoforem
coletadas as 500mil assinaturas "

necessárias, deve serfeito somente' .

nofim dejunho.
No Estado, dos 43 prefeitos do.
DEM, apenas oito dizem estar

indefinidos quanto à mudança, os
outros 35 devem,seguirRaimundo

A Faclsc (Federação das
Associações Comercíaís
e Industriais de Santa
Catarina) promete
inovar e ousar no

acompanhamento das
atividades parlamentares, :

A entidade planeja
,

.
f' ,

implantar uma.
,

ferramenta chamada de

"deputômetro", Servirá
para avaliar a atuação dos
deputados catarinenses de.

, "forma slstemãtlca, através
do site em construção,
www.deputometro.colu.br.

AbrindO'portas
Ivo Konell voltou otimista das

.

reuniões que teve ontem de
_ Florianópolis. liA gente nota

-

'que o PSD estácriando um

impacto positivo", avaliou
principalmente sobre
encontro com o Driit, orgão
ligado ao governo federal.

.Colombo imediatamente.Na. -.

região, a expectativa é de que
á-maioria dosfiliados migrem
para o novo partido sem muitas
dificuldades. Em Iaraguádo
Sul, são mais de mil democratas
legalmentefiliados. Depois do'
anúncio de adesão da prefeita
Cecília Konell, do secretário,

·

Ivo Konelle do presidente
Carione Pavanello, ontem foi
a vez do vereadorJosé deÁvila
afirmar que está 99% corri opé

· no PSD. JáAdemarPossamai
prefere aguardar para tomar
uma decisão, espera conversar
Com seus Cabos eleitorais e com
a prefeita antesmudar de sigla.
Pelo sim pelo não, o PSB nasce

com força invejável no cenário I:

político, principalmente em Santa
Catarina eem SãoPaulo.

Posse
A prefeita Cecília Konell .

(DEM) passa o cargo.hoje
para Irineu Pasold, em
cerimônia marcada para
as 9h.no gabinete. Pelos
próximos 30 dias, O tucano
comandará o município
afirmando que não pretende '

criar polêmica enem tomar

nenhuma decisão que
. contrarie o planejamento da

administração. Diz também
que depois gostaria de
continuar no Paço desde
que tenha uma sala a sua

disposição. I'

Segurança
o presidentedaAcijs, Durval
Marcatto Junior, recebeu um;

·

telefonema do secretário de
.

Estado da Segurança Pública,
CésarGrubba, na quarta-feira.

· Grubba reafirmou o aumento'
'do efetivo daspolícias civil e
militar para a região. Na civil,

, serãomais 12 policiais destacados
para omunicípio e na corporação
militar, mais 10 nos próximos dias
e amesma quantia até dezembro .

.
Além disso, no segundo semestre
unia nova turma de 40 policiais'
inicíará a academia de formação'

.

em Jaraguá e apósa conclusão
do curso todos devem ficar na

� cidade. Nas comemorações
dos 176 anos da PolíciaMilitar

·

ontem, Grubba garantiu que até
o fim do ano o Estado vai ganhar.
mil novos policiais.

I •

DIVULGÀÇÃO/ JEFERSON BALDO / GVG
I' I

Inlormaçõ.s
Funcionários dá Secretaria
da Habitação participam .

amanhã do evento liA família .

na escola", organizado
peloColégio Estadual José

. Duarte Magalhães, na Barra
do Rio Cerro. Na ocasião,
vão explicar à comunidade,

.

das 8 às i lh30, corno
.

funciona e que serviços são
oferecidos pela pasta,

·Contra a lista
-

Contrário ao voto em lista, o
.

.

.

deputado Nilson Gonçalves
.

(PSDB) afirmou na tribuna da
Assembleiaontem que as futuras

eleições correm o perigo de se

'transformarem em um certame
..

_ formado por,apadrinhados dos
caciques políticos. "A sociedade
deve ter o direito de votar em

quem tem nome, sobrenome é

endereço", completou.

Seguranqa e Desenvolvimento
.

A vereadora Natália Petry (PSB), acompanhada de comitiva
.

jaraguaense, teve um encontro ontem com o secretário de'
Segurança, César Grubba. Ouviu as mesmas informações

.

transmitidas porGrubbaao presidente daAcijs. Depois, Natálía
ainda conversou com secretário de DesenvolvimentoSUstentável,

.

Paulo Bornhausen, a quem solicitou recursos paraprojetos de
. rnacrodrenagem nomunicípio, Como resultado, o secretário de Defesa
'. I

Civil, GeraldoAlthoff, foi acionado e vai participar da audiência pública
.

promovida pela 'Câmara na próxima segunda-feira com objetivo de
debatermedidas paraminimizar os impactos das enxurradas.

-

Contabilidade
Consultoria EmpreSarial
_�i�

tE.oq;IS'Mti:((l'.;l
Iilíl;!;''iil ,:lí'�I!íttUI!l.'

�Ul,cm��
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Bandidos invadem a Havan
.

,

-

.

Um dos ladrões morreudurante troca de tiros com a PolíciaMilitar. Os outros fugiram
BARRA VELHA

Assaltantes espalharam'
o pânico em Barra Velha
ontem, após invadirem

, estaclonamento da Havan.

sido furtado em Curitiba.' "Teve' de Joinville, onde acabou fale
início uma perseguição pela BR- cendo. O nome dele seria Ricar
'101 e houve troca de tiros.Aprin- do Santos Bastos" mas a polícia
cípio, os marginais estavam indo acredita que 'a identidade seja.
em direção a Ioínville, mas dois falsa. Os outros envolvidos, que

, pneus do carro foram alvejados se feriram, estão foragidos.
por tiros e então eles seguiram no

sentido de BarraVelha", contou o

major. Em seguida, os assaltan
tes invadiram o estacionamento
da loja Havan: onde roubaram,
um veículo Astra de uma cliente

para continuar a fuga. O carro foi
abandonado depois, próximo ao

Balí Hai, em Piçarras;

udo começou com um

assalto .ao Supermercado
Formiga, no bairro' São

Critóvão, em BarraVelha,
logo após o meío-día.: De acor-

. do 'com informações do major'
da Polícia Militar de BarraVelha,
Hélio Puttkrammer, do estabe-

-

lecímento os marginais levaram .:

uma quantia em dinheiro --:' valor
ainda não apurado -, um celular,
um 'relógio, duas alianças e 47· Apolícia ainda lião sabe se fo

pacotes de cigarro, fugindo em ram três ou quatro os envolvidos
um carro da Souza Cruz, que fa- , no assalto. Na troca de tiros com
zía entrega de cigarros no merca - os policiais, um dos assaltantes
do quando ocorreu o assalto. foi baleado na virilha e na cabe-

Logo depois, eles abandona- ça. Ele chegou a ser socorrido' e
ram o veículo e passaram a usar encaminhado pelos Bombeiros
um automóvel Corolla.que havia Voluntários ao Hospital São José,

UM MARGINAL
MORREU BALEADO

,

"
Não podíamos revidar
porque havia muitas
pessoas no local que

poderiam ser atingidas.
HÉLIO PUTTKRAMMER,'MAJOR DA PM

."
No estacionamento, os ban

didos começaram a atirar con
tra a polícia. "Não podíamos
revidar porque "havia muitas

pessoas no local que poderiam,
ser atingidas. Felizmente; ne

.nhum civil ficou ferido e nem

mesmo um vidro da loja foi que
brado", ressalta o major.

• Elisângela :Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

.

PM comemora 176 anos em se
A Polícia Militar realizou on-

.

tem uma solenidade. militar em"

comemoração
.

aos 176 anos da,
PM de Santa Catarina. Durante a

cerimônia.,o diretor de Trânsito
da Prefeitura, José Antônio Sch
rnitt (direita na foto), entregou as

chaves de três' novos veículos: um

Renault Sandero e dois Nissan Le-
.

vina, totalizando um investimento
de R$ 120,6 mil.. Os carros foram

adquiridos com recursos do con

vênio de trânsito firmado entre a

Prefeitura de Jaraguá do Sul e a Se
cretaria de Segurança Pública.

O batalhão também recebeu 60
novos aparelhos de rádio, cedidos
pelo poder público e por empresá
rios da região.Asolenidade teve atos
de promoção de policiaismilitares e
homenagens a policiais que foram

. destaque nos últimosmeses.

BRADESCO. PRESENÇA DE

SOLUÇÕES E FACILIDADEg LA
PARA SUA'EMPRESA CRESCER:

SOlUÇÕES DE RECEBIMENTOS:
Cobrança, Custódia de Cheques .'.

e Depósitos Identificados.
.

SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS:
'. ,wc,

Net Empresa, Pagamento Integrado (Fornecedores,
.

Tributos e Folha de Pagamento), Débito Autórnátls
Siscomex e DOA - Débito Direto Autorizado.

SOLUçÕeS DE NEGÓCIOS:
Global Cas anagement. Antecipação
a Forneced es e Franquias.
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Comissão convidaprefeito evice
Relatório final sobre as investigações 'deve ser concluído dentro do prazo de 60 dias

segundo o vereador, o pedido
provavelmente não será aceito

porque a base aliada do governo
é maioria na Câmara. Dos nove

parlamentares, quatro fazem

oposição ao governo municipal
na Casa de Leis. "Estou me esfor
çando para terminar' o relatório
no tempo .estabelecído no Regi
mento Interno daCâmara".

Terminados os trabalhos da
CI, o relatório final será protoco

-

lado junto ao Ministério Público -

da Comarca do município. Além
da investigação da Câmara, a

promotora Maria Cristina Perei
�.. prefeito, Nilson Bylaardt, ra Cavalcanti Ribeiro ficará res-

e seu vice, Altair José de ponsável por, avaliar o inquérito.
Aguiar, e também o moto- policial referente ao caso. Cabe

......,iista que entregou o mo- a promotoria indiciar o respon-
t,or' do veículo para a Secretaria

, sável pelo "sumiço" do ônibus.
de Infraestrutura estão -convi-- Antes de ser aberta a comissão
dados pará comparecer à Câ- pelo Legislativo, a Prefeitura ins
mara, na- terça-feira (10). Eles taurou um.inquérito administra
foram citados entre os 13 de- tivo - que apontou Ademir Tank
poimentos tomados no período como o responsável pelo sumiço
de 14 de abril até agora. "Espero do ônibus.
concluir os trabalhos com esses Quanto às denúncias de su-

,

depoimentos e alguns documen- posto esquema de mensalínho
tos para prep�ar uma boa peça na atual administração e no ex

para o poder judiciário", enfati- governo de Evaldo João Iunckes,
zou o relator da comissão, Diogo o Pupo, o vereador afirma que o

Iunckes (PR). caso deve ser protocolado junto
Para o parlamentar, os traba- ao Ministério Público antes de

lhos de investigação da CI devem ser instaurada uma nova CI na
ser concluídos no prazo legal de Câmara"
60 dias úteis. A prorrogação por,
mais 45 dias é possível medían- • Daiana Constantino
te aprovação do Legislativo, mas daianac@ocorreiodopovo.com.br

GUARAMIRIM

Os integrantes da CI
(Comissão de Inquérito)
que invastiga o suposto
sumiço de. um ônibus da

'

. Prefeitura de Guaramirim
definiram ontem os

,

últimos nomes que serão
chamados para dar
esclarecimentos
sobre o' caso.

. .

Relator da CI, Diogo Junckes (PR),
diz que não precisará pedir mais
45 dias para investigar o caso

"
Estou me esforçando
para terminar o

relatório no tempo o

estabelecido no

Regimento Interno
da Câmara.
DIOGO JUNCKES

"

MARCELE GOUCHE

,
,

Relembre o caso
o ca��do desaparecimentodoônibus repercutiudeppis de o

secretário de Administração e Pínanças da Prefeitura de Guara
mirim, BolíAntoníús Júnior, ter registrado urn boletim de ocor

rêncianâ'Delegacía de -Polícia por causa do desaparecimento do
veícúlo"dp pátio do Parque déEventos PerfeitoManoelAguiat,_no '

dia 18 de abril. Ademir 'Iankex-secretãrío de Desenvolvimento
-

, Econômico, admitiu ter�ordepado" .retirar o veículo ao local. O·
.

""

ônib, "ssi(lOlevadopru;a:
.. � ,

mancbe,em JÓ'- "�
',,

libra;
".,�

a 'iIí'Ví' o"'consi�te em�a; o carro foi ven' elo 'ex'::

funcioriário - o que 'é consideradõ crime depeculajn .

COMISSÃO SERÁ FORMADA PARA PLEITEAR RECURSOS
..

- . ,

Audiência discute soluções paraos problemas das chuvas
EDUARDO MONTECINO

. Natália Petry é a propositora da audiência pública e defende ações imediatas

JARAGUÁ DO SUL
O ,Legislativo de Iaraguá do

Sul abre espaço para entidades

municipais e a população de
bater sobre as soluções emer
gências para os principais pro-

o 'blemas trazidos pelas chuvas à
cidade.' Uma, audiência pública
está agendada para as J9 horas,
na Câmara de Vereadores, na se

gunda-feira (9).
Propositora da audiência; a ve

readora Natália Petry (PSB) adian
ta que serão discutidos os proje
tos de desassoreamento dos rios
e de macrodrenagem. Ela propõe
formar uma comissão para plei-:
tear recursos junto aos governos
estadual e federal para executar

esses dois projetos, pois deman
dam 'investimentos maiores. A
ideia é reunir urn grupo de mo-

radores, representantes políticos , sente poderá falar conforme a

e de entidades pata 'comandar os ,

. ordem de cadastros.
trabalhos depois de encerrar as

discussões 'na Câmara.
Fora esses projetos, a vereado

ra sugere urnmutirão encabeçado
pelo governomunicipal em parce
ria com a comunidade como ação
imediata para limpar os rios. "É
urna medida mais siniples que já Já confirmaram presença o

deveria ter sido feita, pois o nível secretário de Estado da Defesa
do rio está baixo", constatou. Nes- Civil, Geraldo Althoff, diretor de

. ta semana, avereadoraprotocolou Recursos Hídricos da Secretaria
urna indicação ao Executivo para do Estado de Desenvolvimento

que seja realizado esse serviço. Sustentável, Edson Pereira de

para. quem deseja participar' Lima, deputado Carlos Chiodini,
do debate, basta se inscrever no

-

promotor Alexandre Schmitt dos
dia. A audiência pública será di- Santos, Prefeitura, Associação
vidida em duas etapas. As entí- 'Empresarial, União das Associa
.dades convidadas

_ expõem se,us ções deMoradores, Sindicato das

posicionamentos por primeiro, Imobiliárias, Associação dos En
e em' seguida a população pre- .genhelros eArquitetos .
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Prevenirpara não remediar
Aparelhos sensores vão medir nível dos rios, volume de chuvae umidade do solo

Para'prevenir desastres
naturais na região, o
município está adquirindo 25

, sensores paramonitorar as
chuvas e seus efeitos.

OS
geólogos da Defesa Civil '

estão realizando estudos
.

'

para definir os locais onde
,

os aparelhos serão instala -

'

dos. Com eles, será possível saber
o volume de chuva, a umidade do
solo, o nível dos rios e até a velo
cidade d9S leitos d'água. De acor

.do com o diretor do órgão, Jair
Alquini, o objetivo é a prevenção.
"Com esta, aparelhagem sabere-

-

mos quando emitir o alerta sobre

alagamentos e deslizamentos,'
evitando 'tragédias", explicou. Os
sensores que medem a umidade, '

por .. exemplo, serão. instalados,
em morros localizados,em áreas
com risco de desmoronamento.
"Com base nestas informações,
repassadas através de um rádio
sem fio, vamos poder fazer um
cálculo e 'definir qual o volume
de umidade que pode causar um
deslizamento", vwwexplica o co

ordenador do projeto, professor
Maurício Henning

A intenção 'é que em setembro

, próximo, quando' inicia um perío
,

do de chuvas na região, os sensores
já estejam em funcionamento, Se

gundo Alquini, Corupá e Schroeder
também devem' ser beneficiados
com o uso destes equipamentos.

,

Os' aparelhos serão importados
daEspanha, através de uma parce
ria entre aDefesaCivil de Jaraguádo

•

.r--:

QUEDÂ
. Homem fica ferido,
Ontem à tarde, Um trabalha

dor da construção civil que fazia
a reforma de um prédio na rua

Gustavo Hagerdon, no baino Vila
Lenzi, caiu de urna altura de 3,5
metros de altura. A queda acon

teceu no momento em que ele
estava em cima de unia telha' de

amianto, que se quebrou. A vítima
'

, não estava usando equipamentos
de segurança e caiu no estaciona
mento do prédio. O pedreiro so�
freu ferimentos na-mão, no peito
e um corte grande no rosto. Ele foi,
encaminhado aoHospital São José
pelos Bombeírosvoluntários e não

sofre risco de morte.

Henning ressalta que se optou
por importar os aparelhos por ser
uma necessidade urgente, mas que
a intenção é futuramente desenvol- "

vê-los aqui em Jaraguá do ,Sul, na
própriaUniversidade Católica.

Atualmente, o município tem

cinco estações pluviométricas·- nos �,,' r :'.t 'I

bairros llha da Figueira eÁguaVer-' , Henninq mostraaparelho de medição pluviométrica, uma das ferramentas contra desastres naturais.
de, na Defesa Civil, e um aparelho, No detalhe, sensores que devem entrar em funcionamentoem setembro deste an_o

.

particular, de'um agricultor, na 10-
calidade de Jaraguazinho. O equipa
mento que estava na localidade de .

Tifa Theilacker está em manuten

ção na Católica. Porém, com eles o
volume de chuva só pode sermedi-

.
.

�.

do uma vez ao dia,'enquanto os qu�
.

serão, importados podem repassar
inforrriações a cada doisminutos.

Sul e o CentroUniversitário Católica .

de Santa Catarina com à Univer
sidade de Saragoza, da Espanha, "

em um investimento de R$ 50mil.
,

Os profissionais da Católica serão

os responsáveis por configurar e

instalar os' aparelhos; barateando
os custos. Henning compara este

valor tom, equipamentos 'com

prados de uma empresa pela Pre

feitura de Itajaí, a um custo de �$
450 mil. '''O valór é alto porque os '

equipamentos deles estão pron
tos para funcionar. Nós vamos fazer
este trabalho dentro da universída-

, de, �om 'os alunos, o que represen
taráuma grande economia", frisou. '

CATÓLICA VAI
DESENVOLVER

• Elis PellUtti
elis@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS MARCELE GOUCHE

,-

" o senhor Milton Souza, solicita
com urgência o' comparecimento
do 'senhor Adilson Juamir Tafiner à
Rua Presidente Epitácio Pessoa,
111 apartamento 73. Para tratarde

assunto de seu interesse.

Com esta aparelhagem
saberemos quando
emitir o alerta sdbre

alagamentos e
deslizamentos'.

JAIR ALQUtNl, PRESIDENTE DA
DEFESA CIVIL MUNICIPAL

"

,'Y' ,. I r ...

,ESTADO DE .sANTA CATARINA

�REFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LlCITATÓRIO .

o Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Tamanini, no uso das atribuições que lhe são con

feridas pela legislação em vigor, especialmente pela lei nO 8.666/93 e alterações pos
teriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÃ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LlCITATÓRIO.
_O Prefeito Mnnlclpal, Sr. Luiz Carlos Tamanini, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente_pela Lei nO 8.666/93 e

alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
'

Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nO 31/2010

'
"

b) Licitação nO 3/201 O-TO

c) Modalidade: Tomada de Preço para Obras e Serviçôs de Engenharia
d) Data da Homologação: 17/06/2010.

' ,

e) Data da Adjudicação: 17/06/2010 .

f) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para a construção da

quadra poliesportiva coberta na EMEF José Pasqualini, em estrutura de concreto.
pré-moldado incluindo arquibancada, vedação em alvenaria, correspondendo área
de 875,00 m2, incluindo o fornecimento de materiais, 'mão de obra, ferramentas e

,

equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial
descritivo, quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Pro
cesso..

g) Fornecedores e Itens Vencedores: ,

ROCHA EMPREENDIMENTOS LIQA - 01 - R$ 714.27.1,44 (Setecentos e catorze

mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

02 - Autorizar a emissão da(s) nofa(s) de empenho ccrrespondentejs).
DOTAÇÃO: 1.005.4.4.90.00.00.00.00.00 (59)

,

Corupá, 17 de Junho de2.010

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

,

01 - HOMOLÓGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo nO 96/2010

b) Licitação n? 8/201 O-TP ,

.c) Modalidade: ramada de Preço para Compras e Serviços
d) Data da Hc.noloqação: 23/12/2010
e) Data da Adjudicação: 23J12/2Ô10
f) Objeto -da Licitação: Contratação de empresa de consultoria para elaborar

. ó plano municipal de habitação de interesse social do Município de Corupá,
atendendo às exigências e especificações contidas no "Termo de Referência"

(Anexo VIII), e Caderno de Orientações (Anexo XIX).
g) Fornecedores e Itens Vencedores:

,

E.U. CONSULTORIA e PLANEJAMENTO S/A LTDA - 01 ., R$ 31.300,00 (Trinta
e Um Mil e Trezentos Reais).

'

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondentejs).
_ .DOTAÇÃO: 1.002.3,3,90.00.00.00.00.00 (94)

,

Corupá, 23 de Dezembro de 2.010

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL
I

".lo 1 'r.. .. r -

r

-

"
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Eles estão "saindo do armário"
,

Temperaturas díminuem e os casacos começam a tomar-conta das ruas da cidade
'Esta indefinição deve conti

nuar nos próximos dias'. Porque
apesar da queda nas tempera
turas, o sol deve seguir firme
nos próximos dias. As madruga
das prometem ser geladas, 'com
chances de geada rias áreas mais
altas do Estado.

Para este fim de' semana, a

previsão é de tempo firme ainda
com a presença de sol. As tem

peraturas entram em.inclinação

os
casacos já chamam aten- durante o início do dia e decli-.

ção nas vitrines das lojas nam ao anoitecer.
há bastante tempo, mas De acordo com ás meteorolo-

-

agora, começam a tomar gistas da Epagri/Ciram, no mês
conta das ruas. A proximidade de maio as chuvas diminuem

, da estação mais fria do ano ani- significativamente, no território
ma quem gosta das roupas mais catarinense, ficando emtornode

" quentinhas e volumosas. Mas é lOOmm a 160mm. Episódios de
,

.temida pelos amantes do "calor. calor intenso são comuns, carac
"Prefiro o verão. Gosto de usar terízandoo veranico, que são in

roupas mais leves e frescas", co-' tercalados com períodos de frio
menta a costureiraMarli Gonçal- 'rigoroso.
ves, 46 anos, que mesmo contra a' .Ncsta sexta-feira os termô

própria vontade, precisou vestir, metros devem marcar entre ro e
'um moletorn na manhã de. on -

'

tem. "De manhã coloco o casaco,
à-tarde tiro e à noite tem de vestir
de novo", acrescenta.

JARAGUÁ DO SUL

Eles estavam escondidos e
até um,pouco esquecidos
dentro

.

dos guarda- .

roupas. Mas nos últimos
dias, principalmente no .

início da mànhã, eles têm
sido, bastante 'requisitados.

I 26 graus, noNorte Catarinense.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDlIARDO MONTECINO

Tempo confuso: dias começam gelados, mas depois o casaco vai parar na dntura.no ombro ou dentro da bolsa
•

"I

PromoçáoJlOfertas Imbatíveis" (válida até 09/0512011 ou enquanto durarem os estoques. 50 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a parti r de, R$ 27.400,00 à vista ou financiado com texade 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entradà
(R$ 13.700,00) e Saldo em 48 parcelas de R$ 390,00, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 16 parcela! incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 32.420,00, Custo Efetivo Total (CEl) a partirde 1,34%
a.m e'17,38% a.a., através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat. EFA2) a partir de R$ 56;900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% arn, e 0,00% a.a., 52,2% IR$ 29.701,80) de entrada e Sàldo em 36 parcelas de R$ 799,00
na modaOdade CDC com 30 dias de carênciá para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas! custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Totai. (CEl) a partir de 0,30% arn. e 3,60% aa através do Programa Ford Credito Não'
abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de cr.édito. O valor de compãsição do CET poderá sofrer alteração, quando da data etetivà da

contratação, considerando o valor dó bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente! custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CElí a data da cgntratação. Contratos de
Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco.Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas correspondem somente à__s cores sólidas desses

�erc�los. Valores para c.ores.metálica.s elou especiais mediante consulta na revenda: Imagens somente para tins ilustrativos, As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e
, CARTÃO FORD ITAOCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

Invalidam todas as publicaçoes anteriores.
,
Acumule até R$10.000ern descentes na complõ! de seu Ford Zero.

! Faça ..

revisões em seu· veículo regUlannente.! .. !!!...�!!to MOR��;J:::::i:j;7:�;·
Ford Empresas: (11) 4174.39ÓO
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GUARAMIRIM

A reforma completa da
Escola Lauro Zimmermann,
em Guaramirim, está
mais perto de se

tornar realidade.

De
acordo com o secretá

rio de Desenvolvimen
to Regional, Lia Tironi,
as obras estão previstas

para começar em julho deste
ano. O projeto foi aprovado pela
SDR, Ministério Público e aguar
da a aprovação da Prefeitura de
Guaramirim.

De acordo com o secretário,
as obras devem custar cerca de

R$ 1,2 milhão. Além da reforma,
o projeto também prevê a am

plíação do espaço, com a cons

trução de novas salas de aula e de
um ginásio de esportes - que vai
substituir a quadra coberta da

escola, fechada por problemas
estruturais.

Segundo Tironi, o governo
do Estado já garantiu os recur

sos para as melhorias. "Ainda é
uma estimativa superficial, pois
estamos levantando o orçamen
to. Em seguida, vamos preparar
a licitação", esclarece. De acordo
com o secretário, se não houver

problemas técnicos, o processo
licitatório pode ser aberto ain
da neste mês. "Aí, se tudo ocor-

JARAGUÁ DO SUL
As inscrições para o Curso

Pré-Vestibular da Secretaria de
Estado da Educação (SED) e da
Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) foram prorroga
das até o dia 11 de maio, próxima
quarta-feira, em 14 municípios
do Estado, entre eles Iaraguá do
Sul. Até as 18 horas, as inscrições
podem ser feitas pelo site www.

prevestibular.ufsc.br, e a docu

mentação completa precisa ser

encaminhada à UFSC ou entre

gue no local escolhido dentro do
mesmo prazo.

Podem se inscrever os alunos

que tenham feito o ensino médio
em. estola: pública e que não te-
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rer bem, as obras começam em

julho", ressaltou. Tironi destaca

que o cronograma de obras ainda
está sendo avaliado. Assim que a

análise for concluída, a vencedo
ra da licitação terá que terminar. '

as obras no prazo determinado
em contrato..

Com a reforma geral, a esco

la deve voltar a atender todos os

alunos - atualmente, somente 527

dos cerca de mil alunos da Lauro

Zimmermann estão tendo aulas
no local. Os demais estão provi
soriamente nas escolas Almirante
Tamandaré eAlfredo Zimermann.

Os estudantes da instituição
ficaram 30 dias sem aulas nes

te ano e a reposição será feita
durante as férias. A primeira in

terdição foi em 9 de fevereiro,
deixando os alunos por 17 dias
sem aula. Porém, no dia 14 de
abril a escola foi interditada
novamente porque a cozinha

provisória não estava pronta.
As aulas foram retomadas nesta

segunda - feira, após uma série de
obras emergenciais.
• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

nham cursado o ensino superior.
A seleção dos candidatos será
baseada no aproveitamento
escolar, e com as condições fi
nanceiras' sendo aceitos os ins
critos com a menor condição
para pagar um curso particular.
Não será aplicada prova. As au
las iniciam no dia 23 de maio.
Em Jaraguá, o curso acontece

no período noturno, na escola
Roland Harold Dornbusch, na
Barra do Rio Molha.

A lista dos aprovados será di
vulgada no dia 18 de maio pelos
sites www.prevestibular.ufsc.br
e www.sed.sc.gov.br. além de
ser postada. nas entradas das
escolas onde serão realizadas as

•

no ZI E NN

Reforma deve começarem julho
Obra, que custará cerca de R$ 1,2 milhão, inclui construção de ginásio e novas salas de aula

PRAZO FOI ESTENDIDO PARA A PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

Prorrogadas inscrições para
pré-vestibular da UFSC

Escolas ganham autonomiaMelhorias

emergenciais
foram concluídas
semana passada na

instituição, que foi
interditada duas
vezes este ano

O CNE (Conselho Nacional
de Educação) aprovou nesta

quarta-feira uma série de altera

ções nas diretrizes para o ensino

médio, garantindo autonomia

para que. as escolas definam a'

grade curricular para focar em

áreas específicas.
Entre as mudanças estão a in

clusão das disciplinas de ciência,
tecnologia, cultura e trabalho na

grade curricular, e possibilidade
de que �s escolas reduzam ou

aumentem o número de horas
aula de disciplinas fundamentais
conforme a ênfase desejada. Da

carga horária mínima de 2,4 mil
horas, 75% precisam ser em ma

térias "tradicionais", como portu
guês e matemática, e o restante é

composto por matérias escolhi
das diretamente pela escola.

A determinação do CNE inclui
também a possibilidade de até
20% do conteúdo ser trabalhado
a distância e permite a amplia
ção do curso noturno para quatro
anos, com carga horária reduzida.
As mudanças ainda precisam ser

homologadas pelo ministro de

Educação, Fernando Haddad, an
tes de entrarem em vigor.

aulas. Os classificados devem
se matricular pessoalmente nos

dias 19 e 20 de maio, em locais

que serão divulgados no lança
menta do resultado do proces
so seletivo.

Transpézia Ltda, inscrita no CNPJ nO 01.906.026/0001-66, torna pú
blico que requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a Renova

ção da Licença Ambiental de Operação, para-a atividade de Extração
de Areia e Cascalho por Escavação e Dragagem, na localidade de

Boa Vista - Leito do Rio Jaraguá, município de Jaraguá do Sul-SC.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A COOPER SCHROEDER (Cooperativa de Produção Agroindustrial Fami
liar de Schroeder), com sede na Estrada Duas Mamas, 2925, bairro Duas

Mamas, Schroeder - SC, convoca todos os sócios para participarem da
assembléia geral extraordinária a ser realizada na Casa do Agricultor, situa
da na Rua Marechal Castelo Branco, 2981, bairro Centro, Schroeder - SC,
Cep 89275-000, no dia 15 de maio de 2011 às 19:00 em primeira convoca

ção e às 19:30 em segunda convocação com qualquer número de associa

dos presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Aprovação de novo cooperado;

Valfrido Pedro dos Santos - Presidente

Neste ano o curso tem cerca

de cinco mil vagas e será realiza
do em?9 cidades de Santa Cata
rina. Em Jaraguá, este é o sexto

ano em que o curso é realizado,
com 80 vagas.

I • I,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 6 de maio de 2011

I:'·" 1 w�'1 jlf� I t: o I""''' IIr W� � '�l � If'''W@/1 j"/I"RI' �:::::/I II/�;::J/ t:::" ��tj

Para comemorar
•

o Inverno
Sociedade RecreativaAlvorada prepara uma extensa

programação que começa hoje e vai até domingo
JARAGUÁ' DO SUL

Música, dança, apresentações
culturais, um cardápio
tipicamente alemão e a

celebração das tradições.
frase acima resume o que há de me
lhor na 23aWmterfest, uma festa que
reúne gerações com o objetivo de
azer um pouco de calor à estação

mais fria do ano. O inverno - que tem início no
dia 21 de junho - ainda não chegou, mas a fes
ta em sua comemoração ocorre sempre nesse
mesmo período do ano.

Segundo o presidente da Sociedade
Recreativa Alvorada, Marcelo Heinz Pro
chnow, que está à frente da organização há
nove anos, a intenção é sempre combinar
a comemoração com o final de semana

das mães - já que o dia delas é no próxi
mo domingo, dia 8. "Na época, quando a

festa foi criada, a intenção era comemorar

a proximidade do inverno, e também por
que não havia nenhuma outra festa deste

tipo no mês de maio", afirma o presidente.
A estrutura para a festa foi montada du

rante o dia de ontem. Além do salão da co-

. munidade, onde acontece a festa, outros

milmetros foram construídos para abrigar a
comemoração. Na diretoria, 23 pessoas con
duzem a organização - mas os voluntários
são mais de 180. "Só na cozinha, são cerca

de 80 voluntárias que começam a trabalhas
amanhã (hoje) de manhã bem cedo. Desde
as de 70, 80 anos, até as moças mais jovens.
Essa é a nossamarcamais forte - a culinária
é de responsabilidade das próprias senhoras
do bairro", contaMarcelo.

Elas é que preparam omarreco rechea
do, strudel, aipim frito, o shwartzauer, eis
bein, repolho roxo, um churrasco e um bufê
completo. Além das refeições, os visitantes
aproveitam bailes com bandas como o Mu
sical Estrela de Ouro, a Banda XV Show e

MusicalWorin. O sorteio de rifas completa a

diversão e a Escolha das Rainhas acontecem
na primeira noite do evento.

Cerca de seismil pessoas são esperadas
nos três dias do evento - e um estaciona
mento com duas mil vagas estará dispo
nível durante todo o final de semana. Na
sexta - feira, até as 21h, o ingresso custa R$
5. Depois, sobe para R$ 10. A tarde de sá
bado é livre. À noite, das 19h às 21h, o in
gresso é de R$ 8. Depois, o valor vai para R$
15. O domingo também é livre até as 14h,
enquanto das 14h às 17h o custo é de R$
5. Depois desse horário, cada pessoa paga
R$ 10. Quem for na sexta ou no sábado

ganha um ingresso para aproveitar a festa
também no domingo. Já o jantar completo
será oferecido por R$ 15.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE
"I'"

..'li ./ ... :

Espaço onde tradicional festa será realizada começou a ser organizado na quinta-feira

• PROGRAMAÇÃO
• 6 de abril, sexta-feira
• 21h - abertura oficial com Jantar

Típico Alemão
• 21h30 - Apresentação e escolha das
Rainhas da 23a Winterfest

• 23h - Baile com a banda Brilha Som,
do Rio Grande do Sul

• 7 de abril, sábado
• 14h30 - Desfile das Sociedades e

grupos de idosos convidados
• 15h30 - tarde dançante com o grupo
musical Estrela de Ouro

• 19h - jantar típico com bufê completo
e churrasco

• 21h - apresentações folclóricas
• 23h - baile com a Banda Elyte
Pavilhão externo
• 22h - sertanejo com

Léo Lima e banda
• Oh - Batidão sertanejo com Dj William
direto da Arena Country Bar

• 2h - Grupo Moda Boa

• 'a de abril, domingo
• 10h - Desfile das Sociedades e grupo
da terceira idade da Comunidade

Evangélica Luterana Cristo Bom

pastor, de Rio cerro II

Pavilhão externo
• 11h - Musical Worin
• 15h30 - Musical Estrela de Ouro

,

Pavilhão interno
• 11h30 - almoço típico com serviço
completo de bar e cozinha

• 14h - apresentação do Grupo
Folclórico Grünes Tal, de Rio Cerro II

• 14h30 - Tarde Dançante com

Banda XV Show
• 18h - sorteio da rifa
• 18h30 - Grupo Safira
• 22h - encerramento

Endereço: Rua Gustavo Gumz, n° 289,
bairro Rio Cerro II.

Mais informações: (47) 3376-0776
ou (47) 9101-5659

, ,

SOCIEDADE PROMOVE EVENTO PARJ(FAZER TERRAPLANAGEM E ÁREA DE LAZER

Festa da Linguiça Gampeira acontece sábado
GUARAMIRIM

Cento e oitenta quilos de linguiça
campeira e receitas especiais de carne
de frango, massas, farofa, salada, ar
roz e aipim branco e temperado. Esse
é o cardápio da 3a edição da Festa da

Linguiça Campeira, que está sendo

preparada por 74 famílias na localida
de Guamiranga, em Guaramirim.

Os preparativos tiveram início ain
da namanhã de ontem, com a organi
zação do espaço e o início da decora
ção. E a partir de amanhã,no entanto,
por volta das 7h, que os moradores
se reúnem para deixar tudo pronto
- desde a disposição das mesas até a

organização dos caixas. A intenção é
deixar tudo finalizando para a noite,
quando a janta começa a ser servida
a partir das 19h para cerca de 600 pes
soas - número ultrapassado na última
edição, em 2010.

Segundo o presidente da Amevibe

(Associação de Moradores da Estrada
Vicente Bernardes), Nelson Rogério
Redmersld, a intenção é oferecer uma

I ,

l

�
I
I
I

refeição completamente artesanal. "De
"industrializado aqui, só os temperos. A

.
linguiça será fabricada pelos próprios
moradores, assim como todos os ou

tros pratos", ressalta Redmersld.
Acompanhando a refeição, por

volta das 20h, tem início as apresen
tações culturais com grupos como o

Boi de Mamão, que já se apresentou
em diversos eventos da região. Ainda
serão sorteados prêmios como um

aparador de grama de fio, um venti
lador de 30 centímetros e uma san

duicheira. Depois do jantar, a festa é
animada com a banda Som Legal, de
Jaraguá do Sul. Quem gosta de arte

sanato também pode conhecer o tra
balho das mulheres da comunidade,
que desenvolvem diversas peças com
materiais recicláveis.

Desde o início da festa, há três
anos, a intenção é promover melho
rias na rua. No ano passado, a asso

. ciação conseguiu comprar um terre
no para construir a sede, enquanto a

arrecadação de 2'009 serviu para pro-

mover a reciclagem de lixo - este ano,
a intenção é fazer a terraplanagem para
a construção da sede no próximo ano, e
ainda construir uma área de lazer para
as crianças. Ingressos, no valor de R$ 20
para toda a festa e R$ 10 para o baile,
podem ser encontrados pelos telefones
(47) 8469-4507 ou (47) 3373-3820.

f

I

IEvento traz apresentações culturais,
Um cardápio baseado na linguiça
campeira e feira de artesanato
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Hospitais receberão verba extra
Para tentar solucionar o problema das cirurgias eletivas, Amvali e hospitais firmam convênio

JARAGUÁ DO SUL

o problema da fila de
espera por cirurgias
eletivas na região poderá
ser amenizado com o

convênio entre Amvali
e os hospitais Jaraguá e

São José .

...1IIIIIIl documento foi assinado
ontem pelo presidente da

Associação dos Municí
...� pios do Vale do Itapocu e

prefeito de Guaramirim, Nilson
Bylaardt. A iniciativa foi propos
ta pelos dois hospitais e acatada

pelos cinco municípios da re

gião. De acordo com o secretário
de saúde de Guaramirim, João
Deniz Vick, o objetivo é oferecer
um estímulo para que os hospi
tais aumentem a oferta de cirur

gias eletivas, já que a demanda
da região é grande e não está
sendo atendida. Desde 2009, somente os hospitais de Jaraguá realizam cirurgias na microrregião. Cerca de 2,3 mil pacientes aguardam procedimentos eletivos

Os municípios pagarão R$
150 por cada cirurgia, além do
valor oferecido pelo SUS (Siste
ma Único de Saúde). ''A tabela
do SUS está defasada e com isso
é difícil encontrar profissionais
que aceitem trabalhar assim", ex
plica o secretário. Atualmente, os
pacientes que precisam de cirur

gia são encaminhados para Ioín
ville, Blumenau e Iaraguá do Sul,
que recebe amaior parte. Segun
do Nilson Bylaardt, essa respon
sabilidade é do governo do Es
tado e do governo federal. "Mais
uma vez os municípios terão que
desembolsar alguma coisa", la
menta o prefeito. De acordo com

o secretário de saúde de Iaraguá
do Sul e coordenador do colegia
do de saúde do Vale do Itapocu,
Francisco Garcia, "o importante
é que os municípios e os hos

pitais estão buscando soluções
para essa questão"..

FILA DE ESPERA

Até março deste ano, cerca de
2,3 mil pessoas estavam na fila
de espera por cirurgias eletivas
na região. As principais especia
lidades são cirurgias vasculares,
com, 500 pacientes, otorrinola
ringologia, com 500, ginecologia,
com 440 e ortopedia, com 120.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodoPovo.com.br

ARQUIVO OCP

Direção do hospital será assumida por entidade no dia 10 de agosto

Sem data para reinaugurar
o centro do cirúrgico

Em Guaramirim, a solução procurado para que o governo
para às cirurgias eletivas seria a do Estado financie boa parte das

reativação do centro cirúrgico do obras do centro cirúrgico.
Hospital Santo Antônio, mas aín- . A única data já estabelecida é a
da não há data para a inaugura- de transferência do Hospital Santo
ção. De acordo com o secretário . Antônio para a Sociedade Benefi
de saúde, João Deniz Vick, o sis- cente São Camilo, que assume no

tema de climatização está sendo dia Iode agosto. Para que a par
construído, mas os maquinários ceria seja oficializada, João afirma
ainda serão orçados e licitados. que faltam decidir a questão da
Em março, o diretor do Hospital permanência ou não dos funcio
SantoAntônio, Ivo Rangheti, infor - nários e detalhes no convênio,
mau que a previsão é era de que as como a quantia da verba que será
obras ficassem prontas neste mês. repassada. O hospital continuará
Desde fevereiro de 2009, somente pertencendo ao município, mas a

os hospitais de Jaraguá realizam administração será de responsabí
cirurgias namicrorregião. lidade da entidade. "Não teremos

O secretário garante que de- mais nenhum funcionário, serão
pois da inauguração, a o objetivo todos contratados pela entidade",
é de que o hospital passe a reali - explica o secretário.
zar, no mínimo, 60% de cirurgias O principal argumento para a

eletivas pelo SUS. Segundo João, mudança na administração é a ca
antes da paralisação, mais de pacidade que a entidade terá para
80% das cirurgias eletivas reali - administrar o hospital. "Por ser

zadas eram particulares. "Como privado, eles conseguirão otimizar
estava antes, não faz diferença os recursos e o tempo", alega João.
estar parado ou não, pois qua- Segundo ele, os órgãos públicos
se não eram realizadas cirurgias são mais demorados e os proces
pelo SUS e tinham que ser enca- sos ficam mais lentos, pois há ne
minhadas para Iaragua do Sul, cessidade de concursos e outras

Joinville e Blumenau", afirma. O burocracias. "É importante que o

secretário do Estado de. Saúde, hospítal seja administrado por es
Dalmo Claro de Oliveira, já foi · pecialistas', conclui,
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Mercado Regional

Lourival Karsten

presidente do G{UPO Weg, Harry Sch
melzer Iurtlor, venceu pela terceira vez

consecutiva o prêmio Executivo de
....,Valor, na categoria Máquinas e Equipa
mentos Industriais. Organizada pelo jornal Va
lor Econômico, a premiação elege os melhores
executivos em 24 setores do mercado. É a oitava
vez que um executivo daWeg ganha urp lugar no

,

ranking em 10 anos, As outras cinco foram con-

quistadas por Décio da Silva, atual presidente do
conselho de administração do Grupo, Entre os

empresários de Santa" Catarina, também foi
premiado Fabio Hering,,n0 setor Têxtil,

Suco de laranja
A união das brasileiras Citrovita e Citrosu

co conseguiu aprovação regulatória da União

Europeia, o que é mais um passo para concre
tizar a"maior empresa global de suco de laran

ja que controlará 25% do mercado mundial. O
Cadê ainda não semanifestou e por isto a união
ainda não está concretizada oficialmente.

Suzuki
Amontadora japonesa confirma constru

ção de sua primeira fábrica no país, em Itum

bíara, Goiás. Investimento de R$100milhões.

Agora vai?
o fracasso das diversas medidas

adotadas pelo governo está produ
zindo pelo menos um efeito positivo.
Guida Mantega está forçando para que
os cortes de gastos públicos realmen-
te aconteçam e com isto possa haver
um alívio na taxa de juros. Como se

sabe, os juros são um tiro no próprio
pé, pois, quanto maiores forem, maior
será a atração de capital estrangeiro e

maior será a necessidade de novos em

préstimos para conter a valorização da
moeda. A saída, todos sabem, é o corte
nos gastos públicos, mas, não está fácil
de ser realizado.

Colonia chinesa
Na opinião do presidente da Associação

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa
mentos - Luiz Aubert Neto - o Brasil está vi
rando uma colônia da China. Ele se baseia na

evolução dos números do comércio exterior
do setor que não está contratando gente para
produzir e sim para montar equipamentos

. importados que já chegam acompanhados
pelosmanuais em português,

Brasil móveis 2011
Acontece nos dias 9 a 12 de agosto, no Anhembí, a

BrasilMóveis 2011. Algumas empresas da região deve
rão ocupar parte dos 25 mil m2 de área disponibiliza

" da pelo evento. O setor está sendo beneficiado com a

forte expansão do mercado imobiliário.

Empreendedorismo
A pesquisaGlobal EntreperneurshipMonitor (GEM),

de 20'10, revela que o Brasil é o país com maior número
de empreendedores entre os países do G20, istoé, os 20
países mais ricos do mundo. Em 2009, os mesmos repre
sentavam 15,3% da população com entre 18 e 64 anos

de idade do país. A cada 100 brasileiros adultos, 17,5, em
média, têm negócios com até três anos e meio de ativi
dade. Imagine os resultados sem o "custo Brasil"

Sebrae
Dentro do programa "Sebrae

Mais", voltado para empresá
rios que já saíram dos estágios
iniciais de seus negócios, a en

tidade promove este mês um

treinamento com 113 horas de

duração em Gestão Financeira.
O descontrole financeiro é uma

das grandes causas de insuces
so de empreendimentos e esta

é urna preocupação do Sebrae

que, além de fornecer o treina
menta ainda oferece um pacote
de consultoria especializada e a

possibilidade de incrementar a
, rede de relacionamento com ou

tros empresários.

, 12 - 28 - 39 - 58 - 80

02 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 1 O - 13 - 14 - 1 6
17 - 18 - 19 - 20 - 21

Vale em Omã'
Entrou em operação a pri

meira planta de pelotização da
Vale em Omã. O complexo conta

rá ainda com porto em água pro
fundas e frota própria de navios

por conta de parceiros locais que
também são sócios nas plantas de
pelotização. A grande vantagem é
o custo do combustível fornecido

pelo sócio, aOman Oil Company.

.

Missão da
Católica

Cerca de 40 estudantes da 8a
fase do curso de Engenharia de

Produção do Centro Universitá
rio - Católica de Santa Catarina,
campus Jaraguá do Sul, acom

panhados pelo professor Julio
Berndsen, tiveram a oportunida
de de realizar visitas técnicas às
unidades da Fiat Betim e Usími
nas na cidade de Ipatinga.

Papel importante
A Fibria - gigante na área de

papel- conseguiu sair de um lucro
de R$ 9 milhões no primeiro tri
mestre de 2010 paraR$ 389milhões
em igual período de 2011. As siner

gias da fusão entre Aracruz e VCP
estão começando a fazer efeito.

INDICADORES
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Universo TPM
, .

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

Autocontrole
. o filhão chega e me fala que não

foi bem em matemática e que urn .

cinco está lá.floreado no'boletim, E
o que eu fiz? Opção a) Chacoalhei
'o fed�lhinho pelos ombros, histé
rica, gritando e perguntando como
ele deixou isso .acontecer, Opção b)..

, Cai de joelhos, segurandomeus ca-
belos, as lágrimas escorrendo pelo.
meu rosto e, olhando' para o céu

'

questionei "onde foi que eu errei?".

Opção c) Calmamente,' segurando
as mãos da criaturinha, falei sobre'
o' castigo' de ficar sem computa
dor e sem vídeo game, expus as

consequências que isso teria, dei
conselhos, ofereci ajuda e, para

.

encerrar, pedi que.ele entendesse '
'

as implicações de urna nota baixa.

D
omingão é Dia das Mães. Hoj€ e amanhã vai ser uma loucu- Depois o beijei, disse que o amava
ra a corrida desenfreada pel.o presente �e�feito. Maq�iagens, ,

e o mandei para' a cama Resposta
perfumes, roupas, calçados, eletrodomésticos, toalhinhas de ' certa: Opção C.Acho que amadure ..

, crochê, joias e bijus ... Cada filho tentando descobrir o que vai cioVamos ver sê vai dar certo.

agradar a mamãe. E mesmo sabendo queJá no fundo nada disso tem
valor para ela, os filhos querem m�strar a importância dessas mulheres
nas suas vidas. Se você pode, Compre algo que vai deíxã-lafelíz. Se você
não pode; façaum buquezinho de flores colhidas do jardim. De qual
quer marieira, o simples fato de ficar frente a frente com a pessoa que
lhe deu a vida, olhar nos seus olhos e desejar um feliz Dia das Mães, já é
uma emoção incrível. Àminha mãe, uma prece de agradecimento e um

, pedido silencioso pára que continue olhando por mim, lá de cima. E

para todas as mamães, meu desejo de um dia espetacular.

Para as mamis

É A,I E 'A!
Paletós. 'De todos' os

'

Pele rachada e ressecada.Vamos lá,minha gente. O
tipos, cores e formas. frioestá chegando e não tem essa depreguiça na hora
Como sempre a peça de hidratar a pele. Não é porque 'grande parte do seu

curinga cai bem em inú - corpo vai ficar coberto que você vai relaxar. Não im
meras produções. Você _ porta se você quer ficar macia e delicada para o lave,
pode querer sobriedade' ou se simplesmente quer se sentir bopita e bem cuida
montando um lookmais da. Tem que hidratar a pele. Ou em algum momento

clássico, aliando o paletó você estará descamando poraí. E isso é treva, !lé?
com calças em tecido, ou

, pode' ainda dar aquela
incrementada no estilo,
'bás-ico, 'juntando a peça
ao jeans e ao tênis. Para

isso, basta escolher entre
.

os paletós acinturados e

curtos, os largos e com-
. pridos, os estampados ou
lisos. Flash!

Em breverJaraguá do Sul terá um espaço vol-'"
tadõ para a próflsstcnalização vde quem deseja
'in,gressar na área da bel�za. O Insti!uto Embelle:-

'" "_ #,
_

'"

ze'traracursos õe ,'manicure e pedicure! mãquia- da Embelleze: E mais: .eles estão em.busca de w

�

gem e penteado profis,síanal" e o curso sensação consultores.te assistentes de vendas para tnte
"da franquia: cabeleireiro profissional com acade->'" grar a equipe. Quer fazer- parte? Inforrue-se no>

"
"

.... '.. . \:"

my halr, cujo foco é no estudo'do'eabetc de 10r- 47 3373�4467.

, ..

Você vai receber uma
proposta comercial.

DIVÃ COM JAíNE vrlTl

}
"

, o QUE FAZ: trabalho como recepcionista. EU SOU: uma'

pessoa alegre, apaixonada, calma) dedicada naquilo que
faz, e que não consegue viver sem as pessoas q�e ama.

HOMENS SÃO: atraentes .:MlJLHEij.ES SÃO: guerreiras.
SE MEU RELACIONAMENTO FOSSE UM RITMO SERIA:,

tango. DESÇO DO SALTO QUANDO: machucam quem
eu amo. PARA ME GANHAR BASTA: um sorriso sincero.
SE EU FOSSE CELEBRIDADE SERIA: a atriz Nina Do-

. bre�. ROUBARIA O CtOSET: da atrizAnahí Portilla. MEU
CORAÇÃO BATE MAIS FORTE QUANDO: o Pedro me diz
"eu te amo". EU SOU ÓTIMA EM: ter paciência. EU SOU
PÉSSIMA EM: cozinhar. UMA NOITE PERFEITA PEDE:
uma boa dança. UM CASAL APAIXONADO PRECISA: de

diálogo constante, confiança e fidelidade. COM,50 RE-
-

AIS EU: jantaria com uma pessoa especial.COM UMMI
LHÃO EU: conheceria Paris.

,

'"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades o CORR,EIO DO POVO • Sexta-feira, 6 de maio de 2011

:�CLIC DO LEITOR

A Pit está

prenha
'e precisa
,de um lar,
mesmo que

, temporário •

Contato com
,

,
Romilda pelo
telefone .

3372-1216ou

pelo e-mail
supercocjr@

, yahoo,com.bt ,

ORÔNICA
TERÇA-FEIRA

.

(�UARTA-FEIRA QUINTA-FEIHASÀBADO'.
Kel1y:Erdman,n;

jornalist�
"

ElyandriaAparecidél
. ,'Silva, escritora

CarlosHenrique
Schrgeder, escritor'

, Lo.izCarlosAmorim,
Escritoreeditor

o erotismo da búlgara
"

dela, e da Bulgária, reduzidà a vender louras:
, para estrangeiros.

,Ela sorriu e acenou 'com a cabeça. 'Sorri
de volta e sacudi a cabeça. "Não, obrigado",
disse eu. Flavia não aceitou a resposta. "Apa
reço depois. Massagem muito boa". "Espero
que você ache alguém para massagear", res
pondo. Uma hora mais tarde, após uma du
cha e de minhas anotações numdíário, saio
em busca de qualquer coisa para o estômago

e a moça aindana recepção.
'

Paro diante dela para escu-

tar que ainda se lembrava
muito bem" das histórias
intermináveis que ouvia de
seu tio. _a respeito da vida no
Brasil. O tio trabalhava em

navios de carga que devez

enquanto atracava em terras,
brasileiras. Dizia que, no Brasil, as pessoas
faziam'amor como macacos, a toda hora e
'. .,

.

,

em qualquer lugar, as mulheres eram fáceis
e sempre dispostas, não havia no mundo
mulher afim de sexo co�o a brasileira. "E
verdade queno Brasil não posso me abaixar, '

.para pegar algo que caiu no chão? Senão ... "

.

"Sim é verdade", respondo.' No Brasil
existe um animalzinho chamado furão. Ele
tem um focinho enorme e vaga pelas praias,
pelas ruas. O furão tem paixão por subir pe
las saias das mulheresgringas e enfiara fo-
cinho entre suas pernas.

'

Passaporte?",
murmurou roucamente

a loira búlgara recepcionista do hotel.
Seus lábios estavam manchados de
batom vermelho intenso. "Brasileiro",

gritou. ,Seu rosto ficou banhado de alegria.
"Francisco Buarque", ela disse. Aquela recep
ção indicava que o' hotel, no, passado, tinha
sido gracioso. As moldagens nos cantos do
teto eram desenhos de frutas. As mobílias em
fórmica, mais do que usadas, com pegadores
que se destacavam através
de seus contornos. No cen

tro, 'uma mesinha com um

,dos pés québrados.' Sobre
ela, nada. Nem uma toalhi
nha em crochê.

Sentada do .outro lado
damesinha, umamoça pin �

tava as unhas. ' Entrou nas-pá-
lavras. Falava bom inglês e me ajudou com a

'entusiasmada recepcionista. "Quer massa
gem?" disse Flavia, a garota detrás da mesi
nha de centro. "Sexo? Muito bom". Seus ca

belos louros eram abundantes, olhos negros
grandes e 'líquidos. Seus seios eram quase
completamente vistos numa blusa decota- '

da e sem sutiã. A prostituição é o único ser

viço de quarto proporcionado na maioria
dos hotéis de países ex-comunistas, como a

Bulgária, de aparência falida. A rap-idez e0Il!
-

que esse tipo de serviço chega à porta, sem
. ter sido pedido, é surpreendente. Senti PeJ1a

\'" ,

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

, CINEMA.
'

I

I
1
1

JARAGUÁ DO SUL
• 'Cine Breithaupt 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg) (14hO,
16h30, 19h, 21h30 - todosos dias).

• Cine Garten 4
• Hop '- Rebelde sem Páscoa (Dub),(14h20, 16h30

- todos os dias)
• Como você sabe (Leg) (18h40J 21h15 - todos

os dias)• Cine BreithauptZ
• Thor' (Ieg) (14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos
os dias) • Cine Garten 5

• Sobrenatural (Leg) (13h50, 18h50 - todos os

,

dias)
• Lope (Leg) (16h, 21h - todos os dias)

í

,

• Cine Breithaupr3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Pânico 4 (leg) (19hl0, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Dub) (13h40 - todos os dias)

_

• Thor (Leg) (16h20, 19h, 21h50- todos os dias)
,

JOINVILLE
• Cine Mueller 1

, • Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, �6hl0, 19h, 21h40 - todos os dias) BLUMENAU'

• Cine Neumarkt 1(3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20, 17h40, 20h - todos os

dias)
.. Rio (Leg) (22h10 - todos às dias)

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (13h40, 15h40, 17h40 - todos os

dias)
• Água para elefantes (Leg) (19h40, 22h - todos
os dias) • Cine Neumarkt 2

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10, 18h40, 21h20 - todos os dias)• Cine Mueller'3 (3d)

• Thor (dub)
(14h15, 16h45, 19h20, 21h50 - todos os dias) • Cine Neumarkt 3'

,

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h20, 18h50, 21h .; todos os dias)• Cine Gar:ten 1

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10, 18h50, 21h40 ;- todos os dias) • Cine Neumarkt 4

"

• Rio (Dub) (14h, 16h20, 18h50, 21h - todos os

dias)• Cine Garten 2
, • Rio (dub) (13h20, 15h30, 17h40, 19h40 - todos

os dias)
• A garota da capa vermeJ.ha (leg) (22h -todos os

dias)

• Cine Neumarkt 5
• Thor (Leg) (14h20, 16h4;O, 19h20, 21h40 -

todos os dias)LANÇAMENTO�
• Cine Garten 3
• Thor (L�g) (14h, 16h40, 19h10; 21h30 -Todos
os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Água para elefantes (teg) (14h10, 16h50,
19h30, 22h- todos os dias)

Heik"e Ef Gôrtemaser escreveu, com acesse a �mplo· repertório'
de fontes, a primeka biografia' asadêmlca- da namorada do EOhrer.

.. Mundana, amar)t� dos esportes, do cinema, da música edã danç�, é
difíeil imaginar Eva Bráun corno par do dítador e, sobretudo, corno a

.seguldora fiel que o acompanhou até a morte no bunker. Para lançar
luz sobre essa relação peculiar, Gôrtemaker estuda também a bizarra
corte de Hitler, e nos conduz a esse mundo assustador em que a nor-

malidade cotidiana'convivía comum ldeárlo genoclda..
'

"
.

.', .,-

NOVELAS,
VIDAS EM JOGO

Andrea consegue livrar Patrícia do cinto e as
duas saem pela" janela do carro. Adalberto discute

com Rita e obriga Zizi a ir embora com ele. Tatiana
conta que o filho dePatricia é de Francisco. Andrea

liga para Lucas, fala sobre o acidente, e otranquili-
'

za dizendo que está bem. Regina recebe um tele
fonema e fica sabendo sobre o acidente da filha.
Francisco e Lucas chegam ao hospital na mesma

'

hora que Regina e Cleber, mas el�s não se veem.

O médico conta a Francisco que o bebê está bem. O

motoristã, que não sabia da gravidez, fica yerplexo
com a notícia�'

'

MORDE E ASSOPRA '

Áureo afirma que voltou para ficar. Abner pede
, perdão a Celeste. Pimentel vê o carro de Naomi na
concessionária de Fernando. Celeste visita Áureo
e exige que ele lhe explique por que a abandonou.

Na0!11i fica intrigada com a lntirrudade que Leandro
demonstra jer com ela. Keiko e Wilson se beijam.
Abelha vê Cristiano sozinho no hotel e se aproxima.
Nelsinho e Tonica vigiam o namoro de Xavier e Ma

ria João. Áureo sugere que Guilherme dê um anel
de noivado para Alice. Júlia sugere que ícaro faça
uma oferta pela fazenda de Abner no leilão. Naomi
se aproxima de ícaro e o beija.

O,Turista
, Frank é um professor americano que vai à Itália passar férias de

poisde uma .desllusâo amorosa. Tudo o que ele queria 'era ficar sozi

nho, mas numa viagem de trem conhece Elise, uma estrangeira mis

teriosa. e' acaba se' envolvendo com ela: Paralelarnente, passa a ser

perseguido pela máfia russa depois de ser confundido com alguém
que os

I roubou dinheiro. Veneza e Paris dão a arnblentação perfeita
para intensificar o romance de Frank e Elise, no entanto, a, relação
delêsestá inserida numjogo perigoso e mortal.

,� Vi,!\GEI"1 PERFEITA
. .' ». ,�Rl',�>\DiLHA PERFE[TA INSENSATO CORAÇÃO

Carol se surpreende com o pedido de demissão
dé Raul. Eunice se fragiliza depois de contar para
Júlio o que aconteceu entre Oscar e Gilda. Raul in

siste para conversar com Carol. Alice não coloca o

cinto em Antônio e ele .cai do carrinho. Wagner tira
satisfaçôes com Cortez por .estar sendo seguido.
Henrique se assusta ao ver que seu apartamento
foi revistado e aceita o convite. para viajar com Bibi.

Cortez descobre que Henrique é o chantagista. Nor
ma ouve a leitura da sentença de suà libertação ese
emociona. Norma sai do presídio e encontra Cida ..
Kátiá observa as duas,

CORDEL ENCANTADO
Úrsulà e Nicolau 'procuram Açucena para con

ferir se ela está viva. Antõne engana Lilíca e guarda
o dinheiro que conseguiu pegar. Virtuosa e Euzébio
descobrem que suas economias sumiram. e des
confiam de Cícero. Úrsula e Nicolau comentam com

Timóteo sobre o acidente que sofreram. Timóteo se .

desespera ao encontrar Açucena desacordada na '

mata. Amália chega à fazenda para ajudar Antônia
a fugir. Zóio-Furado conta para Úrsula e Nicolau que

.Açucena foi resgatada. Tibungo vê �máli,a e Antônia
falando com Cícero. Euzébio insiste com Virtuosa

para contar a Açucena que ela é srna princesa.

JOHNNY DEPP ANGELINA JOllE
'I .7.1 ')',il.!il i , '�\i +�i

o 'l�W m�:"Jbm('"""l"":i/I1i,
,

'Ij,,,J� 'U::;'} ,���
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HORÓSCOPO
ÁRIES
HOje; seu lado gentil vem à tona
e vai trazer muitas oportunida-

des no setor profissional. A fase
também é de sorte e expansão no setor

_ afetivo. Abuse de seu charme e de sua

comunicação neste dia.

'Nesta sexta-feira, você saberá
identificar algumas oportunida-
des de crescimento profissional.

Você precisa de mais privacidade -de um

modo geral. -Trabalhos sigilosos contam �

com boas energias.

GÊMEOS
liil< 11/111

'

li '!I, No trabalho, acordos e contr-a-
" ' IIIHH'

tos contam com as boas ener-

gias dos astros. A dois, é hora de'
estreitar seus vínculos, aproveite a com

panhia do par. Hoje, seus relacionamen

tos de um modo geral estão favorecidos.

CÂNCER
Os astros enviam vibrações
positivas para trabalhos que

exijam mais discrição, Oportu
nidades profissionais estão em alta. No

romarice, tudo de bom. Evite momentos

de nostalgia, viva o presente.

No trabalho, é tempo de divul

gar seus projetos e suas ideias,
'assim conseguirá amplíar seus

horizontes. A dois, você precisa de mais

tempo com ,o par. Novos conhecimentos'

estão favorecidos.

O dia favorece uma reflexão

� sobre suas necessidades pro-
_

.<11'

fissionais, assim você pode
priorizar as atividades produtivas. A dois,
'intimidade estará à flor da pele. Aproveite
o clima com a pessoa amada.

LIBRA

Hoje, estará com uma facilida

de de interagir fora do comur;n,
aproveite para trocar ideias com

colegas de trabalho. A dois, o astral
é de entusiasmo. Parcerias estão favore

cidas no setor profissional.

ESCORPIÃO
No trabalho, você estará com

,

muitas ideias e atividades que
envolvam papeis, publicações,

viagens e universo feminino contam com

boas energias. A dois, o astral é de sinto

nia. As afinidades serão valorizadas hoje.

SAGITÁRIO

'Q)'" Viagens, e contatos com pes-
..

li ",' "soas distantes podem ter êxito
,

neste dia, No campo afetivo, a
,

' ,

paixão vai dar um toque especial
ao romance, passe mais tempo com o

par. Aproveite a fase de expansão pro
fissional.

CAPRICÓRNIO '

Trabalhos relacionados a trans

porte contam' com boas vibra
, ções. Hoje, estará mais perto

das pessoas de seu convívio. No

campo afetivo, vai querer alguém ao

seu lado. Ótimo dia para fazer mudan

ças em seu lar.

• AQUÁRIO
Trabalhos que envolvam comu

nicação ou' deslocamento con-

tam com boás vibrações neste dia.

Pode deixar sua vida afetiva em segundo
plano. Aproveite seu poder de comunica

ção e faça seu rnarketing pessoal.

PE.XES
Trabalhos individuais contam

com boas vibrações neste.dia. A
noite é favorável para o namoro e

o lazer. O dia favorece as compras para
sua casa ou para seus familiares. Cuide

com carinho do seu par.

o CORREIQ DO POVO • Sexta-feira.ô de maio.de 2011

Ronaldo pode ser
oementarista de TV
Segundo. a coluna "Outro. Canal", do. jornal "Fo.-'

lha deSão Paulo", a participação. de Ronaldo co.mo.

convidado na transmissão. dos dois jogos entre Real'
Madrid e Barcelona, na Glo.bo., pode ser um treina

mento. para algo. maior na emissora. Conforme a

publtcação, há boatos de que Ronaldo será cornen

tarista do canal na Copa das Ccntederações, em
2013, e na Copa de 20.14.

De acordo com Flávio. Rlcco, do. [ornal "Di
ário,de São. Paulo.", mesmo. de férias Silvlq de
Abreu' está revendo a sinopse e fazendoãas
primeiras adaptações da novela "Guerra dos

Sexo.s", cujo texto. orlgmal é de'1983. O autor
também já teria reservado. parte do. elenco,
que' incluiria Cláudia Rafa, Reynaldo _Gianec
chini, Tony Ramos e Irene Ravache. Segundo.
a coluna, os atores farão outro trabalho. an
tes da estreia da, novela, prevista para 2012.

DIVIRTA-SE

Três envelopes
Um sujeito acaba de ser contratado como presidente

de uma, grande empresa de tecnologia. O presidente que
está deixando o cargo encontra-se com ele e lhe entrega
três envelopes.

- Abra um.deles quando deparar-se com um problema
sem solução - diz o ex-presídente.

Bom, as coisas estão indo muito bem, mas, seis meses

depois, as vendas começam a cair e o presidente não conse

gue reverter o quadro. Depois de esgotados todos os recur

'sos que ele conhece, ele se lembra dos três envelopes. Ele

pega o primeiro na gaveta e o abre. Nele, apenas um papel
com uma mensagem: "Culpe seu antecessor".

O presidente chama os jornalistas e dá uma coletiva

colocando a culpa da situação no ex-presidente. Satisfeitos
com a explicação, a imprensa e a Bolsa 'reagem positivarnen
.te, as vendas voltam a crescer � o problema parece sanado.

Depois de um ano, a empresa volta a apresentar que
da nas' vendas, combinado com problemas de qualidade
do produto. Lembrando-se da experiência positiva, o pre
sidente procura na gaveta o segundo envelope, que ele
abre e ohde ele lê: "Reorganize",

Ele reorganiza a empresa, mandando alguns gerentes
embora, contratando outros, e a empresa finalmente se re

cupera. Um ano se passa e outra vez a empresa passa por
dificuldades. Ele procura na gaveta o terceiro envelope, que
diz! "Prepare três envelopes".
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-Juliana e

Ronaldo em
"Open Road"
Juliana Paes poderá parti

cipar' do. filme internaclonal de,
Márcio. Garcia, "Open Road",
que terá o. ex-logador de futebol

Ronaldo, de acordo com coluna
do. jornal "Diário. de São Paulo.":
Se aceitar a proposta do. diretor,
Juliana contracenará com Renal

do, que vai aos Estados Unidos
ter aulas de interpretação. com o.

instrutor de Will Smith. O ex-joga
dor fará o. papel de um bandido,

Preta receberá manifesto
contra Jair,Bolsonaro

Preta Gil vai receber na OAB, rio. dia 13, um manifesto de apoio "contra as

declarações racistas do. deputado. Jair Bolsonaro", informá Ancelrno Gols em sua

coluna de "O Globo". Conforme o. colunista; o manifesto. teria sido assinado. por
cerca de dois mil blogueiros. Preta Gil abriu uma ação. najqstiça contra o. deputa
do, devido. às declarações racistas que ele deu em uma entrevista.

o
"

,,,.

"Não ,tive
infância" , conta
Kat.YPerry

A cantora Katy Perry falou à revista "Vani

tyFair" sobre sua infância - ou falta de. Com

pais muito. retigiosos - seu pai é pastor evan
gélico. -, ela era proibida de ler qualquer coisa
que não a Bíblia e não. podia ouvir música.
"Não. tive infância", disse, explicando. que
seus amigos levavam CDs escondidos a sua

casa para que ela pudesse saber das novida
des musicais.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti-

'

vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3X3.

ANIVERSARIANTES
,.6/5

,

Adelino Spézia
" AleS$8ndra Zimmermann
Bruna Vorpagel

.

Celia'M. de Almeida ,

Celso A. Fritzen
Cleusa Takaesu

Crísnane Costa

Eduardo Ziener

Giovane B. Bussareüo
João G. Emrnendoerfer
Julia S: de Abreu
Klaus P.Laube

Luis F. Broatz de Lima
-

Marcia R. F. de Carvalho

Marcos Morais

MoniqueWischrel

Nataline M. Andrejireski '

Nilo Mathías

Norma K. Lemke '

Orlan padilha
'

Pedro Henrique Hoerlle:

Ruth Janh

Sandra Ap. dos Anjos
Sirlene W. Ramos

Vanessa P. da Silva

Vânia G. da Silva

Wilmar M. Fragoso,
Wilmar Machado
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Só para elas
.....

OClima
para a _5a Festa do Champanhe já começou a esquentar

.
em Jaraguá. A noite que reúne todos os anos aproximadamen-

· te 250 mulheres da nossa sociedade, yaf acontecer dia 3,1 de

julho, naAdegaAiroso Menezes, na Scar, Será tudo como_man

da o figurino: desfile de moda, boamúsica, gastronomia de primeira,
champanhe free e solidariedade. O evento tem assinatura da Revista
Nossa e apoio da Fine Fiore, Restaurante Domini e O Correio do Povo.
Volto ao assunto!

16 Social-
_ J

�
..
r"

f

Então'tá!
Vingou!ALei número 4.374, de

2004, que não é cumprida pelos
bancos, obriga as agências bancá
rias' definitivamente a manter cai
xas para atendimento preferencial
a pessoas idosas, portadores de

·
necessidades especiais e gestantes
no térreo ..Blá.blá.blá... A diferença
é que agora haverá fiscalização -

e

punição para os que teimarem em

ser desobedientes, Será?

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 6 de maio de 2011

\

.'
mcaguncalvestânetune.cum.br

.Moa·GO.nçalves
.,

- 2 Anos sonhando com você.
�--------��-�--�
I e:;-;_ SPORT �'i'
-:..5"6 �/'"'"',.,-., I

_: �f�:
: Ginástica é moda:
I Av_ Mal. Deodoro da Fonseca I

- 1_�12:.�_Il�: �ara�lJ,,�d() �IJI.�

Piiamas Moda Gestante, Infantil,
Masculino e Feminino

•

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)

,Duxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo- que uma figura bem co

nhecida aqui da urbe sorriso, que
teria- como - diversão dar em cima -

de mulheres casadas, estaria com
os dias de Dom Juan contados. As
senhoras que teriam sido "seduzi
das" estão soe unindo para desmas
catá-lo. Aiáiaiai..... ! Só tomando
mesmo um copo bem gelado da..

minha espumante Rondinée.
:__

A Confraria do Churrasco,
-

sempre. reunindo as pessoas,
de fino paladar da cidade,

- que aprovam o delicioso
'

menu de carnes nobres, e
também as maravilhosas

-

saladas, no domingo, abre
a casa em comemoração ao

, Dia das Mães.

.. ,

,:f",
.

"Neila FQllmann,e Jorge
"", ,

Méndonça cumpremhoje, no"
cartório, agenda de casamento,

Conhecido' é uma
-

'

.

pessoa. que conhecemos
'

suficientemente bem para
pedir emprestado, mas
não suficientemente
para emprestar..

"�o

Confraria

:Mazzo & Gabriel'
.

,

.

_ A Fuel, dospromoters mais badalados. da' região, Pépe e Thiago'
Mattos, promove hoje à noite, na Zum, mais uma imperdível noitada
sertaneja com a presençada excelente dupla Mazzo & Gabriel

.

NAS RODAS
• Zeca Rausis, depois de bater
pernas com a esposa Eliane

pelaArgentina, voltou à cidade
com sotaque diferente. No seu

.

vocabulário uma das palavras '

· mais usadas é "muchas gracias".
·

Pode? Urubu demora, mas canta.

• Miro Maba adorou tanto os

.Estados Unidos, que depois de
pontuar 4.8, quer voltar a sala
de aula e cursar o idioma da
terra do Tio Sam.

• Minha amiga Gislane Michels,
.

,da loja Fine Fiore, recebeu'
muita coisa linda na sua loja

·

estecomeço de mês. Belíssimas
· peças especiais para as mulheres
, de.bomgosto. E o que é melhor,
com 20% desconto a vista.

"Tudo é válido

entre quatro
paredes",

Talula, ex-BBB,
em entrevista

•

à r.evista "VIP".

Vip
,

Uma das mais pontua
das ou prestigiadas, tanto
faz, do fashion luxo daárea,

'

Vip Lounge, recheou os ca

bides, araras cornerse afins
para oDia dasMães-.

'Dica de hoje
Curtir.O Espaçodo Oca.

Hoje temmuito rock n' roll
com grupo Matanza e as

bandasAtacama eBum.

Níver do Beto
O grande aniversariante de'

hoje é com certeza oamígoBeto
Taranto, uma pessoa do bem,
que sempre prestigia e apóia o'

meu trabalho, me incentivando
. .. )' ..

para que eu cresça mais. e mais.
'

Obrigado bíxo, por tudo, pela,
parceria. Pode contar comigo

, sempre! Que sejas plenamente
feliz e que Deus abençõe você e

sua bela família.
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EST DUAL,.
. - ,

DíanLuka é O novo refo da
. ,

-

Porém, ala não enfrenta o Ibirama, hoje, às 20h30, pela Divisão Especial do Catarinense

JARAGUÁ DO SUL de já treinar com o time, o reforço
.não poderá estrear hoje contra o

. Ibirama, às 20h30, no ginásio João
Moretti. Isso porque sua documen

tação não foi liberadapelaFPFS (fe
déração Paulista de Futsal)

Sobre a partida de logo mais,
a ADJ entra em quadra buscando

algo que vai além de vencer: progre
dir. Segundo Vieira, não é de uma
horapara aoutra que o timevai des-

Oreforço
é considerado im-' pontat "Cada jogo é um progresso.

, portante pelo técnico" Re- Somente com a sequência de jogos
natoVi�ira j� que, apes�.da que o elenco vai ganhar experiência ,

.

pouca Idade, 21 anos" Dian emelhorar" opinoiro treinador.
'

possuí uma boa bagagem que irá A respeito do Ibirama, Vieira,
contribuir paramelhorar a equipe, .

disse'que junto com o Capivari é
sobretudo no quesito maturidade. urn dos adversários dessa primei
uÉ urn jogador que já atuou na' ra fase que mais investem e que
Liga e que esteve comigo por uns nos bastidores do futsal já foi fala
três anos, já conhece o estilo. do do sobre a participação da equipe
.nosso time e não terá problema de do Vale' do Itajaí na Liga Futsal em

adaptação", descreveuVieira. 201Z Os desfalquesda partida se-

O jogador disse que teve proble- rão Assis e Felipe, que defendem
mas com o contrato junto ao time a equipe sub-17 no Estadual e na

paulista e por isso, resolveu voltar . Taça Brasil de Clubes.
para Iaraguá do Sul. "É sempre .

bom voltar, depois de tudo o que _ Genielli Rodrigues'
passei aqui", resumiu Dian; Apesar' genielli@ocopre�odopovo.com.br,'

Desde o início da semana,
o ala Dian Iuka, que
estava no São Paulo e foi
campeão da liga Futsal
2010 com a Malwee,' treina
com a ADJ/FME.

Dian Luka disse que está feliz em retornar e poder ajudar a equipe de Jaraguá do Sul nesse novo projeto

Futsal sub-17
,

participa 'da
Taça B'rasil

Campeonato'
Citadino inicia

,

no fim de semana
.

'

O lo Campeonato Citadino
de Iaraguá do Sul estámarcado

para iniciar nesse fim ,de sema

na. As partidas. acontecem no

estádio. Eurico Duwe (Cruz de

Malta). Às 14h, o JJ Bordados,
embalado pela boa campanha..

na Copa Norte, enfrentao Ope-,
rário/Nova Geração. Já às 16h"
os donos da casa 'recebem o

Flamengo. No domingo, o Bota
.

fogo encara o Noite a Fora (l4h)
e o Vitória joga contra o. Barra
baxo (l6h).

A competição serve como

preparação para a Primeira Di

visão e é promovida pela LJaF
(Liga Jaraguaenses de Futebol).
Na primeira fase elas foram di
vididas em duas chaves, onde

jogam em turno único. As duas

Aequipe está na ChaveA e en- melhores avançam para as se

frentará Fluminense, Recanto da mifinais,' onde se' enfrentam

Criança, de Manaus iAM)" Goiás, em cruzamento olímpico, com
.de Coíânía (GO) e Bembem Fut-: jogos de ida e volta. A Chave A.

, sal, de Londrina (PR). A partida de é tem Cruz de Malta, Flamengo,
estreia será contra otíme amazo-

-

Botafogo e Noite a Fora; e a B:

nerise, na terça-feira, 10, às 15h. Os -Vitóría, JJ Bordados, Operário/
, jogos seguem até o dia 15.,. Nova Geração e Barrabaxo.

���-�....,._.-���_,___,._.

A equipe de futsal masculino
�

sub-17 inicia hoje urna marato

na de jogos. Hoje eles entram em '

quadra pela 2a fase do Campe-
'anato Estadual, às 18h, contra

Schroeder e amanhã enfrentam
Helio Muritz, de Lages, às 14h30,

.

ambos os jogos naArena Jaraguá.
Depois dos compromissos pelo
Estadual, a CEJLAfort/ Colar
Química/Gráfica ,Régis/FME,

f viaja para o Rio de Janeiro para a

5a Taça Brasil de Clubes.

Antes de embarcarem'
para o Rio de Janeiro
equipe tom dois

compromissos pelo
Estadual, na Arena.
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Henrique··
.

Porto
Olympya

o jornal o' Correio do Povo é o .novo patrocinador do
Olympya. Se tudo der-certo, neste domingo a equipe es

treia uniforme novo contra o Avaí, já com amarca do maior -

..._ parceiro do esporte amador da região.Apartida inicia às 15h,
no campo do João Pessoa. Se vencerem, as jaraguaenses garantem
vaga na final.Mais detalhes você confere no jornal de amanhã.

.

Futebol
Neste sábado começa a segunda fase do Campeonato Varzea

no de Jaraguá do Sul. Os jogos prometem equilíbrio, mas chamo
a atenção para os dois confrontos do campo do Acaraí: RomaxAtlé
tico Independente (l3h30) e Kiferro x Tigre (15h30).'Os resultados
estarão no blog www.avanteesportes.com. após as 19h. Já o Cam

peonatoVarzeano de Guaramirim caminha para o final da primeira
fase.Também no sábado acontece a penúltima rodada da Primei
ra Divísão e os jogos de ida das quartas de finais da Segundona.

"

, Citadino,
Depois de atrasar duas vezes, o Campeonato Citadino de Iara

guá do,Sul (Troféu Cruz deMalta 50 anos) inicia neste fim de se

, mana. É mais uma alternativa criada pela LJaF para movimentar
, os clubes durante o ano e evitar o êxodo de equipes para outras _

competições da região. Garante assim calendário e uma melhor
preparação para os campeonatos da Primeira e Segunda Divisão,
que iniciam no segundo semestre, O incremento no número de [o-

'

gos deve refletir positivamente no'nível técnico das duas disputas.

Futebol Americano ,/ Bocha
.:

Neste domingo a bola oval Duas competições movi-
vai voar para o embate entre mentam os, "bochófilos" da
os quebradores do Jaraguá .regíão. Optem, a equipe Bae-

,

Breakers e os gigantes do Blu- pendi/FME fez sua estreia na

menau Reisen. Será às 14h, no Copa Norte, de Rafa Valo (Tro
campo do Santo Antônio. No féu Alfablu). Enfrentou o Vasto
mesmo, dia, a surpreendente' Verde/Blumenau, nas canchas

'

manada do Corupá Buffalos do Baependi. Em Corupá, o 3°
coloca a invencibilidade à pro- Campeonato Municipal segue a

va, fora de casa,' contra os gla - topo vapor. São 46 equipes, nú
diadores de Joinville. mero recorde de participantes.

Dia do Desafio
Duas cidades da região aderiram ao Dia do Desafio, evento or

ganizado localmente pelo Sesc, que promove o incentivo à prática
regular de atividades físicas. Iaraguá do Sul competirá com o mu

nicípiomexicano deVilla deÁlvarez. Guararnirim terá pela frente à
tambémmexicanaTicul. O evento acontece em 25 demaio.'

Futsal
Ainda em busca da primeira

vitória no Campeonato Catari

nense, a ADJ/PME viaja paralbi
rama, a cidade dos belos -pano
ramas, onde enfrenta logo mais

(20h30) aADI/lbirama, no ginásio
João Moretti. Um dos reforços é
Dian Luka, ex-São Paulo (mais
informações na matéria da pági
na 17). Tem ,também outro bom
nome que está 'engatilhado' e pa
rece que é um veterano.

, ,Flqjar@guá .

'

� Plajataguá ê�tá,plapejan
do para o dia 21 de, maio o 2°

, Enç;9n�rR C9,Ill C!�pões., rest�
ano estão trazendo o ex-joga-
dor Nunes, para abrilhantar a.

festa. Mas'" precisam da ajuda,
para viabilizar avinda do ído
lo, que marcou dois gols na fi
nal do Mundial de 81, 'sobre o'
Liverpool.' Informações com

Nice); no (47) 9101-5232.

P 'D S' Il

Coritiba dá show
e arrasaPalmeiras

I '

Para se classificar, Verdão precisa vencer por 7xO
DA REDAÇÃO
Quem alegava que a série
histórica do Coritiba
estava relacionada à

fragilidade de seus

adversários terá que
achar outro argumento •.

a noite, desta quinta
- feira, no Estádio Couto
Pereira, o Coritiba não
tomou conhecimento do

Palmeiras, conseguiu uma goleá
da histórica por 6xO e ficou muito

perto da semifinal da Copa do
Brasil. Com o resultado, o Coxa

chega a 24 vitórias consecutivas,
mantendo uma série de 29 par
tidas sem perder na temporada.
Além disso, o, ataque atingiu 81

gols marcados no ano. Bill, Léo
Gago, Davi, Geraldo, Anderson
Aquino e Emerson fizeramos gols
na festiva noite no Couto Pereira.

Agora, o time paranaense só não -

vai a semifinal daCopa do Brasílse
perder por 7xO no jogo de volta, na
.próxima quarta, no Pacaembu.

Eliminado pelo Corinthians na
semifinal do Paulista no domingo,

-

o Palmeiras não tem do que recla
mar do placar desta quinta-feira.
Uma goleada aíndamaior não te
ria sido injusta, tamanha a supe
rioridade do Coritiba. Também -

não' há motivos para reclamação
da arbitragem. Rivaldo foi expul
so na' segunda etapa após uma

- clara cotovelada em Bill.
Três meses depois de suaÚl

tima atuação, Marcos voltou ao

gol do Palmeiras. E não poderia'
ser pior: contra o invicto Coriti
ba. O goleiro pentacampeão do Ronaldinho Gaúcho chegou a ser valado pela torcida do Flamengo
mundo com a seleção brasileira

•

até, tentou, mas não, conseguiu C�ar'a' s'urpreende para avançar na Copa do Brasil.
impedir o show dos donos da

,

Já o Ceará, depende apenas de
casa. No fim da partida, Marcos Fiame'ndio e 'ganha" um empate para se classificar.
fez declarações polêmicas. "Foi E)

,

Foi um jogo movimentado na

uma noite infeliz' e' vergonho- no Endenhão 'primeira etapa, apesar das pou-
sa. Faltou tudo, o time foi bem E) cas oportunídades de gol. Aos 43

aquém do que pode mostrar. Se Comdíreíto a vaias da torcida ininutos, Marcelo Nicácio, bateu
me avisassem na concentração para o astro Ronaldinho Gaúcho" falta no canto esquerda de Felipe,
,eu nem viria jogar", .disparou. caiu por terra a invencibilida- lxO. O Ceará ampliou em uma di-

- Sobre a possibilidade de uma re- de QO Flamengo no ano, que já vidida com a zaga flamenguista, a
ação Alviverde, Marcos foi realis- durava 24 jogos. O time carioca bola tocou na mão de Geraldo e,
ta. "Praticamente 'demos adeus à recebeu o Ceará no Engenhão é com isso, deixouWelinton e Rena

Copa do Brasil. Tomamos de seis perdeu por 2xl. O Flamengo pre- to para trás. Aí, sõteve o trabalho
hoje e se eles fizerem um gol lá cisará agora ganhar por dois gols- de tocar no' canto de Felipe: 2,xO
fica complicado, ainda maisse o de diferença no jogo de volta, na Luxemburgo, então, lançou o ata
time entrar com amesma vonta- próxima quarta-feira, no Estádio canteWanderley, que foi .decisivo,
de de hoje", criticou, ' ' - , , , , , .Presidente Vargas, ,em Fortaleza, - , .pois descontou.aos 30minutos, ,,�'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



T�belionato G�iesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 176230/2011 Sacado: EMERSON TRAMONTIN Endereço: RUAARTIillR GUNTIlER 225
AP 105 AMIZADE - AMIZADE - jARAGUA DO SlIT.-SC - CEP: 89255-570 Credor: BV FINANCEIRA S/A
CFI Portador: - Espécie: CBI - N"TItulo: 131022378 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.802,63 - Ven-
cimento:20/03/2009'

.

Apontamento: 176154i2011 Sacado: JAQUEUNE KOVALSKI Endereço: RUA EMMA RUMPEL BARTEL

397 AP 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: FM COM'DE BRINQUEDOS lIDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 100 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$136,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 176184/2011 Sacado: JOELSON REZENDE DA COSIA Endereço: RUA MAX DOERING
485 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-120 Credor: ASSOCIACAO XITAO TEAM DE VALE TUDO Porta
dor: - Espécie:DMr - N'Tírulo: 2011/103/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I00,OO - Vencimento:
10/03/2011
_______________________<: ------------------------

0

----------------- _

Apontamento: 175666/2011 Sacado: JOSE JOSEMARDE CARVAIHO Endereço: RICARDOMARQUARDT

. REPúBUCAFEDERAllVAOOBRASIL-FSD\DODESANfACATARINA
- Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirirn - ChristaIngeHilleWagner, Interventora

. Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de.luncíonamento: 8h30 às 12h e 131)30 às 18h

.

.
. EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todosquevírem o presenteedital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, 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 pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(emJ ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com osarts. 995, 997 c/c 1023, todosdoCNCGJ.

Protocolo: !5492 Sacado: A.D.Y.L REFORMAS DE CARREIAS lIDA CNPJ: 11.419.842/00ô1-07 Cedente:
SlIT.PEC COMEROO A PEÇAS lIDA CNPJ: 08.777.042/0001-45 Número do Título: 00003462P6 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA-

,

MIRIMDataVencimento: 20/04/2011 Valor: 600,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$21,70, Edital: R$15,00 ' ,

.

Protocolo: 15122 Sacado: AGRO BANANAL lIDA CNPJ: 02.838.918/0001-30 Cedente: CIO DO BRASIL
COMEROO EREPRESENTAÇÃO DEMAQUINAS lIDACNPJ: 07.976.693/0001-00Número doTítulo: S41 _

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresehtante: BANCO DO BRÀSIl:. SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 13/04/2011 Valor: 774,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15656 Sacado: AITAIRVEGINI CPF: 899.182.159-68' Cedente: GAll.USAVICOlA IlDA CNPJ:
83.156.448/0001-26 Número do Título: 001753-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 28/04/2011 Valor:
12.675,20 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 77,43,Diligência: R$ 3;1,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15267 Sacado: ANDREIA DE OllVEIRA PEREIRA CPF: 052.502.489-18 Cedente: BLU-TER
MICAACESSORIOS PARA FSJ:AMPARIA lIDA EPP.CNPJ: 01.514.358/0001-03 Número do Título: 352B

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicàção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 2.924,00 liquidaçãoapós a intimação: 11$10,85,Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

. .

-----------------------------_----_------------_----_-----------------------------------------------------------------------

Protocolo: 15255 Sacado: CÓMEROALTEIXEIRA troA CNPJ: 10.883.060/0001-53 Cedente: DOCESAR
DISTRIBUIDORADECRISIAIS lIDA CNPJ: 81.493.363/0001-08Numero doTítulo: 6075/12 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 532,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

.

·

Protocolo: 15506 Sacado: CONFECCOES MORAIS lIDAME CNPJ: 11.990.8;l4/ooo1-08 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 33542*003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
caçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRIM DataVencimento: 19/04/2011 Valor:
314,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital:'R$15,00

Protocolo: 15410 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMEROO
DE CELlIT.ARES BANDEIRA lIDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 3951003 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAND\NDER (BRASIL) SA DataVen
cimento: 20/03/2011 Valor: 63,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 15133 Sacado: EVANDRA JUCARAVONZCPF: 036.340.569-08 Cedente: !MOBILIARIABEM
VIVER lIDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: C237/01 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento:
10/04/2011 Valor: 649,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução.Rs 5,00, Diligência: R$ 21,70,

· Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15113 Sacado: FABIOlAPAUIADE FARIAS CPF: 045.261.759-60 Cedente: PAPElARIARAYON
lIDA CNPJ: 12.507.363/0001-05 Número do Título: ped 45/2011 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 10/04/2011 V�or:
63,40 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,Diligência; R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15409 Sacado: FATIMA MARfINS CPF: 077.873.859-01 Cedente: COMEROO DE CElillARES
BANDEIRA lIDAME CNPJ: 10.722.871/0001-72Número doTítulo: 5901003 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencLrnento: 20/03/·2011 Valor:

42,85Liquidaçãoapós a intimação:R$1O,85,Condução:R$13,87,Diligência: R$33,30,Edital:R$15,00

Protocolo: 15342 Sacado: FERNANDASCHWIRKOWSKI ME CNPJ: 10.175.128/ooo1-40Cedente: KIFERRO
COMERCIO DE FERRO E AÇO ITDA CNPJ; 73.989.956/0001-31 Número do Título: 17665-1 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil portndícação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUAMMIRIM
DataVencimento: 19/04/2011 Valor: 1.030,38 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 15271 Sacado: GILBERTO BACKALVES CPF: 048.914.969-32' Cedente: RUDNICK&CIAlIDA
CNPJ: 84.704.410/0003-75 Número doTítulo: 163751 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 16/04/2011 Valor:

58,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76;Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
, ,
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EDITALDE lNTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSIADODESANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarcadeJaraguádoSul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) ,3273-2390,·Horário deFuncionamento: O9:OOh às 18:00h

Publicações· legais

EDITALDElNTlMAÇÃODEPRarESTO
Nos termosdo artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNor- .

mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável! segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis; a contar desta publicação, sendo facultado o direito'
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recosa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPRar.ESTO: .

ESQ 124AP 02 - CORUPA-SC - CJzy: 89278-000Credor: lAUDIRSEBASTIAO NOVACK Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 02/02/11 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Vencimento: 10/04/2011

.

Apontamento: 176586/2011 Sacado: MARCELO FEIlPE DE SOUZA ME Endereço: AV. CEL PROCOPIO

GOMESDEOLIVEIRA 132 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: FU)IROCOMEROO E CONFEC

COES DE CAMISAS Portador:'- Espécie: DMI - N" TItulo: 940/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.199,94 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 175778/2011 Sacado: NEREU DE OLIVEIRA Endereço: HERCII10 ANACLETO GARCIA

462 CASA - SANTO ANTONIO..:. Jaraguá do Sul-SC - 'CEP: 89266-270 Credor: PODER !MOVEIS IlDAME
Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 0000001935 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 627,00 - Venci

menta: 10/03/2011

Apontamento: 176426/2011 Sacado: SAMARA. GERVIN ME, Endereço: RUA ROBERTO ZlEMANN 521 -

JARAGUADO SlIT.-SC - CEP: 89255-300 Credor: RODOlL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVE Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 1/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Vencimento: 15/04/2011

Protocolo: 15362 Sacado: GILBERTOMAIOCIll CPF: 754.043.629-87 Cedente: STARKE'SECURITIZADO- -,

RA SA ÇNPJ: 10.866.070/0001-80 Número do Título: ooo3038B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 1.650,00 liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,3?, Edital; R$15,00

Protocolo: 15638 sacado: GILMARTUIlO GIMENFZ CPF: 040.716.759-50 Cedente: MEfALURGlCAA
M lIDAME CNPJ: 85.141.026/0001-02Número doTítulo: 6140/07 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante:BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/04/2011
Valor: 205,00 liquidação apósa intimação:R$10,85,Condução: R$32,99, Diligência:R$33,30,Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 15348 Sacado: GISELE E. BlANCK BORGES DE LIMA CPF: 021.736.069-64 Cedente: SE
CURITYTELECOM COMEROO DE EQUIPAMENTOS ElEfRONICOS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98

Número doTítulo: 00381/� Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 18/04/2011 Valor: 196,80 liquidação após a
intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15299 Sacado: GRACIEll- SIEWES CPF: 041.580.319-58 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.6S9/ooo1-84 Número do Título: 35437*002 Espécie: Duplicata de�nda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO00 BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento::15/04/2011 Valor:

325,00 liquidação após a intimação:R$10,85,Condução:R$ 53,86,Diligência:R$33,30, Edital: R$ 15,00 ---

,

Protocolo: 15551 Sacado: INDUSTRIADE MOvEIs SEBASTIAO lIDÁME CNPJ: 05.905.882/0001-58 Ce
dente: POWER IMPORIS IMPORI. DE VEICULOS ITDA CNPJ: 00208.817/0001-50 Número do Título:
0IÍlO46/003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO sA
DataVencimento: 21/04/2011 Valor: 614,25 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 57,43,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo; 15467 Sacado: IRMAMENDES ESPERANÇA CPF: o4o.522.i79-77 Cedente: COOPERATIVA
REGIONALAGROPECUARIAVALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número doTítulo: oo228703Es
pécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUA
RAMIRIMDataVencimento: 19/04/2011 Valor: 140,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:

, R$18,31, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15135 Sacado: JEFFERSON JOSE SfAIN CPF: 028.818.039-97 Cedente: rMOBILIARIA BEM
VIVER lIDA CNPJ: 04.573.l25/oooH1 Número do Título: V315/01 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIl:. SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/04/2011 Valor: 550,00 liquidação após aíntímação: R$10,85, Condução: R,$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 15618 Sacado: lAUDELINO RENO ME ooJ: 10.385.213/0001-32 Cedente: AU.ES COMER�
CIAL E DISTRIBUIDORA lIDA CNPJ: 08.628.501/0001-29 Número doTítulo: 15553 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 12/04/2011 Valor: 545,02 liquidação após a intimação: R$1O,85,Condução: R$ 66,32,Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$,l5,00

Protocolo: 15639 Sacado: LUIZ CORREADE PAUIA CPF: 419.782.509-91 Cedente: MEfALURGlCAAM
lIDAME CNPJ: 85.141.026/0001-02Número doTítulo: F3139 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por

, lndicaçãoApresentantê: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/04/2011
Valor. 1.524,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
'R$15,00
------------- ...._-----------------------'";-------------------------------------------------------

.. _--------------------�------

Protocolo: 15657 Sacado: LUIZ GUSIACK CPF: 181.831.409-63 .Cedente: AGROPECUARIA GIRASSOL
lIDA EPP CNPJ: 80.162.019/0001-73 Número do Título; 0853 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUAJWvfiRIMDataVencimento: 26/04/2011
Valor: 1.063,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00
-------------------------------------------------------- ..

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

. .
-

Protocolo: 15725 Sacado: MARIAREINIIDEMARI1N1BETIDNIMECNPJ: 00.762.387/0001-13Cedente: L
A.lMPORfACAO E EXPORfACAO DE PRODUTOSQUIMICOS lIDA CNPJ: 09.656.963/0001-12 Número
doTítulo: 005946-b Espécie: Duplicata deVendaMereántil por Indicação Apresentante: ITAUUNlBANCO
SADataVencimento: 15/04/2011 Valor: 1.237,50 liquidação após a intimação: R$ 10,85�Condução: R$
66,32,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 ,

Prot�olo: 15599 Sacado: METALURGICA TOP AR lTDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Cedente: UPPlTEC
SUPORTE, TECNICO lIDA ME CNPJ: 06.322.264/0001-48 Número do Título: 821/02 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVenciniento:

15/04/2011 Valor: 571,56 liquidação após a intimação: R$10,B5, Condução: R$ 5.00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15526 Sacado:MRDIFERENOADOTEXI{LITDACNPJ: 13:012.410/0001-02 Cedente:AUGUST
-

COMERCIAL lIDA CNPJ: 09.232.565/0001-79 NUmero do Título: 0246/01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por lndicaçãoApresentante: BANCODO BRASJL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 20/04/2011 Valor: 235,60 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15360 Sacado: NB TRANSP'o.IÓ'ES RODOVIARIOS DE CARGAS E INFORMATICA lIDA CNPJ: -'
06.322.290/0001-76 Cedente: SIARKE SECURITIZADORASA CNPJ: 10.866.070/0001-80Número do Títu
lo: 5255-03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 20/04/201f Valor: 2.987,43 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 22,76,

Apontamento: 176357/2011 Sacado: SANDRA DENISE RODRIGUES LENZ-ME Endereço: ROD MUNI
,CIPAL JGC 494 4100'- JARAGUA DO SlIT.,- CEP: 89261-700 Credor: FlLlMAQ COM REPRES BAIANCAS
E MAQS lIDA Portador: - Espécie; DMI - N"TItulo: 1807 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 470,00
- VeIÍcimento: 15/02/2011

Apontamento: 176613/2011 Sacado: SCHWEDER & ANDRADE CONFECCOES lTDA ME Endereço:
MARINAFRlJTUOSO 585 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: BRASPRESS TRANSPORTES UR
GENTES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 1103092405 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$

,

130,33 - Vencimento: 08/04/2011
'

Apontamento: 176186/2011 Sacado: WIL11AN RAFAEL DOS SANTOS Endereço: RUA MAX DOERING
541 - Jaraguá do Sl).]-SC - CEP; 89255-120 Credor: ASSOCIACAO XITAO TEAM DE VALE TUDO Porta
dor: - Espécie: DMI - N° TItulo: 20111105/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$110,00 - Vencimento:
10/03/2011

Apontamento: 175767/2011 Sacado: WILSON KIATKOWSKY Endereço:' RUA ROBERTO SEIDEL 2520
CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor; BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 131032460 - Motivó: falta de pagarrientoValor: R$
5.541,03 - Vencimento: 13/05/2010

Certifico, qué este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de
06/05/2011.

Iaraguá do Sul (SC), 06 de maio de 2011.

ManoelGustavo Gríesbach - TabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 16

Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15361 Cedente: STARKE SECURITIZADORA SA CNPJ:
10.866.070/0001-80 Número 'do Título: 5527-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação.
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 24/04/2011 Valor: 1.921,05 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$'33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 15583 Cedente:
BOOZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS lIDA CNPJ: 08.680.031/0001-42 Número do Título: 5498-01 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASILSA - BANCOMUITIPLO
DataVencimento: 18/04/2011 Valor: 2.847,52 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

.

Protocolo: 15507 Sacado: NIBELIYCONFECCOES lIDA CNPJ: 12.088.865/0001-30 Cedente: SILMAQ S/A

CNPJ: 79.922.639/0001-84Número doTítulo: 33779*003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/04/2011 Valor:
442,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 15508 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 33837'003 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGJ;.NCIAGUARAMI
RIM DataVencimento: 20/04/2011 Valor: 2QO,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
10,88, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 15577 Sacado: NIVALDO SILVA ROCHA & CIA LIDA ME CNPJ: 08.349.141/0001-26 Cedente:
DOMINUS COMEROO DE ALUMINIO lIDA CNPJ: 11.052.259/0001-00 Número do Título: 001918/2-1

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Venci
mento: 11104/2011 Valor: 691,39 liquidação após a íntímação: R$ 10.85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 15646 Cedente: MAURIGlASS IND E COMDEvmROS lIDA CNPJ:
01.365.440/0001-05Número doTítulo: 13660-2EspécieDuplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 18/04/2011 Valor: 591,38 liquidação após a

intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15578 Sacado: P GKOllERDAROCHA - ME CNPJ: 03.359.757/0001-64 Cedente: JHONYRA
MIRFZ GOlIT.ART - ME CNPJ: 03.232.194/0001-49 Número do Título: N.FOOOO701 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 25/02/2011 vator:

280,34.liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Editãl: R$15,00

Protocolo: 15156 Sacado: PATRICIA KELEN CIRQUEIRADE BARBOSA CPF: 652.359.243-04 Cedente:
JAMATEXCOM. EQUIP.TEXTEIS lIDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número doTítulo: 89442 Espécie: Du
plicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante:CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
10/04/2011 Valor: 396,51 liquidação após a intimação: R$10,85,Condução: R$ 24,14, biligência: R$33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15673 Sacado: ROSANE FlADZJNSKI CPF; 022.902.079-85 Cedente: BORRACHARIAE COM.
DE PNEUS PORIAL lIDA ME CNPJ: 03.012.810/0001-56 Número do Título: 11645/1 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
19/04/2011 Valor: 1.400,00 Líquídação'apõs a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$21,70;
Edital: R$ 15,00
-------------------------------------;------------------------------------------------------------.----------_----------------

Protocolo: 15608 Sacado: ROSANE lJODRIGUESDE SOUZACPF: 007.241.119-80 Cedente: ULFANDRO ,

MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 081 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
25/04/2011 Valor: 295,00 liquidação após a intimação: R$10,85,Condução:R$ 24,14,Diligência:R$33,30,
Edital: R$ 15,00
--------------------:----------------------------------------------------------�---------------------------------------------

Protocolo: 14883 Sacado: SABOR&SAUDEPRODUTOSALIMENTICIOS IlDAMECNPJ: 11.658.088/0001-
50 Cedente: OESACOMERCIO E REPRESENTAÇOES I1DA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título:
5804332U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA

.

DataVencimento: 30/03/2011 Valor: 582,67 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
�----------------�-------------------------------.,;--------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 15433 Sacado: SABRINAGIACOMOZZI CPF: 009.715.169-60 Cedente: BOGO RECAPADORA
DE PNEUS lIDA CNPJ: 05.831.488/0001-12Número do Título: 12283-5 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 13/04/2011 Valor:

2.300,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15485 Sàcado:TANIAREGINABUSSI CPF: 537.242.167-34 Cedente:ElEfRONICAJARAGUA
ENSE lIDAME CNPJ: 06.182.671/0001-05 Número do Título: 0707001 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL ,SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:

2,D104/2011 Valor: 11P;OO liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 44,10,Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

'

Protocolo: ,15645 Sacado: VALDENIR GONÇALVES PADILHA CEF: 018.375.229-52 Cedente: BQGO
RECAPADORA DE PNEUS lIDA CNPJ: 05.831.488/0001-12 Número do Título: 12286-1 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
18/04/2011 Valor: 2.280,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15137 Sacado: VALDIR ALMEIDA CPF: 383.097.429-91 Cedente: !MOBILIARIA BEMVIVER
LIDA. CNPJ: 04.573.125/0001"61 Número do Título: C327/02 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/04/2011 Valor:
470,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 2l.70, Edital: R$15,00

Guaramirim, 06 demaio de 2011.
Christa IngeHilleWagner, Interventora

. ,
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Apontamento: 176297/2011 Sacado: CELIA MARIAVENSKE Endereço: RUADANIELRUMPEL 287 - JA
RAGUA DO SlIT. - CEP: 89256-430 Credor: SHOPING COM CER MAT,DE CONSTR Portador: - Espécie:

· DMI - N'Titulo: 15042/1 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 221,61 - Vencimento: 07/04/2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apontamento: 176446/2011 Sacado: UIF INSTRUMENTACAO lIDA - ME Endereço: RUA DOS IMI-

Apontamento: 175667/2011 Sacado: DAIANE NEUMANN Endereço: RUARICARDO MARQUARDT 203' GRANTES 500 SALA 7 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor: TONON MEfAL MECANICA lIDA
'

- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CATONI BAZAR Portador: � Espécie:DMI' N°TItulo: 01/05 - Mo- EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 233 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 561,80 - Vencimento:

tivo: falta de pagamentoValor: R$165,00 - Vencimento: 10/04/2011 21/04/2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------_

.. _-------------------

Apontamento: 176178/2011 Sacado: FlAVIOAUGUSTOALVES pA SILVA Endereço:ACRE 180 - JARAGUA ,Apontamento: 176371/2011 Sacado: MPP� lIDA-ME Endereço: RUA PEDRO FWRIANO 131 -

'

DO SlIT. - CEP: 89253-110 Credor: ASSOCIACAOXITAOTEAMDEVALETUDO Portador: - Espécie: DMI - JARAGUA DO SlIT.-SC - CEP: 89255-010 Credor: TF-TOP. FUSION INDUSTIUA DETUBOS E CONEXOES

N° TItulo: 2010/55/060 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,00 - Vencimento: 10/04/2011 ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItúIo: 7965.1/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 301,26 - Ven-
------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------- cimento: 20/04/2011

' .
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PREVISÃO DO TEMPO

MENTA
. lempo segue firme com

sol e poucas nuvens,
apesar do deslocamento
de uma frente fria: O frio
será reforçado por uma
nova massa de ar frio e

seco sebree 'Estado.

Jaraguá do'Sul
e Região
HOJE

MíN: 10°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: goc
MÁX: 23°C

.DOMINGO
MíN: 13°C
MÁ)(: 27°C

SEGUNDA
MíNi 13°C
MÁX: 22°C

mo DO SUL
.....
7° 22°EXTREMOS

Mínimas podem ser

negativas- em. se
FRIO

Temperatura segue .

intensa de manhã ··SÃO JOJ\QIJiM
T ..
5° .' 16°

Após registrar temperaturas
negativas em dois dias segui-

.

dos em Urupema, a onda de frio
deve continuar durante o fim de
semana, e uma nova massa de
ar frio entre domingo e segunda
pode causar temperaturas abaixo
de zero no oeste e sul do Estado.

A temperatura segue em queda em San
taCatarina, devidoàmassa de ar frio e seco

que se instalou no Sul-do Brasil. 'Durante as
'-

tardes, temperaturas devem ser amenas na
região, mas manhãs tendem a temperatu
ra� mais baixas nos próximos dias.

�J.1.!s:t. tfd!tJli�"", •

",llf1i1i1mjU�'II/j", NOVA CRESCÊ'NTE
{�

(rl�"'I'lj(.� �hI"",..,

c: "�...) ) c. 'f:) -l'b,?"l� ,p.�� ....

·r,"J, J.r

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso - Trovoada ,3/5
Nublado

Promoções válidas até 0910512011 para veículos em estoque na Caraguá. Frelf! incluso. Novo 0011.0 'rotat Flex. 4 porias, ano modelo 10111, cód, 5U11C�, com preço promocional à vista a partir de RS26.990,OO. Dlreção hidráulica:Novo Fax 1.0 Total Flex. 2 portas, ano
modelo 10111, cód. 5Z31R4, com preço promocional a vIsta a partir de RS 30.990.00. Voyage 1.0Tot81 Flex, 4 portas, ano modelo 10111, cód. 5U21C4, com preço promodonal á vista a part;, de R$29.490.00. Ncvo Spacesox 1.6201011011 Total Flex orn preço promocionala vista a partir de R$42,990.00. QiJalquet percentual de desconto anula a preset'ft'e promoção. Exceta para Nevo Gol e Voyage. CET para esta opereçêo: 16.60% a.a, IOF e cedastro jncíusoe nos calculas �as prestações e nos CE1's. Despesas de Gravame e Despesas de
Reg�strQ Eletrónlco das operações não inclusas nos cálculos das prestações e oc CET. Garantia de 3 anos para a Unha VoIkswagen 201012011, sem limite de quilometragem. para defeitos de tebrtceçao e montagem em componentes internos de motor e transrntssao
(exceto Kombl, limitada a 80.000 km), E. necessário para a sua uWlzaçao o cumprimento do plano de manutenção. Para maIs InformaçOes, ccnsuüe um Concessionário Voll<swagen autorizado. Crédito Bujelto a aerovação. SAC: oaoo 7�0 1926. Acesso às pessoas comdeficiência auditiva Ou de fala: 0800 770 1935. Ouvldorla: 0800 701 2834. Fotosmeraménte nustreüves.W'MV.vw.com.br. VeIculas em conformidade com o Prcccnve. •

.
.

Caraguá Auto Elite
,A escolha perfeita'

. Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN
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