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Primeiros
acertos para
aSchützen

--

Presidente da
Comissão Central .

. Organizadora
da festa, Alcides

. Pavanello, afirma
. que programação
do evento deve
ser definida

ainda este mês.

Página11

.

Venda debebidaspara
menoresvoltaao debate

Falta de policiais na região dificulta fiscalização da lei que proíbe comercialização de
bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, Assassinato do jovem Rafael Sant'Ana, de

18 anos, por um grupo que estava embriagado, reacende polêmica sobre o problema. .

Página 7
EDUARDO MONTECINO

•

,
,

Duranteassembleia geral, professores da rede estadual de ensino decidiram iniciar greve a partir da
próximaquarta-feira, 18. Ontem, 138 professores de 14 escolas do Vale do Itapocu participaram de

manifestação em Florianópolis, o que paralisou parcialmente as aulas na reqíão. Os profissionais pedem
.. que o 'piso nacional, d,e RS 1.597,87, seja adotado para toda a categoria em Santa Catarina .

.
.

Um alerta contra TI

. abuso sexual infantil
Prefeitura de Jaraguá do Sul
promove campanha para
combater o problema. Até agosto
do ano' passado, município
registrou 168 casos de violência
sexual contra crianças e

'

adolescentes. Página 9·
.

Arnvali rebate crítica
feita em audiência
Secretário executivo da entidade
garante que Comitê da Bacia
do Itapocu trabalha para criar
Plano Diretor de Recursos
Hídricos. Porém, afirma que falta
o governo do Estado liberar a
verba necessária. Página 23
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. SALIM JOSÉ DEQUECH
, "ZaglJeiro ,

'

.... xisteÍn três tipos de zagueiros: uns exercem a função com tru

culência, outros,
\
no entanto, usam e abusam da catego�i� e

üb talento que Deus lhes deu. Há, porém, um grupo que Joga
__ conforme amúsica que a orquestra toca, são clássicos quando
podem e raçudos quando devem. A este g�up,o .pertenceu.Salim: al�
na zona do agrião, o beque tem que pensar rápido e rasteiro, ou sal

, jogando, ou joga a bola pro mato, pois o jogo é de campeonato".

Clube Náutico
Almirante Barroso

Aos 17 anos deu continuidade
aos estudos no Colégio Salesiano
de Itajaí, quando passou a inte

grar a equipe juvenil do C.N. Al
mirante Barros. No ano seguinte
(1957), foi alçado à equipe-titular
e Salim disputou pela primeira
vez o Campeonato Estadual, de .

Futebol. O time verde e branco
da maior cidade portuária de
Santa Catarina conquistou o vi

ce-campeonato.:

Nasêeu no dIa.15 de mar; ".,

ço de 1939, é filho'de José Fe
re� Dequech e Selma Abrão
Francisco Dequech. É casado

,

com. 'Aínália,MayerDequech� ·

e o casil tem três filhos; José
.

Neto; Maria Ciumara e Carlos

Hugo; cinco netos:�alimNeto,
Faorício"Eduardo,-Natah e lu- ;

lian; uni bisneto: Bruno.

FOTOS DIVULGAÇÃO

./

Baependi de 1962/63 � Em pé: Haroldo RistoW (pres.), Taranto, Rai�er,-

Schünke, Americano, Salim, Gaulke, Fischer e Te. Hugo Alves G�rcla
(técnico). - Agachados: Toninho Gadotti',Horst, Lourival Pereira,

Hamilton, Acácio Gadotti e Lolo. '

Exército e
,

Flamengo
Em 1958, prestou serviço mili

tar no 10 BG do Exército Brasileiro
no Rio de Janeiro. Integrou a Guar-

_

d� de Honra do Presidente Jusce
lino Kubichekde Oliveira. Jogou
futebol na Seleção do 10 Exército
no Campeonato das Forças Arma
das. Convidado, treinou durante
três meses nas categorias de base
do Flamengo. Sem chance no time
rubro-negro, recusou proposta
para jogar o campeonato carioca

pelo Sã9.Cristóvãr;
. .,'" • _ •.... ',', ..

oi. •• ....... •• t .. a •••

Salim na Galeria dos

pr������s.de G�,�ramirim

, 'Estudante-atleta -

, Salim iniciou os estudos no Colégio Marista São.Luís de Jaraguá do Sul,
simultaneamente começoutambém aprãtíca desportivanas aulas deEdu
cação Física com o professorAdolfHermann Schulz. No plano de curso do
eminente-professor estava inserido: ginástica, voleibol, basquete e futebol.

,

, .

Fundadores da Amvali: Dávio Léu, Adelino Hauffe, Victor Bauer,·,

Salim José Dequech e Helmuth Hertel
-

Internacional e Atlético Paranaense
Cumprido o Serviço Militar, Salim prosseguiu os��tudos em �uri.,.,tiba. O técnico do Internacional de Campo Largo, jao conhecia do

.tempo em que jogava no Barroso de Itajaí e o convido.u para di�pu
tar o Campeonato Paranaense da 2a Divisão. O guararmrense aceitou
o convite e sagrou-se campeão paranaense. Foi então sondado pelo,
Atlético Paranaense, para jogar pelo time curitibano o Campeonato
Estadual da Primeira Divisão, Salim aceitou, 'assinou contrato pelo pe
riodo de um ano (14/8'/1959 a 14/8/1960), cujo registro na Federação Pa
ranaense de Futebol tem '0 número 2909. No "Furacão", era um ,reserva
de luxo, entrava sempre no decorrer dos jogos. O guaramirense Lourival
Pereira, que jogou no Seleto, Baependi e foi tricampeão jogando pelo
Coritiba FC no Paraná, Gaulke, Taranto, Hamilton e Sebastião Ayroso,
jogariam hoje nos melhores times de futebol do mundo.

Seleto de Guaramirim - Salim é o terceíro em
pé da esquerda para a direita

. Seleto e Baependi
'

Com o término dos estudos, o fim do contrato com o clube

paraIiaense e a exigência de sua presença para.�uxjliar na Casa
,

Comercial da família, Salim retornou aGuaramirím, sem, no en
tanto, abandonar o' futebol. Jogou pelo Seleto no ano de 1961'e
64. Já nos anos de 1962 e 1963 disputou o Campeonato Esta
dual pelo Baependi. No Clube Azurra, formou uma zaga.9uase
intransponível: Salim, Sc�ünke e Americano. Tr.ês za�eu�s .de
porte físico avantajado e que não davammoleza ou �da f��il anenhum atacante. Em 1965 sofreu uma grave contusao no joe
lho, 'motivo pelo qual interrompeu sua carreira di;j��adoI. Tornou-se então dirigente. Presidiu o Seleto de Guaramirim duran- .

te dez anos. Foi um tempo histórico para o time guarami,rense,,

sagraram-se tricampeões da 1 a 'Divisão da ,LJF (l96� /67 / 6�8); foi
campeão do Regional Luiz GonzagaAyroso (1967}; tI�er'rm. ��aboa partícípaçãono Campeonato Estadual da Primeira DIVIsa0.'.
Modernizaram o complexo esportivo:'ca�po e .arquibancaüas.

'.

,
- _.�--.,.__ ... --

A certeza
nasce da

" espçrança
Acredita que o Avaí seja em

um' futuro próximo o represen
tante . do futebol guaramirense
em campeonatos de médio porte
em Santa Catarina. O clube tem

uma boa estrutura é dirigido por
pessoas competentes, dinâmicas
e interessadas.

.Momento
" 'políticó

Salim é filiado ao DEM,
acreditã que a migração
em massa para o PSD gera
apreensão e pode decre- 'e

tar O .suicídío político de
alguns líderes dos DEM.

"Hoje não temos mais ide
O,;. ologias'hs'políticos em sua. ,.,

.rnaioria, pensam�:'apenas
em si mesmo e âbando-

� �. ,

. . "
naram as causas' SOCIa).S .

Lança um desa�o.ao filho
�. Ih' iiQ" bmais ve o: - uem sa e,

dia desses, o José Dequech .�
Neto, .se candidata a um

.

, importante 'cargo político .;,_
e Guaramirim dêum passo .

, gigante à frente".

o político
Salim' revelou-se um, po

lítico hábil, inovador e dinâ
mico. Exerceu três mandatos
de vereador; foi quatro vezes

Presidente da Câmara de Vere
adores; Vice-prefeito por qua
tro anos e Prefeito no período
de 1977 a 1983. Durante a sua,
gestão, Guaramirim viveu um

período de notável desenvolvi
mento econômico e social. As-

'

sessorado pelo professor Tito
da Fonseca, -revitalizou o setor

.

.educacional, regularizou lotea ...

mentos irregulares, incentivou
a· criação de novas indústrias
no município, melhorou o se

tor rodovíãrío. O setor da saúde
-

foi aperfeiçoado pelo Dr. José
Constâncío de Albuquerque. O
setor esportivo teve apoio in
condicional ',da municipalida
de. Salim, juntamente com os

prefeitos Victor Bauer (Jaraguá
-

do Sul), Dávio Léu (Massaran
duba), Adelino Hauffe (Corupá)

.

e Helmuth Hertel (Schroeder),
fundaram aArnvali. .
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBAOO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DrJrvalMarcatto,

.

RomeoPiazera VictOrDanichl' RaphaelRoCha Lopes,"
presidentedaAdjs Júnior,advogado sociólogo professoreadvcigado

Beatificação do papa João Paelo
araIWojtyla foin primeiro Papa não italiano apresento-me a todos vocês para expressar nossa fé
desde o ano de 1.523, Nasceu no dia 16 de comum, a nossa esperança na Mãe de Cristo e da

_...
maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. E Igreja e, também para recomeçar neste caminhar da
foi no ano de 1.978, exatamente no dia 16 de história e da Igreja, com a ajuda de Deus e com a aju-

outubro, que foi eleito Papa, tomando-se o sucessor
' da dos homens" discursou na época.

de João Paulo I, Então resolveu adotar o nome João O PapaJoão Paulo II vai sersempre lembrando pela.
Paulo II, seguindo o costume que existe desde o sécu- suamaneira de agir e depregar o catolicismo pelomun-

e

loX e simboliza a lembrança do ato de
"

,', do todo, Logo no início de seu pontifica-
Jesus quando alterou o nome de São do, o turco Ali Agca tentoumatá-lo, mas
Pedro e o nomeouChefe de sua Igreja. não conseguiu e foi preso. E o ato de João.

João Paulo II, quando foi eleito; 1/0 Papa João Paulo II de ir visitar na cadeia o turco e

não realizou somente a. benção tra- Paulo II vai perdoá-lo demonstraumavirtude de um
dicional que é feita pelo novo Papa, _ser sempre homem que se preocupava com o próxi-
surpreendendo a todos, falou de lembrando pela 11)0 emaisdo que isso a cada dia de sua

improviso com o povo que estava
sua maneira de vida procurou viver os ensinamentos do

reunido na Praça do Vaticano. Antes mestre Jesus Cristo.
' ,

dele, nenhum outro Papa, falou' so- agir e de pregar No dia 1 de maio de 2011, o Papa
bre a eleição. E num ató em que de-

O catolicismo, . João Paulo II foi beatificado. Durante-a
monstrou sua humildade e seu lado pelo mundQ cerimônia, um cardealleu um texto so-

humano confessou que tinha'medo todo" • bre a vida do pontífice. Após a leitura,
,e que precisava da ajuda de todos

,,
um grande retrato de João Paulo II foi

para realizar suamissão. exposto na fachada da Basílica, e sob os
"Louvado seja Jesus Cristo. Carís- aplausos da multidão, a partir daquele,

simos irmãos e irmãs, todos estamos momento denominado beato.
sofrendo de dorpelamorte de nosso amadíssimo papa Antes da cerimônia, mais de 200mil pessoas de
João Paulo I. E eis'que os eminentíssimos cardeais es- todo omundo fizeram umavigília emRoma à espe-
"colheram um novo bispo de Roma Chamaram-no de - ra da beatificação. Grupos de peregrinos, muitos da
um país longínquo, longínquo... mas sempre assim tão Polônia, terra natal do Papa, lotaram a Praça de São

perto pela comurihão na fé e na tradição cristã. Eu tive .Pedro levando.bandeiras nacionais. A praça onde'
medo de receber essa incumbência,mas o fiz no espíri- aconteceu a cerimônia foi enfeitada com retratos
to de obediência a nosso Senhor Jesus Cristo e na total de João Paulo II e 27 bandeiras com fotos que mos

confiança em.sua mãe, Maria.Santíssima Não sei se tram um evento em cada ano do seu pontificado..
posso me explicar na língua de vocês. Na nossa lín- A Igreja Católica reconheceu o exemplo de vida do

gua italiana. Se eu efJar, corrijam-me. Desse �odo homem e agora beato João Paulo II.

IMAGEM DO DIA-

Ponte�de
madeira que "

dá a,e�so à �oc�lida�.e �,

.de Ganbaldl fOI
reconstruída recentemente
pela Prefeitura de Jaragüá
do Sul. A obra, localizada
nas proximidádes do campo
de futebol do Flamengo, foi '

.

levada pelas enxurradas em
pelo menos duas ocasiões.

;

Envie sua foto para o e-mail

redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão,

*CPF e
* telefone (* não serão publicados),

o CORREIO DO POVO
Diretor: NelsonLuiz Pereira • nelsonêocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVISual: Márcio Schalinski

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

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
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Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400':' Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
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COMUNICADOAO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2106 1936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA CULTO MEMORIAL DA SENHORA

AGAT,HE BARG'
GUILOW
Os familiares eniutados agradecem a

todos pela presença, apoio e palavras
de consolo. Louvamos a Deus pelo
'exemplo de vida que ela foi e por tudo
que representou na família. e na co

munidade. Convidamos para o culto

memorial no dia 14 de maio ás 19 ho

ras, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Bra

sil, na comunidade Cristo Salvador, na Barrado Rio Cerro.

"Eu sou o caminho a verdade e a vida." João 14-6

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGuÁ E ESGOTO � SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

.

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação'
abaixo especificada:

'

• LICITAÇÃO N°: 77/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE BOMBAS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 1?/05/2011, das 8:00 h às 1'1 :30 e

das 13:00 às 16:00 h '

• DATA DA ABERTURA: 26/05/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.sàmaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SÁMAE
'

JARAGUÁ DO SUL - Se
AVISO DE LlCITAÇÃO/

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

-

• LICITAÇÃO N°: 78/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE COLETOR DE DADOS, IMPRESSORAS E

ACESSÓRIOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/05/2011 das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00'h'
. - .

• DATA DA ABERTURA: 01/06/2011 14:00_horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

, Isair M,oser - Diretor Presidente
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Transporte público
A audiência púbiica para debater
o plano de transporte coletivo de
Guaramirim foi transferida para '

o próximo dia 20. O encontro
,

acontecerá no auditório daAciag, "

às 19h. Um 'dos objetivos édiscutir
as deficiências do setor, tendo como
pano defundo uma pesquisa

, encomendada pelaPrefeitura à
empresa Tectrans, que apontou
a insatisfação dos usuários em
relação ao sistema. Segundo o

'

estudo, que custouR$ 57mil,
o serviço é bastante precário,

, sendo qúe 90% das linhas se
concentram nos horários de saída
e entrada das escolase[âbricas,
com poucos pontos, em más

condições de consetvação. Além
disso, o relatório recomenda

mudanças na sinalização,'
e instalação de ciclovias na
área central da cidade. Mas a

reclamação dos usuários vai
além, passandopelo preç_o da

passagem até a superlotação.
Situação semelhante enfrenta
quem procura o transporte ...

�público em Iaraguá do Sul. As
linhas e a tabela dehorários não
acompanham a demanda dos

passageiros e o ônibus se torna
cada vez mais. uma opção pouco
atraente, inclusive pelo custo. O
resultadodisso se vê claramente

pelas ruas, com trânsito caótico,
motoristas éstressados e muitas
vezes mal educados. Os contratos
de concessão do serviço,são
desrespeitados, na maioria das
vezes porque são mal elaborados

pelo Executivo. O terminal
.

central virouponto de encontro
de prostitutas e traficantes de
drogas durantea noite. Em
bairros mais afastados do centro,
os usuários esperam a lotação
debaixo de sol e chuva. Bnos

domingos conseguir uma linha é
, quase loteria. Mobilidade?Aonde?

Ainda o hospit�l
"Esse sujeito não gosta da mulher", afirmação de Davio Leu sobre

,

as acusações de Mario Fernando Reinke envolvendo a construção
do hospital de Massaranduba. Na época, a secretária de Saúde era
Suzane Reinke, esposa 'do atual prefeito, e quem assinou o edital de

licitação da obra e o contrato com a empresa��ncedora. Já Reinke
diz que demorou dois aI)OS 'para entregar a denúncia aos órgãos
competentes. porque estava juntando as provas necessárias.

Sem lazer
,

Ontem pelamanhã no seu

gabinete o vereador Justino
da Luz (PT) atendeu oito
pessoas que foram levar suas

reivindicações.Mais dametade
delas refere-se à falta de áreas
de lazer e campo de futebol nos
bairros mais afastados do centro
da cidade. No fim da tarde de
ontem, estudantes do Estrada

,

, Nova fizeram umamanifestação
na escola do bairro reclamando
da inexistência de um espaço
para que possam jogar futebol
perto de casa.

"

Moradia'
.

O prefeito de.Corupá, Luiz Carlos
Tamanini, conversou ontem
com a secretária do Ministério

,

dasCidades, Inês Magalhães.
Ele pediu a liberação de R$ 700 '

mil, garantidos pormeio de
um convênio entre Prefeitura
e governo federal, para investir
em um loteamento. Em um

terreno doado pela administração
municipal, 30 casas populares
serão construídas. AUnião vai

repassar R$ 12mil pata
construção de cada unidade
habitacional.

Contabilidade
Consultoria Empresar,ial

CRC/SC: 006269/0

\
,

f"Qfissiona!isfT!()

Competência
Credibílidade

.

•

www.gumz.com.br

h�elléndu
fle';p'JO>i!ulhóaôc

Confiança
gumz@gumz.con1.br

{47}:J371.4147 UMA PARCERIQ liDE DÁ CERTO. Desde 1978
.'

MARCELE GOUCHE

Debates
Em Brasília, na 14aMarcha dosMunicípios, os prefeitos
participaram ontem de palestras COU1ministro da Saúde,

,

Alexandre Padílha, e COn1 aministra do Desenvolvimento
Social, "TerezaCampello. Para FelipeVoigt, prefeito de
Schroeder, os encontros foram Importantés para discutir ,

asmelhorias no SistemaUnico de Saúde, além do debate
sobre as metas para acabar com a pobreza extrema.À tarde,
o grupo debateu a emenda 29, que obriga aUnião a 'investir
10% do orçamento em saúde, eamudança das regras de

'

distribuição dos royalties do petróleo.

. Carvalho em Joinville
o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência da
República, participa hoje em Florianópolis do Simpósio "8 Jeitos de
Mudar oMundo'ina Eletrosu1: Depois, às 19h30, ele visita a Câmara
deVereadoresde Joinville, onde participa de debate sobre a Reforma

,

Política. O vereador Justino da Luz já confirmou presença no evento.

: ,

'I t

'Absurdo
A Câmara deVereadores do
Rio de Janeiro vai gastar R$
3,1 milhões para comprar
carros de luxo para seus 51

vereadores. Só seis abriram
mão do privilégio, que estava
extinto há 20 anos. Também
na Cidade Maravilhosa,
incentivados pelos reajustes dos
deputados estaduais e federais,
os vereadores acabaram de
aumentar seus próprios salários,
de R$ 9,2mil para R$ 15,3 mil.

Desoneração
o secretário executivo do Ministério
da Fazenda, Nelson Barbosa,
'partiCipou de um seminário na

Câmara dosDeputados e informou
I que o governo federalmandará

para o Congresso ainda este,ano
um projeto para desonerar a folha
de pagamento. Ele descartou a '

recriação da CPMF (Contribuição
Provisória Sobre Movimentação
Financeira) para compensar
a perda de arrecadação.
.Hoje a tributação sobre cada ,

empregado chegaa 34%.

Conciliador
"Não temos que abalizar a relação
se é de oposição ou situação, mas
sim se é de. interesse do povo,

'

catarinense, Todas as vezes que
,

fomos a Brasília este ano fomos

correspondidos com os nossos

pedidos. Nunca vi briga política
construir prédio, creche, escola
ou hospital". Do governador
Raimundo Colombo em
entrevista àAgência Brasil.

Informação
o vereador Caubi Pinheiro (PDT)
enviou um pedido de informação
à Prefeitura de Guararnirim. Cobra
o paradeiro de mesas, cadeiras,
freezer, congeladores, lava jatos,
e outros bens pertencentes ao ,

patrimônio público que estavam
no Parque de Exposições antes da
demolição do prédio.

Parceria
APrefeitura deGuaramirím e

a Sociedade São Camilo vão

apresentar oficialmente a proposta
.sobre a parceria que deveser .

'

.'

.

firmada para administração do
Hospital SantoAntonio no dia 9 de
junho no auditório da Fameg.
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recuperação por uma hora e à
tarde frequenta a escola regu
lar. A Prefeitura repassa fraldas
e leite especial, e os postos de
saúde providenciam os curati

yos para as feridas de Jéssica,
causadaspelas crises nervosas

que levam a menina a morder
o próprio corpo. "A Jéssica está.
se tornando uma outra criança

. graças. à assistência que encon

tramos aqui em Joinville. Para

conseguir todo esse auxílio. em
Jaraguá, eu tive que me humi
lhar muito, sem conseguir mui- .

ta coisa", desabafa Alciones ..

"
>'

AJéssica está se

tornando uma outra

criança graças à
assistência que

encontramos aqui
em Joinville.
ALCIONES PETERS,
MÃE DA JÉSSICA

.

"

A SecretariaMunicipal da Saú- te convênio com o Ministério da
de acaba de divulgar a relação Saúde, com a Secretaria Estadual
atualizada de remédios oferecidos de Saúde e com a SecretariaMuni

na Farmácia Básica. A lista está cipal da Saúde.
disponível rio site ela Prefeitura de·· A Farmácia Básica ofere-

- Iaraguá do Sul, www.jaraguadosul. ce medicamentos gratuitos' a
sc.gov.br, link "Farmácia Básica". .toda a população. Qualquer
(canto direito inferior). 'pessoa com receita médica e

Na Farmácia Básica, são distri- carteira municipal de saúde

buídos medicamentos daAtenção' .pode receber medicamento da

Básica, de processos judiciais e do Farmácia Básica.
Sistema de Atendimento Especial A receita precisa ter data, as- .

e Antirretrovirais (Sate). Os medi- sinatura e carimbo do médico. O'
,

camentos são adquiridos median- Cartão Municipal de Saúde pode

A luta damenina [éssíca continua
Garota portadora demúltiplas deficiências aguarda para fazer uma cirurgia na coluna

A Cirurgia, sem data marca -

.

,

da, pode custar de.,.R$ 50 a R$ 100

_

mil. Alciones já conseguiu arre

cadar R$ 9.230 com uma rifa e
A mãe de Iéssica agora tem mais

um bingo, recebeu R$ 4.100 em
motivos para sorrire continuar sua luta

doações de empresários de Ia- diária. Ontem, a menina passou por

raguá, vendeu sua casa e ainda uma avaliação com um cirurgião e as

precisou fazer um empréstimo 'notícias não poderiam ter sido melho

de R$ 30 mil. Quem quiser aju _ .. res: há grandes chances de a menina

dar com doações em dinheiro voltar a andar. Na próxima semana, lés
ou com - fraldas e roupas, pode sica irá fazer duas cirurgias financiadas

ligar para os telefones 9964-8287 pelo SUS(Sistema Único de Saúde) para
e 9215-3277.· corrigir a polidactilia (presença de um .

dedo extra nas mãos ou pés) e a sindac-
, .Tila Pretti tilia (união entre dois oumais dedos das
tita@ocorreiodopovo.com.br mãos ou dos pés) que possui.

Aos 13 anos, Jéssica
Apareci�a Hcrespesa só
11 quilos e para sobreviver
ainda precisa de aluda,

r ,

pós se mudar para
Joinville, 'por não ter

conseguido em Iara
guá do Sul o tratamen-

to necessário, .Alciones Peters,
29, .aínda carece de auxílio para
garantir boas condições de vida

, para a filha.

Jéssica é portadora de Mie-

lomeningocele (malformação
. congênita do. sistema nervoso),
além de possuir deficiênciamúl
tipla e uma síndrome rara e des
conhecida. Devido às limitações,
Jéssíca tem uma lesão riamedula

espinhal e somente se locomove
com uma cadeira de rodas. Além

disso, ela possui atrofia muscular
e a bexiga e o intestino são com

prometidos. A menina precisa
realizar uma cirurgia na coluna

para corrigir uma escoliose seve

ra. A cirurgia, marcada para o co

meço do mês, teve de ser cance

lada, pois Iéssica está abaixo do

peso. Ela agora necessita ganhar
de .um quilo e meio a dois quilos
para não correr risco de vida na

operação _

Em Ioínville, Iéssíca con-'
seguiu uma vaga ria AACD

(Associação de Assistência à

Criança Deficiente) e a entida
de fornece tratamento psicoló
gico, físioterapía, hidroterapia
e reabilitação física. Durante o

dia, a menina tem as sessões de

Jéssica está pesando apenas 11 quilos. �Ia precisa ganhar dois,quilos para não correr risco de vida na-operação

,Com esperanças e '

sonhos renovados

RELAÇÃO PODE SER,ACESSADA PELA INTERNET

.

Saúde divulga lista de .

remédios da farmácia básica
I,

Fujama analisa mortandàde .

de pelxesno rio Jaraguá
o

ser feito no posto de saúde mais
. A Fujama (Fundação Iaraguaense de Meio Ambiente) recebeu uma

proximo da residência, com car_
denúncia ontem de que havia um grande número de peixes mortos no

teira de identidade e comprovan-· rio Jaraguá. Dois fiscais e um engenheiro ambiental foram até a Barra do

te de residência. Não há custo Rio Cerro, onde foram encontrados c�rca de 150 peixes, entre"tilápias e

para a confecção da carteirinha. carpas, para analisarem osmotivos que causaram amortandade. Segun-
A Farmácia Básica ficana Rua. do o fiscal daFujama, Luis Carlos Stephani, como a coloração da água do

Isidoro Pedri, 120, na Barra do rio não foi alterada e cinco empresas da região foram fiscalizadas, sem

Rio Molha e está aberta aopübli- apresentar nenhum problema, a possibilidade de crime ambiental foi

co de segunda a sexta-feira, das descartada. A água do rio foi recolhida para análise e os resultados de-

7h30 às 16h45, sem fechar para
vem sair em quatro dias. ParaStephani, adímínuíção do volume da água

o almoço..Outras informações, e consequeI1te�ente, a falta de oxigênio, poderiam ter causado amorte

pelo telefone: (47) 2106-8507 ou
dos peixes. Outra hipótese é a damudança de temperatura, fatal para os

pelo e-mail: saudeJarmacia@ja- _

peixes, mesmo quando há a variação de apenas um ou dois graus.

raguadosul.com.br.
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DOLErTOR

'Amoromo
e for amor não importa assim se conquista o respeito,

..... cor, não importa o finan- de viver pela veracidade, e não
ceiro, não importa até .calar-se diante de sua verdade,

_..mesmo a opinião do pre-' se amares, não importa quem,
conceito. Por que amor vem, da

'

por que não maldade em amar

alma. E alguém aí acha que existe alguém.
razão que' entenda um coração? Deus é amor; que tudo com-

Se for amornão' preende, que tudo
importará a. sua , .,
roupa, nem sua

inteligência ou até
mesmo a história.
Por que não tem

,

como explicar. En-
tão por que limitar
a forma de amar?

Se for amor tem
que, ser reconheci
do, sem vergonha,
sem medo, sem

acanhamento pelo
preconceito, Eu

'entendo, e eu aceito, Viva a evo

lução dos pensamentos.
Quando penso' no amor, não

encontro uma forma, não é uma
matéria concreta, mas sim o en

contro das almas, que se choca
em olhares sem regras. '

Ser feliz é admitir a verdade
que'existe em si, lutar até o fim,
pelo o direito de ser reconhecí
do, enfrentar O preconceito, . só

• • "I' , • • I � I •
I ••••

respeita, como o

homem pode se

achar superior?
Se o diferente

incomoda, é, por
que temos medo
do 'que não conhe
cemos, mas agora
é à hora, gritem as

almas sufocadas, e
.

lutem por que a es

trada sempre .será
árdua.

Se for amor não
importará a sua

roupa, nem sua
,

inteligência ou até
mesmo a história.
Por que não tem

_

como explicar. Então
por 'que limitar a
forma de amar?

" .

Viva o amor,
'viva o diferente, Viva a coragem

, daqueles que respeitam a .diver
sidade, todos têII1 .o direito de
buscar a felicidade,

Então vamos ser felizes sem

determinar os sentimentos.
Como absolutas verdades?

Mariana de PaulaRigon, estudante
de Direito no Centro Universitário -

Católica de Santa Catarina
- campusJaraguá do Sul,

EDITORIAL

Hospital de M..,.... anduba .•
cretária de Saúde na época em queo hospital foi
inaugurado ., acompanharam todo o processo
de licitação e, dessa forma, também seriam, 'res
ponsáveis pelo problema.

"

É lamentável que VIDa obra
------------�----------

tão importante para a' popula-
ção tenha se transformado em

disputas políticas. Na pressa
por fazer obras importantes
e. serem lembrados nas urnas,
muitas vezes. os representan

. tes fazem este trabalho sem

a dedicação necessária e sem

cumprir os requisitos exigidos

naugurado há três anos sem, nunca ter fun
cionado, o-Hospital Municipal de Massaran
duba continua sendo alvo de polêmicas. A
novela envolvendo a obra ganhou mais um

capítulo esta semana: o pre
feito Mario Fernando Reinke
protocolou denúncià contra o

ex-gestor do município, Davio
Leu,

'

para que ele devolva R$ 2
milhões utilizados na constru-

.

ção da obra, pois o local não
estaria dentro das normas da

Vigilância Sanitária.
O ex-prefeito se defende,

afirmando que todas as exigências do Mínísté
rio da Saúde foram cumpridas, mas que foi exe
cutada sem autorização dos órgãos porque era

.
considerada urgente.' Leu também afirma que
Reinke e a esposa dele, Suzane - que ocupavam,
respectivamente, os cargos de vice-prefeito e 'se-

por lei.
Enquanto ex e atual governo trocam acusações

mútuas, a estrutura continuaparada sem qualquer
.

previsão de quando começará a funcionar. Tal fato
deixa ainda'mais visível o descaso pelo qual a'área
da saúde vem sendo tratadano país.

DO LEITOR

Mais· amor, menossexc
. ,

.

a década de-80 houve uma queixa geral em' e pedem mais ajuda para-controlar a quantidade
São Paulo sobre o.vandalismo dosorelhões decenas de sexo, violência, drogas e consumo de

,

que estavam 'acima' dos parâmetros ácei- álcool nos programas a que as crianças assistem.
táveis. Na época, a Telesp (hoje Telefônica) Mais de 80%. dos entrevistados desejavam�

lançou uma campanha na Tv, com cenário de rua maior controle sobre osmeios de comunicação, que
emversão preto ebranco, comum orelhão, único em mostrem cenas de sexo, violêricia urbana, filmes
cor amarelo, sendo destruído por um carro puxado - que estimulam a vingança, inclusive em linguagem
por correntes, com efeito cênico inapropriada. Houve uma pre-
de se contorcer de dor à medi-

"

, ocupação especial em destacar
da que ia tombando no chão. As a necessidade de controle sobre
pessoas na �a viam aquela cena Não nos parece válido

cenas de abuso de álcool e con-
,patética, demaneira triste e de re- sumo de drogas ilegais.
provação. Nisto surge no meio da .

a argumentação que .Doís terços dos pais acredi-
multidão, uma senhora pedindo O público deseja ou dá tam que controles domésticos
socorro: - Por amor de Deus, pre- ibope para todos os fatos 'seriam mais eficazes se contas-
ciso de um telefone público...Meu negativos veiculados. É

.

sem colp. meios para bloque-
filho está passando mal. Nesta uma justificativa imoral, ar anúncios publicitários que
cena ela se depara com a "morte" quando atrás do interesse considerassem,

. inapropriados e

do telefone, público deitado em capitalista, se busque a disponibilidade de produtos de
plena rua, entra uma voz de fun- destruição dos valores da multimídia dotados de sistema
do alertando sobre prejuízos cau- sociedade, na figura das .

' de controle dós pais. Pediram
sados à sociedade por estes atos

.

ainda que a indústria damídia os
de vandalismo. crianças desprotegidas, das ajude aproteger as crianças, aon-

A campanha veiculou em to- fa�ílias e da escolã.
'

, de.acham que a esta poderia fa-
dos os canais de Tv. Um mês de

, "

zermais neste sentido sempreju-
_ divulgação na espera da redução dícar seus interesses comerciais.
dos índices de depredação. Sur-

�

Não nos parece válido a

presa: aumentou mais ainda a destruição dos tele- argumentação que o público deseja ou dá ibope
fones públicos. Aadminístração da Telesp ficou es- para, todos os fatos negativos veiculados. É uma

tupefata, diante desta expectativa desastrosa. Houve justificativa imoral, quando atrás do interesse ca

reuniões, painéis com psicólogos, psiquiatras, soei- pitalista, se busque a destruição dos valores da so
ólogos e outros ligados á violência urbana aonde se ciedade, na figura das crianças desprotegidas, das
chegou à triste conclusão: quando se divulga de for-famílias e da, escola.
ma institucional fatos negativos da sociedade mais A história da Telesp bem ilustra o porquê de
aumenta a violência e a degradaçãomoral. tanta violência, que 'hoje presenciamos.

Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos
mostra que os pais estão altamente apreensivos
com as cenas que seus filhos assistem na televisão

<{

Sergio Sebold, economista eprofessorde
pós-graduação �o ICP�/UNJASSELVI- Blumenau

.
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Mortede jovemreaccllde discussão
Polícia encontra dificuldade para fiscalizar venda de bebidas a menores em casas noturnas

Um estabelecimento que funciona
corno bar e casa de shows musicais, locali
zado rio bairroVila Nova, é um bom exem

. plo sobre como é possível controlar a.vcn-
. da de bebidas alcoólicas amenores. Quem
chega ao local precisa apresentar carteira
de identidade. Se for menor de idade re-

cebe uma pulseira com umacor que o di-
.

Na noite de terça-feira, anos. "Ele vai responder jovem ainda estava prestan-
ferencia de quem é maior de idade .. "Desta a polícia localizou o quinto ao processo, mas' o pedido do depoimento na delega-
forma, sabemos quando o jovem é menor

. envolvido no· assassinato de prisão seria uma medi- cia. Segundo a.PolíciaCivil,
de idade e não vendemos álcool para ele. de Rafael Sant'Ana. Após da drástica, já que ele não· o crime teria sido cometido
Quando realizamos eventos grandes, soli- depoimento do suspeito, teve envolvimento direto porque a vítima ficou na

citamos a presença de policiais à paisana e tomado ainda na noite de no caso", pondera Queiroz. festa com a namorada de
de uma viatura da PolíciaMilitar em frente ontem, o delegado David . Ontem, a polícia também um dos' envolvidos. O caso

acasa", informou JairDias deAlmeida, fun- Queiroz de Souza, 'respon- localizou a ex-namorada de ganhou repercussão nacío-
cionário doestabeledmento, , sável pelo caso, optou por· um dos agressores, que teria ,

nal porque câmeras próxi-
" '...

não pedir, a prisão preven� sido o pivô da briga, Até o mas ao estabelecimento re-

• flisangela Pezzutt. e Tlta Prett. 'tiva do 'jovem, que tem 18 fechamento desta edição, a gistraram o espancamento .

.r.edacao@ocol?reiodopovo.coÍO.br.. . . .. . .. . . ,.:., , .' � '. ,; , ",.,.'. ,
, . ", q jO •

JARAGUÁ DO SUL

A venda de bebidas alcoólicas para
menores de 18 anos é proibida
pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente. No entanto,'a falta
de 'tiscalizacão impede que o

� ..

cumprimento da lei seja efetivo .

em parte dos estabelecimentos
noturnos da éidade.

--"o::Issassinato do adolescente Rafael
ant'Ana, de 18 anos em frente aboate

hopp � Club, no bairro'ÁguaVerde,
..........ez reacender a discussão acerca do

problema. Rafaelfoi atacado por um grupo .

de cinco jovens com 17 e' Iêanos, que ha
viam consumido grande quantidade de be
bida alcoólica. A briga, que começou dentro
da boate, evoluiu para uma pancadaiia na

rua, que só terminou quando Rafael já não

tinhamais forças para resistir às agressões,
O major da Polícia Militar, Rogério

Vonk, ressalta que um trabalho eficaz de> '

fiscalização só pode ser realizado com a

união de forças das polícias Civil e Militar,
Ministério Público e Conselho Tutelar.: "É

,

um trabalho que precisa ser feito em con

junto, pois cada uma destas entidades tem '

uma função específica", diz. De acordo com
ele, a falta de efetivo da polícia também

impede que uma fiscalização mais inten
sa seja realizada. "Hoje, trabalhamos mais
em cima de 'denúncias, mas ultimamente
não temos recebido nenhuma" informa.
"Sabemos que não.é de praxe pedirem um

documento atestando a idade dos frequen
tadores, porém a entrada demenores de 16,

e 17 anos em casas noturnas é liberadapor
uma regulamentação judicial do municí

pio", completou o major.

BONS EXEMPLOS -

EXISTEM

Bebidas,' som alto, drogas, fler
tes, brigas de ego. Diante de várias

situações. que podem ser encon

tradas num bar ou clube noturno,
muitos pais se perguntam: "Será

que não émuito cedo para meu fi-
. lho sair para uma boate?", ou então,
IIOS jovens estão preparados para

, essa realidade?".

Segundo a psicóloga Dayane
Krüger Pradi, em um .ambíente

.

como casas noturnas, há uma gran
de diversidade de públicos e infor

mação, mas são os valores pessoais
que irão determinar se o jovem se

influenciará ou não para entrar no
mundo do crime, usar drogas, par
ticiparde brigas ou consumir álcool.

110_que ocorre com frequência
nos dias de hoje é que muitas pes
soas têm dificuldades em lidar com
suas frustrações. Ao invés de per
ceberem as possibilidades que elas

têm, como' conversar e resolver as
dificuldade, querem acabar com o

problema de vez", comenta a psicó
loga. Essa ansiedade reflete os casos
debrigas e até mortes que ocorrem
devido aum descontrole emocional
ou pelo efeito de drogas e bebidas.

. Uma dor que, não pode ser medida Para Dayane, os pais têm um

• papel. fundamental na orieritação
olhos. liAs facadas que deram montar. um negócio' próprio .de valores a seus filhos. 'IINão é con
no meu filho, deram emmim" e que o -írmão nunca se en- . trolar tudo o que os filhos-fazem,
diz. O pai, Valdomiro Sant'Ana, . volveu em brigas. IIMeu irmão . mas saber o que está 'acontecendo.
55 anos, que sofre de pressão não tinha malícia. não sabia Se estão estudando, se agem C9m

alta, tem evitado dar entrevistas. brigar. Ele era o mais brinca-respeito, se estão mentindo. Deve-
Um 'dos irmãos do rapaz," lhão e extrovertido da família", se perceber suas atitudes dentro de

Ismael Cordeiro Sant'Ana, diz'muito emocionado. 110.
-

casa", diz a psicóloga. Dayane co

foi quem recebeu a reporta- Rafael não volta mais, mas a menta que os filhos estão suscetí

gem do O Correio do Povo na gente espera que ajustiça seja veis a situações de perigo em todos
casa alugada em que a família ' feita", completa: os lugares, mas uma boa alternativa
mora, na Vila Rau. Ele conta Rafael veio de Foz do Iguaçu, é conhecer o local onde os filhos fre-

. que Rafael estava feliz.porque morava em Jaraguá do Sul há quentam,saberseocorreavendade

. ia tirar sua carteira de mo- cinco meses e trabàlhava como bebidas ou drogas e sempremante-
torista, que eles planejavam ajudante de pedreiro. remum diálogo.

MARCELE GOUCHE

"ês facadas que deram nomeu filho, deram em mim", afirma Semilda, mãe de Rafael
.

. ... _

. .

,
.

FAMíLIA AFIRMA QUE RAFAEL NI)NCA SE ENVOLVEU EM BRIGAS

A mãe de Rafael, Semilda
, Sant'Ana, 46'anos, está sob
efeito de' ca_lmantes. NO. Dia
das 'Mães deste ano ela sen-

tiu a maior dor que uma mãe
- pode sentir; a perda de um

filho. Perguntada sobre se não

se incomoda com o assédio da

imprensa, ela fói direta: liA ge!l
te precisa falar sobre isso que
aconteceu para tentar evitar

que outras mães passem pelo
..

.

. que, eu estou passando", disse
trêmula e com lágrimas nos

Quinto envoMd9 é encontrado

Muito cedo,
para sair?

MajorVonk diz que falta de efetivo

impede fiscalização mais intensa
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Beatriz Sasse

Agende-se e não perca as baladas que já estão agendadas para as

próximas semanas. Dia 21 de maio, no London Pub, 3a edição da
festaWhite Feelings (www.whitefeelings.com); 11 de junho, top DJ
Mario Fischetti, na TheWay (www.fueleventos.corri.br); 11 de junho,
show internacional com Lumi (Nigéria), no Armazém Pub; 18 de
junho, Southmen, no London Pub (www.londonjaragua.com.br).

NAS ,BANCAS!
Mercado de trabalho é o téma

principal da revista Blushl deste
mês. Desde a evolução que 'o '

comportamento causou até ás
dificuldades que ainda precisam ser
superadas estão nas nossas páginas. '

Entre os personagens e entrevistas
Leila Navarro, Salézia Borrineli,
Edilma Lemanhê, Pedro Raphael-laico
Kreis, (Pedrinho), Paula Fernandes
de Souza, crônica de Marcelo Lamas

'

e Elijane Jung; moda com Carina

.Eger; Pelo Mundo, receitas, Antenada, '

agenda emuito mais. Imperdível!A
ilustração da capa ficou a cargo do estudante de Design
Maicon Henrique Hobold. Assinantes do OCP recebem gratuitamente.
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� Dr. Cláudio Eduardo Souza
GRM 14.706-se

, Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Tumores de pele . Membroda

Soo!edade Brasileira da Cittllgia Plásllca
�,

-
-

UNIClíNICAS I R. Artur Muller, 105 - Jaraguá do Sul! se I (47) 3371 3247- 3059 0035

,

.

4784330306
beatriz.sasse@terra.com:br

ARQUIVO PESSOAL,

Carina Goedert e Alberto Junior,
proprietários do Evidenc Instituto

de Beleza, casam-se sábado
em 'São João do Itaperiú.

A lua de mel será em Fortaleza.
Amigos e familiares

desejam muitas álegrias!

Gui Boratto
O London Pub esclarece que o DJ Glli Boratto não compareceu na festa

;

do 7, porproblemas de saúde.Aosquejá tinham ingresso e não optaram pela
devolução no'dia, ou não aproveitaram a balada que seguiu com outros DJs,
e não querem a troca por outros ingressos e desejam a devolução-do seu di
nheiro, podem comparecerno Londonna quinta-feira, das 19h ameia-noite.

ARQUIVO PESSOAL

Fábio Luis Sobieranski e
.

Josiane Schmltzcasam
se nesta sexta-feira, na '

Igreja Nossa Senhora do
, f Rosário, após a cerimônica

recepdonam amigos e
familiares na Arweg. A
família deseja muitas
Ifelicidades ao casai!

ERIC ÔE LIMA/DIVULGAÇÃO

Dalane Freitag no Sertanejo em Dose Dupla,
na Severa Choperia, em Guaramirim '

Indianara Santos em busca domelhor ângulo em noite '

de,Mazzo &Gabriel, da Sexta Fuel, na Zum Schlauch
.Bruna Otto curtindo-a balada

de sábado passado, no tondon Pub

Também no Utll4DI

dLl13
ESPAÇO DO OCA

Show cover de Raul Seixas com a

banda Opala 69.lngressos: RS 5
elas e RS 10 'eles. Início às 23 horas.

,

(ICO BAR
Renato & (ia tocam
muito pop e rock. '

_LONDON PUB
Sexta Especial Sertanejo com
Alex & William a partir das 22
horas. Ingressos antecipados à

RS 15 e RS 10.
.

,

ZUM SCHLAUCH
Balada eletrônica Fire Friday com
Rodrigo Reuter, Danee e Igor Lima.
Ingressos na hora a RS 12 eles e RS

7 elas. A partir das 22h30.:

ARMAZÉM PUB

Paqone]o Chik com sertanejo
universltáriode Mazzo &

Gabriel, pagode do grupo Puro
Sentimento e mai5DJ William,

Colle. Ingressos RS 15 eles e elas
free até 23h59.

MOVINGUP,
Pagonejo com sertanjo
universitário de Léo Lima
& Banda e pagode com Os

Karnaradas. Elas entram free até ,

meia noite. Ingressos somente
na hora à RS 15 eles e RS 10 elas.:

r
. ,
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ano - 18 de maio, dia nacional,
e 24 de setembro, dia estadual
'de combate à violência sexual

infantil, é o momento de mobi

lização dos órgãospúblicos para
chamar a atenção da população,

,llEssas datas são mais para
marcar 'mesmo. Porque a cam-

_

panha nesse sentido, na' verda

de, ocorre o ano todo. Estamos

sempre cuidado da prevenção e

'do atendimento' das vítimas. A
chamada de riúdia, escolhida em

2011, é para tomar o problemamais
visível, e, não camuflá-lo", ressalta
a diretora. Nessa edição, não deve

, 'haver adístribuíção de panfletos ou
outros tipos de íntervenção..

.

O programa parece estar,

dando resultados. Tatiana afír
ma ,que o número. de denúncias
está crescendo gradativamente
a çada ano - o que seria causado

pelo aumento da consciência da
,

população, e não especificamen-
"

te por ummaior número de ocor
rências. Em Iaraguá do Sul, até o

final dê agosto do ano passado,
211 casos de violência já haviam
sido registrados - sendo que 168

deles eram de abuso sexual.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Denúncias ficam mais frequentes a cada ano :- Ó qu, seria
causado pelo aumento da consciência da popul.ação, e não.

apenas pelo aumento do número de 'ocorrências.

Ê OI

Contra o abuso sexual infantil
Secretaria do Desenvolvimento Social lança campanhapara alertar sociedade sobre o problema.

, JARAGUÁ DO SUL

Quinze outdoors, 300
camisetas e ainda outros
300 cartazes e anúncios em

jornais impressos da região.
..._ ste é o material preparado

para a campanha contra a

violência sexual infantil
..._ deste ano, que já come

çou a Ser veiculado e deve ter seu

auge no dia 18 deste mês, marca
do como o Dia Nacional de En
frentamento àViolência, Abuso e

Exploração Sexual. A campanha,
que custou R$ 39 mil aos cofres
do governo federal, teve os recur
sos administrados pelo Fundo

Municipal da Assistência Social
- e a ideia, este' ano, é enfatizar
-a importância das denúncias e

da atenção que possíveis vítimas
precisam receber com uma "mo-

bilização visual", como define a

diretora de Proteção à Criança e
, ao Adolescente, Tatiana Uber.'

'

A frase da Campanha é "tem

criança e adolescente que vira

brinquedo de adulto. Abuso s�
xual não tem graça". O trabalho,
que acontece em Jaraguá desde

1006, em duas datas especiais do

Maior parte dos abusos .'

acontece dentro da famOia
O mais alarmante, nos casos

,'de abuso sexual, é que a maior ,

parte das ocorrências envolve

.situações familiares - em qu� a

criança é agredida sexualmente'

pelo próprio pai ou familiar, por
exemplo. "E o mais chocante de

tudo,' além de a violência vir de

pessoas próximas da -criança, é

que não há idade para os abusos
acontecerem. As estatísticas in
cluem até mesmo bebês", ressal
ta a diretora de Proteção à Crian

'ça e ao Adolescente. '

O Conselho Iutelar, nesses

casos, desempenha um papel de
acompanhamento e aconselha
mento. "Depois que recebemos
a denúncia, encaminhamos a

vítima ao serviço .de enfren
tamento do município. Além

disso, aconselhamos a família a

fazer'um Boletim de Ocorrência
, .

e um exame de delito na crian-

ça, além de acompanhá-la ao

hospital, quando necessário",
explica o conselheiro tutelar
Waldemar Mannes. '

No serviço de enfrentamento,
a criança passa por um trabalho
com uma equipe multidiscipli
nar, composta por assistente

social, psicólogo e pedagogo. O
afastamento da família, como

o encaminhamento para um

abrigo, ocorre apenas em casos

extremos. liA intenção é afastar
, I

o agressor, não a criança. E isso
só pode ser feito com a denún- '

cia e o boletim de ocorrência, '

,
. "

para que o agressor seja preso,
explica Tatiana Uber.

• CpMO DENUNCIAR
• Conselho Tutelar:

"

08006420122 ou 3371-0324
• Disque denúncia: 100I ", t

'

• Polícia militar: 190

DIVULGAÇÃO

Só 10% dos casos
são denunciados
De acordo com informações do

Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul,
o Programa deEnfrentamento aten
de 200 casos de acompanhamento
psicológico a crianças e adolescen
tes vítimas da violência sexual. Des
se total, 53 registros são de 201O e

sete são deste ano.

,

"É um baixo dentro da possí
vel realidade, uma vez que apenas •

10% dos casos de"abuso costumam
ser denunciados. A campanha vem
justamente, para alertar,' de forma

ampla, sobre a necessidade de com
bater esse tipo deviolência", comen
ta o conselheiro tutelarWaldemar
Mannes, Mannes afirma também

que é firndamental ficar atento a

sinais que podem mostrar, que a

criança está sofrendo algum tipo
'de abuso. "Mudanças de compor
tamento' como diminuição do ren -v

dimento escolar, quando a criança
está muito quieta ou prefere ficar

,

Segundo o'Desenvolvimento Social, abuso infantil acontece em todas, sozinha podem ser sinais de que al-

as idades, mas é mais freqüente em vítimas de zero a 1 � anos,
'

guma coisa não está bem", orienta.

��TE OE PR,OFESSORES POR, TE....eFONE. e INTeR,NET

LICENCIATURA:
• Artes Visuais • Ciências Biológicas • Ciências da Religião • Filoso;ia ,. Geografia • História
• Letras - Português • Matemática • Pedagogia • Sociologia

SUPERIOR DE TECNOLOGIA:
,

• Comércio Exterior • Gestão Ambiéntal • Gestão Comercial • Gestão Financeira • Gestão Pública '

• Gestão de Tecnologia da Informação • Gestão do furismo • Logística • Marketing
• Negócios Imobiliários • Processos Gerenciais • Recursos Humanos e Segurança no Trabalho

BACHARELADO:
'

• Administração • Ciências Contábeis

MA1JRIAL
OIOAnCO

100°A.
GRATUITO j

Mensalidades a partir de

R$187,OO
Q'
,Os PaiOS da UNIASSELVI não precisam oferecer, necessariamente, todos os cursos listados este material.

Dessa forma, confira os cursos ofertados pelo Palo de seu interesse,
Polo em Guaramirim - se

:FAMEG
e-mail: ead@fameg.edu.br

(47) 3373-9800
Rod. BR 280,1<M 60 -15885 -Imigrantes

89270-000 - Guaramirim - se
Credenciado pelo MEC. Portaria 2.686, '

de 02109/2004 (DOU-03/09/04)

._ DAS AULAS 'DE
27/08 A 02/07*Aulas nos pertodos

MATllnNO ou NOTURNO * COnfirme com o Polo de Apolo
Presencial da sua cidade.
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Em resposta à proposta
feita pelo secre�io do
Estado de Educação, Marco
Tebaldi, de aplicar o piso.
nacional apenas para 8.880
professores, o Sinte decidiu,

· em assembleia, iniciar greve
a partir do dia 18.

,

, ,

. Além do aumento do salário,
é preciso rever a posição dos pro-

.

fessores dentro do sistema de

educação. É o que pensa a pro
fessora Maria Regina Polito Be
lotto. Aos 60 anos e perto de se

aposentar, teme pelo futuro da

categoria. uÉ um completo ab-
- surdo, temos que nos virar com
um salário baixo, escolas caindo

·

aos pedaços, violência e falta de
.

respeito", afirma.
Professora da escola estadual

Heledoro Borges, Maria não se.

juntou aos professores na parali
sação porque acha que o ato não
é o' bastante. "Somente os pro-

'. fessores lião vai bastar, as outras
categorias precisam nos apoiar
,nessa hora", afirmou. Para a pro
fessora, enquanto os professores
se encarregam de educar e criar

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 12 de maio de 2011

.

cidadãos, o g�:)Verno só atua no

setor perto das eleições.
,

A Heledoro Borges não foi
afetada pela paralisação dos pro-

. fessores estaduais. Segundo a di-
.

.

retora I_ara de Fátima 'de Oliveira,
algumas aulas foram canceladas,
devido a um velório na família
de um professor. "Eles foram dis

pensados por esse motivo, não
pela questão do piso", garantiu.

Na Escola Abdon Batista, 10
dos 14 professores do período
matutino' aderiram à paralisa -

.

ção. Conforme o diretor, Van
delir Deucher, os alunos foram
encaminhados para atividades
extracurriculares na biblioteca e

na quadra de esportes. "Amanhã
deve voltar tudo ao normal", co
mentou. Segundo o diretor, dos
420· alunos da manhã, cerca. de

. .

/

Professores decidem pela
Aulas serão interrompidas por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira, 18

reuniu setemil educadores de todo
o Estado. Após o evento, os profes
sores seguiram em passeata pelas
ruas do Centro da capital, com api
tos e faixas, com o objetivo de cha
mar a'atenção da população para o
problema. De acordo comMislene,
que participou das manifestações, '

o secretário Marco Tebaldi não
recebeu os professores e enviou
um ofício, com uma proposta que

I

não agradou a categoria: o goveroje inicia a mobilização
.
no do Estado insiste na posição de

_.. para convocar' os profes- aplicar um piso mais baixo, de R$
sores da região do Vale do 1.187 para' apenas 8.880 professo
tapocu

.

De acordo - com
res do Estado, que recebem salário

.

a coordenadora do Sindicato d9S abaixo desse valor. Para os demais
Trabalhadores -em Educação r�- educadores, não haveria qualquergional, Mislene Pickcius, ontem, alteração no salário. •

. alguns educadores foram ao Ter- "A greve só vai acabar quandominal do Centro de Iaraguá do Sul
o governo do Estado ceder e recu

entregar panfletos à população, ar na decisão sobre o piso", garantecom u�a carta ab�rta explicando Mislene. O piso salarial oferecido
os mo�vQ� dasm�estaçoes. . pelo Estado é a soma do salário

.

O srndicat� exige q�e o Go�emo
-

com o abono .. Hoje, o'salário de
do Estado aplique o pISO na�lOn� um professor em início de carreira
d� R$ 1.59:,87, c?nforme esta pre- no" Estado é de R$ 609.
VISto na LeI_de PIS�, calculado pela Até o fechamento desta edição,Confederaçao NaclO�al,?OS Traba- .

a informação sobre a proposta feita
· I?a?ores e.m Educaçao. B�scamos pelo secretário Marco Tebaldi ainda
o pISO nacional para"a c�erra, �ara nãohavia chegado naSDRde Jaraguátodos os professores, explicaMisle- do Sul. Deni só vai se manifestar em

·
ne. Segundo a ge�ente de educaçã? relação ao assunto quando chegar oda SDR (Secretana de Desenvolvi- comunicado oficial. "Nenhuma es
mento Regional), Deni Rateke, 138 cola teve as aulas completamente'professores de 14 escolas da região paralisadas", afirma a gerente.

Manifestantes fizeram passeata
participaram dasmanifestações. até a Assembleia Legislativa ontem

Em Florianópolis, a partir das • AleJOllDle Perger e PeR LeaI.- à tarde, em Flori"nópolis, após
14h, a assembleia estadual do Sinte redac.@ocorreiodopovo.com.br assem�leia geral da categoria.

PARA PROFESSORA, GOVERNO NAO DÁ ATENÇÃO AOS PROBLEMAS DA CATEGORIA
-

.

.'

"O salário é baixo eJaIta respeito"

,

. -

José Luiz Vizeaychipi de Aguiár torna público que requereu
junto a Fundação. do Meio· Ambiente de Santa Catarina
(FATMA) a 'Iicença ambiental de lnstalação (LAI) para a

instalação de uma unidade de abastecimento de produtos
derivados dopetrõleo, álcool carburante, borracharia, unidade
ce lavação e lubrificação de veículos leves e pesados, a ser

lastalado na unidade retroponuãría, mi cidade de Itapoá (se).
i' .

120 compareceram. "Eles já esta
vam sabendo que haveria greve"

.

Para alguns alunos da Hele
doro Borges, a greve não é justa.
"De certa forma eu apoio, por
que o salário é muito baixo, mas

.

r-----------------:--�---------:-------,
a gente tem que teraula", contou
Jonas Marsaro, do segundo ano

do ensino médio. Outros estu

dantes concordaram com o ra

paz. "Não é certo para nós, não
.

temos nada com essa questão",
completou um deles, que não

quis se identificar.

:Y':
. Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
-

88010-001 - Florianópolis - SC
Fone: + 55 48 3216-1700

FATMA. E-m�iI: fatma@fatma.sc.gov.br
______

. URL. www.fatma.sc.gov.br

,

. José Luiz Vizcaychipi de Aguiar torna público que requereu
junto a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina

. (FATMA) a licença ambiental pré\lia (LAP) para a instalação de
. uma unidade de abastecimento de produtos derivados' do

petróleo, álcool carburante, bórracharia, unidade de lavação e

lubrificação de veículos leves e pesados, a ser lnstalado na

unidade refroportuária, na cidade de Itapoá (SC).

�.
FATMA

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001.- Florianópolis - SC
Fone: + 55 48 3216-1700
E�mail: fatma@fatma.sc.gov.br

.

URL: www.fatma.sc.gov.br
, •.. ",0'"

r
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Comissãobusca recursospara festa
Segundo Alcides Pavanello, programação do evento deve ser definida ainda este mês

,

que ocorreu no ano pas-
---- sado, quando o evento foi

lartejado, apenas com

três meses de antecedência, difi-
, cultando os trabalhos, principal
mente no que se refere ao agen
damento de bandas. liA comissão
foi formada no final de fevereiro;
estamos nos encontrando .a cada Em 2010; mais de 48mil pesso
quinze.diàs. Eno dia20 deste mês, as passaram pelo Parque de Even
pretendo fechar a programação. tos durante a Schützenfest. Desse
Esta antecedêncià nos favorece total, 22.812 pagaram ingresso, o
em relação a preços e opções de '

que gerou uma arrecadação de R$
bandas", comenta Pavanello. 183,2 mil somente com a p�e de

Ele adianta ainda que os con- aêesso ao Parque. ,

tatos com a maioria dos grupos ,'O balanço entre tudo que foi ar
musicais já foram feitos e que neste. , recadado (R$ 6,80�460,00) e tudo que.
ano, mais uma vez, o foco da festa - foi gasto para a realização da festa
será o resgate das tradições alemãs. (R$ .610.172,63) gerouum superávit
"Vamos repetir algumas coisas que de R$ 70.287,37.
deram certo no ano passado. As .

músicas serão mais tradicionais, - Debora Volpi
com foco no estilo germânico. Uma debora@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
,-

Os preparativos paraa
23ª edição da Schützenfest

-

estão "bem adiantados"
� ,

de acordo com o presidente
r- .da Comissão Central

Organizadora da festa,
Alcides Pavanello�

intenção é não repetir o

RS 600 mil
para projetos
de Cultura,

o ConselhoMunicipal de Cultu
ra aprovou 40 projetos para receber .

recursos do Fundo Municipal de
Cultura, referente ao edital 02l2010.
A informação é da presidente, do
Concultura, Silvia Kita, acrescentan
do que a lista final dos deferidos foi
divulgada pela Fundação Cultural

.

"

de Iaraguá do Sul, pormeio da Por
taria 08/2011, que está disponível
nosite.

Dos projetos aprovados, três são
da área de artes visuais e artesanato,

,

. cinco de audiovisual, um de dança,
seis de literatura, dois de manifesta
ções culturais: dez demúsica, cinco
de patrimônio histórico e oito de

, teatro. De acordo com SilviaKita, R$
R$ 634.065,00 é o valor total a-ser in

.
vestido nestas propostas.

Ela explica que'o próximo passo
é transformar a decisão do Concul
tura em projeto de lei a ser encami
nhado em breve para aprovação da

�Câmara deVéreadores.

novidade é que estamos tentando
trazer um parque infantil e também
abriremos espaço para apresenta
ção de artistas locais", garante.

Na manhã, de ontem, uma co

mitiva da Prefeitura foi até a capital
Florianépolis com o intuito de plei-.
tear recursos junto ao governo do
Estado, para a realizaç�o da festa.
"No ano passado, não tivemos este

apoio, até por questão de tempo.
Neste ano estamos confiantes que
os recursos virão", conclui. .

., Na manhã de ontem, uma,
comitiva da Pr�feitura foi até
a capital Florianópolis com e.

.

intuito de pleitear recursos
junto ao governo d� Estado

.

para a realização da festa.

Hoje e amanhã, o espetáculo
das 9h;30 e das 14 horas é reser-

.

vado a estudantes, e o das 20h30
para o público em geral.' Os, in
gressos custam' R$ 40 (inteira)
e R$ 20 (meia) e podem ser ad

quiridos na Secretaria do.Cen -

.

. tio Cultural. Para' os primeiros
,

300 ingressos adquiridos o valor
será diferenciado de R$ 30 e R$
20. Hoje, mães terão acesso livre.
Outras informações pelo telefo
ne (47} 32752477.

No ano passado, mais de 40mil pessoas prestigiaram o evento, que 'Voltou a ter a tradição germânica como foco

DIVULGAÇÃO

África Show traz a magia do
circo para o palco da Scar

O espetáculo "África Show"

promete encantar o _público du
rante duas apresentações, que
acontecem hoje e amanhã, na

Scar. A produção reúne a magia
do circo, humor, teatro e dança,
com destaque para o' grupo Os

Leopardos. apresentando 'mala-
'barismos, manobras com laços
e chicotes, números com palha
ços, trapezistas, contorcionismo,
acrobacias aéreas e de solo, entre
outras atrações,

-A Cia: de Circo Roiter Neves
, traz ao palco do Centro Cultural

'

mais' de 15 artistas em cena" fi

gurinos coloridos e a energia do
mundo do circo. "África Show"
terá seis' apresentações, quatro
exclusivas para escolas e duas

para o público em geral.

Grupo se

apresenta hoje e ,

amanhãna Scar : ... )" ';, "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Semdataparavinda "deprofissionais
Unidade de Iaraguá do Sul não faz transporte de cadáveres desde agosto do ano passado.

'.

MARÇELE GOUCHE

Com três médicos legistas e ne- .

nhum auxiliar, a unidade pão faz
o transporte dos cadáveres desde

agosto passado. Por causa disso, o
serviço está sendo realizado. pelas
próprias funerárias .

JARAGUÁ DO SUL

, .

passado, atendendo uma solicita
ção do diretor-geral do IGp, Rodrigo .:

Passado quase um mês da Tass. Passados 23 dias desde então;

autorização do governador o instituto ainda aguarda a homolo
Raimundo Colombo p'ara a _

.' gação da lista de aprovados do con-
curso. Conforme o delegado regio-

nomeação de 28 áuxiliares nal, Uriel Ribeiro, não há ainda uma.

,

de medicina legal, ainda confirmação de quantos funcioná- "'---.

não há uma previsão rios serão enviados para a região e ....__

quando eles começam a trabalhar.
para a contratação • De acordo com Ribeiro, são neces- i.:

dos profissionais. sários pelomenos dois profissionais
para realizar o serviço .

IIAinda não temos uma
.

previsão para preencher
. estas vagas".

ROBERTO DAMIANI, ASSESSOR
DE COMUNICAÇÃO DO IGP •

.......gundo o assessor de comu

....nicação do IGP (Instituto
ral de Perícias), Rober

_�IO Damiani, a contratação
aguarda a ação da secretaria de Es
tado de Administração. "Ainda não
temos umaprevisão para preencher .

estas vagas", afirmou. Segundo' o
assessor, a secretaria deve liberar a

contratação dos aprovados no con

curso do IGP de 2010 no início da

� .

semanaquevem, e em seguida deve
ser divulgada a listagem dos muni

. cípíos atendidos .

..

O governador havia autoríza-:
do as nomeações no dia 19 do mês

• Pedro Leal'
.

pedro@ocorreiodopovo.com.br .

Expectativa é de que dois técnicos de medicina legal sejam destinados ao município neste ano
,

'.
.

Stra�bourg
.

www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 '

R. Reinoldo Rou, 414

1 .

'

Blumenau (4?t3331-4500 .

Rep. Argentina} 207"7
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2,8milhões de vagas criadas
Segundo o governo federal, número de postos de trabalho gerados em 2010 foi recorde

, Lupi informou que o saldo geral
de empregos formais criados no

ano passado foi de 2,52 milhões,
já descontadas as demissões do

período. O volume foi recorde,
ao superar a maior quantidade
já gerada de vagas com carteira

assinada, em 2007, de 1,6milhão.

o Brasil gerou '2,861
milhões de postos de
trabalho com carteira"
assinada no ano passado,
conforme dados
divurgados hoje pelo

'

Ministério do Trabalho
e Emprego' (MTE), com
base nas informações da
Rals (Relação Anual de
Informações Sociais).

Em ja-neiro, o ministro
previu que, com as

informações atualizadas
" da Rais, o volume de .

vagas criadas chega.ria
a três milhões.

,

,

ARaiS
amplia a divulga

ção já feitamensalmen-
.

_ te com dados do Caged
,

(Cadastro Geral de Em
,pregados e Désempregados).

O Caged é uma compilação
das informações enviadas pelos
empresários mensalmente ao

ministério. Quando 'os executi
vos perdem o prazo de entrega,
as empresas pagam multa e os

dados ficam guardados para se-
.

rem divulgados no ano seguin
te. Em janeiro, o ministro Carlos

A quantidade de empregos

criados,' em 2010 medida pelo
Caged seria de 2,136'milhões de

postos, levando-se em conta a
,

metodologia usada normalmen- >

te pelo ministério até então. Isso

porque, até novembro, o saldo

líquido era de 2,544 milhões de

vagas, mas dezembro tradicional
mente é um mês em que as de
missões superam as contratações
e, em 2010, não foi diferente. Em
dezembro, 0 número de traba- .

lhadores demitidos foi 407 mil,
maior do que o de contratados,

Ocorre que o governo optou
por já usar parte das informações
.que chegaram atrasadas pelo Ca

ged na divulgação do saldo total
de' 2010. Sem isso, o ministro

Lupi não conseguiria cumprir a

meta de 2,5 milhões imposta por
ele mesmo na véspera do Dia do

Trabalho, em lo de maio.
Até então, o 'objetivo do go-

I

.

verno era de criar dois milhões
,

de postos. Em janeiro, o ministro
, previu que! com as informações
atualizadas da Rais, o volume de

vagas criadas chegaria a três mi
lhões. Além dos trabalhadores
do setor privado, a Rais também'

compila dados relacionados ao

setor, público, que está fora do

regime da CLT' (Consolidação
das Leis do Trabalho).

Levàntamento sobre o
número de empregos com

carteira assinada foi divulgado
.

ontem pelo Ministério do
"

Trabalho e Emprego,

DIVULGAÇÃO

Brusque {47) 3355-4500 Itajaí (47) 3344-7000
Praça Vicente Só) 7 Rodovia Osvaldo Reis) '3200

Faça revisões em-seu veículo regularmente.

Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos) 1595

JPEUCftOT

..
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·Segredos
queriaque ele se sentisse sufocado por sua

presença. Podia ter cansado. Imaginou não

ser a companhia mais prazerosa naquele
momento. Melhor deixá-lo ir embora, livre
para não voltar. Estava sem graça. Sentia ci
úme. Sentia raiva de si mesma por isso; Sen-
tia demais, enfim.

.

Ele a sentia distante. Parecia perdida em

seu universo imaginário. Talvez estivesse ar
rependída, Talvez não quisesse estar ali, en

volta em seu abraço. Como
saber? Não perguntaria, ti -

'

nha receio da resposta.
Ela sonhava em saber,

la sentiu ciúme. Não" não queria que '

ele percebesse o sentímento borbu
lhando em seu olhar. Desviou a face,

......viu o chão .sujo, contemplou o céu es-

curo, 'depositou sua atenção no barulho dos
carros lá fora. Aqui dentro, a voz estava trêmu-
la. Silêncio. Pronto. '

.

Ele não percebeu. Na verdade, suspeitou.'
Não, que ideia mais maluca essa. Achou que
-tal emoção não combinava com ela. Tão se

gura era ao ponto de nada
comentar, de incentivar

brincadeiras, dê sorrir com
- ironia nos lábios. Seria sur-

real se sentisse ciúme. por que ele a acompanha-
Ela não queria sentir. Ti- va.'

.

No entanto, não faria
nha medo. Ele teria um per- nenhuma menção à dúvi-

,

curso todo a percorrer sem' da que a embalava naquela
quaisquer obstáculos' à frente e a invadiria. Tal-: noite de céu estrelado. Tinha temores in

vezjáhouvesseainvadidoeelanãopercebeu.E. quietando-a. E se a retorno fosse diferente

Mas, não poderia explicar. Não agora. do esperado? Não suportaria.
Ele se entristeceu. Não costumava ser 'as- Ele sugeriu a despedida. Não queria 1.0-

sim tão emudecida.Vai ver não lhe agradava mar o tempo dela, apesar de desejar a pre-
"

a companhia. Sentiu medo. Permitira que sença.·
ela se aproximasse. Procurou por suas mãos . Ela aceitou a partida, mesmo ansiando
incansavelmente até as encontrar em meio, por mais alguns minutos perdida entre seus'
ao nada, implorando pelo toque dos dedos: ' 'braços.

Ela desuniu as 'mãos aos poucos. Primei-
ro a pontadosdedos, depois as palmas. Não • kellyerdmannê'gmaíl.com

"

-

LANÇAMENTOS

. Revolução em"
...

Dagenham
e .

� �

Abordando com inteligência e .. humor um tema com-
plexo (e baseado �m fatos reais), e�te lon"ga se passa nos'
anos 60 e mostra à luta das funcionárias de urna fabrica"

.

da Ford, no 8eino Unido, por seus dire'itos. Cansadas ,de
receberem menos que os seus colegas do sexo masculino,
etas decidem entrar em greve para protestar contra esta .;

�inWstiça, o que resultaria numa' das maiores conquistas
trabalhistas de toda a história do feminismeo�

'CLIC DO LEITOR

AXuxafugiu
no final do mês

passado,
no bairro

. Firenze, e a
AndressiJ ea
Loreni estão a

sua procura.
Contato pelos
telefones

2107-7548.ou
9922-0328,

ou pelo e-mail
andressa.
ropke@

hotmail.com

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

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

- todos os dias) ,

• Como você sabe (Leg) (18h40, 21h15 - todos

os dias)• Cine Breithaupt 2
• Thor (Ieg) (14h4�, 17h, 19h1O, 21h20 - todos • Cine Garten 5

/

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

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

• Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Pânico 4 (leg) (l-9hl,O, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16hl0, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Rio'(Dub) (13h40, l5h40, l7h40 - todos os

dias)
• Água"para elefantes (teg) (19h40, 22h - todos
os dias)

,

• Cine Mueller 3 (3d) ,

• Thor (dub)
(14h15, 16h45, 19h20, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, �6hl0, 18h5�, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, l5h30, 17h40, 19h40 - todos

. I

os dias)
• A garotada capa vermelha (leg) (22h -todos 0$ .

dias)
• Cine Garten 3
• Thor (Leg) (14h, l6h40, 19h10, 2lh30 -Todos
os dias)

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

.

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

- BLUMENAU
• .• Cine Neumarkt 1 (3d)

• Rio (Dub) (13h, l5h20, 17h40, 20h - todos os

dias)
• Rio (Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 2'·' .

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, l6tll0, l8h40, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes-il Furiosos 5' � Operação Rio (Dub)
(13h40, l6h20, l8h50, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h, l6h20, 18h50, 2lh - todos os '

dias)

• Cine Neumarkt 5
• "Thor (Leg) (14h20, 16h40, 19h20, 2lh40 .:

todos os dias)
,

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Água para elefantes (Leg) (14hl0, 16h50,
19h30, 22h- todos os dias)

',NOVELAS
VIDAS EM JOGO MORDE E ASSOPRA
Ivan e Ernesto lutam e o comerciante se fere Guilherme implora para Inês não contar a Ali-

com um facão. Ernesto deixa Ivan fugir. Carlos ce que ele é filho da faxineira. Leandro beija Naomi
arruma a mala de Grace e Wellington, com medo, e percebe que ela está diferente. ícaro tenta con

de que Cleber retorne. O ex-policial entra.' Ele sertar sua androide. Nãomi conclui que havia uma

chama um comparsa e diz que Carlos tem uma 'mulher parecida com ela na casa 'de ícaro. Abner
semana para tirar todos do prédio. Se não conse-, passa a noite com Júlia no hotel. Guilherme conta

guir isso, matará' todos, Ao se aproximar de seu para Everton que está sendo ameaçado por lnês,
prédio, ela se encontra com Francisco. Adalberto Júlia descobre que Tiago foi nomeado diretor' do
vai até a construtora e se encontra com Cleber. Instituto dos Dinossauros. Eve_rton usa a gravação'
Os dois .se dirigem até a sala de Regina. Ela ofe- ' que fez de Inês para chantageá-Ia. Naoml surge na

rece R$ 10 mil para que o marido de Zizi conven- fazenda de Abner e pede para conversar. Alice per-

ça Rita a desistir do processo. gunta a Dulce se Guilherme é-seu filho .

CORDEL ENCANTADO
Açucena conversa com Augusto que lhe fala

sobre sua mãe, rainha Cristina, e sobre o acor

do entre as casas /eais da Seráfia. Baldini flerta
com Neusa e Farid fica indignado. Efigênia con

vence Augusto a pedir para Cesária voltar para
O palácio. Jesuíno arruma a �asa onde ele pre
tende morar com Açucena. Farid reza para .que

, suas três esposas não se encontrem, As crianças
levam comida para Petrus. Ternurinha pede des�
culpas para Ceséría e pede que ela volte a cozi
nhar na Prefeitura.Augusto apresenta a princesa,
para osjornaustas, Açucena se assusta com as

câmeras.

INSENSATO CORAÇÃO
Júlio discute com André para defender a

filha. Marina tenta ser cautelosa ao falar com
Wanda sobre Léo. Oscar' e Vinícius éoletam
sangue para fazer o teste de DNA ..Neném fala

para Raul que Henrique estava à procura de téo,
Cortez se impressiona com a ambição 'de téo e

pensa em dar o cargo de Henrique a 'ele. Cida
se preocupa, com Norma. Raul acusa Léo pelo
que aconteceu com Wanda e Neném. Norma
sai à procura de' Léo e descobre seu verdadeiro
nome. Cecilia sugere a Olívia que ela e Serginho
possam ter algum envolvimento. Gabino se preo-'
cupa com o fraco movimento de seu bar.

_�. , , �

ti

, (O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras). ' , ' ,

�
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Os astros enviam energias posi
tivas para trabalhos que exijam

sigilo. Na vida afetiva, atitudes de

carinho serão valorizadas, aproveite
para melhorar o relacionamento. Mante

nha sua discrição neste dia.

"""""'"-_A, TOURO

Foque suas energias no setor

profissional, assim conseguirá
conquistar seus objetos. Tudo de

bom no campo afetivo, prazer e diversão
não estão descartados. Dê mais aten

ção aos amigos e Seus projetos.

�GÊMEOS '

,

� Mantenha a discrição no arn-
. .

biente profissional e sua pro-
dutividade pode aumentar. No campo

afetivo, sua preferência será por laços
mais sólidos com o par. Trabalhos em

casa favorecidos nesta quinta-feira.

'" CÂNCER
O dia favorece a concretização
de projetos de trabalho. No

campo afetivo, você estará com

um jeito mais confiante e bem-humora

do, aproveite a companhia do par. Ótimo

,astral na presença de amigos.

LEÃO
Aproveite a energia das estre

,I�s para organizar sua vida e

traçar suas prioridades, princi
palmente no trabalho. A dois, seu char

me pode estimular o relacionamento

afetivo. Ótimo dia para sair e interagir.

Bom astral para ampliar seus
J

".Wpcj horizontes, seja no trabalho,
nas amizades ou no setor afeti

vo. Solte-se um pouco mais no relacio

namento com o par. Trabalhos sociais
contam com boas energias.

LIBRA
.

No trabalho, o dia favorece as

atividades cot!?ianas, �ê mais

ritmo a elas! A noite, você vai

sentir uma maior necessidade de priva
cídadee reflexão.Use sua imaginação e

sensibilidade em suas atividades.

ESCORPIÃO '

Trabalhos ügados aO.público em

geral estão favorecidos, pois
.

você conseguirá entender o que
as pessoas realmente querem. A dois,
tudo de bom corn sua alma gêmea. Ati
vidades culturais ou de diversão em alta.

eSAGITÁRIOO dia d.e trabalho �erá b�stante
produtivo esta quinta-feira. No

,

setor afetivo, você sentirá atra,,:
ção por pessoas que tenham os rnes

mosinteresses que você. ótimo momen

to para cuidar de assuntos de família.

CAPRICÓRNIO
Hoje, você estará de bem com

a vida e isso pode melhorar o

seu contato com as outras pes
soas. No amor, nada poderá abalar seus
sentimentos. Contato com pessoas dis

tantes pode favorecer sua vida.

AQUÁRIO
Quem trabalha em casa ou

como autônomo pode ter um

dia produtivo. A dois, é hora de

definir o que realmente quer de um ro

mance. Se precisar de uma mãozinha,

conte com a ajuda de seus familiares.

No trabalho, dedique-se a ati

vidades com as quais se iden-

tifique. A dois,' é momento de

compartilhar, aproveite para expressar
seus sentimentos à pessoa amada. Lute

pelos seus sonhos e seus ideais.
, .
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Manoel Carlos está
"farto" de produções
o autor Manoel Carlos, de férias desde o fim

de "Viver a Vida", em 2010, está cada vez tnais de
sinteressado por produções longas e está farto de

trabalhar com novelas. '.'É muito cansativo escrever
muitos capítulos commuitos personagens", disse o

novelista ao site "O Fuxico". Apesar disso, afirmou
que até 2016 deve produzir para a Globo mais duas

.minisséries e uma novela..

Milionário -pediu
Letícia'Birkheuer

• t ,,' ,

em cento'
Grávida de quatro meses, Letícia Birkheu

er foi pedida em' casámenta pelo pai de seu
filho, o milionário Alexandre Furmanovich, na

. segunda-feíra. Segundo o jornal "O Dia", a'
aliança é cravejada de diamantes e o casório

será em junho. A atriz confirmou através de

sua assessoria, mas nãoentrou em detalhes..
De acordo com a publicação, a lua de mel do

casal será no Mediterrâneo ..

DIVIRTA-SE

Jesus está te olhando...
Um ladrão entra tardada noite numa casa, e

enquanto estava andando bem de mansinho na sala,
ele ouve uma voz:

.: Jesus está te,olhando!.
Assustado ele para, olha para todos os lados, mas

não vê ninguém e então resolve continuar. Momentos
depois, escuta novamente a mesma voz dizendo:

- Jesus está de olho em você!

Quase se borrando, ele descobre um papagaio numa

gaiola num canto da sala. Ele se aproxima e pergunta:
- Foi você que falou que Jesus está me vendo? E o '

" papagaio responde:
- Foi.. ..
E o diálogo continua:
- Pô, cara, você quase me mata de susto ... Qual o"

seu nome?
-Judas ...
- Mas que nome estranho pata um papagaio, você

não acha? Quem foi que te colocou esse nome?
- Foi o mesmo idiota que colocou o nome de Jesus

no rottweller, ..

A princesa Elena de Bor

bón, da Espanha, está no Brasil. A
, filha mais velha do rei Juan Carlos
desembarcou na manhã desta ter

ça-feira na cidade de Friburgo, na
região serrana do Rio. Elena de

Borbón, que na Espanha recebe
, o título de infanta, se 'hospedou
no tradicional hotel Bucsky e vai

participar de uma cerimônia- de

entrega de 80 kits mobiliários
de casas na região. A doação, em
parceria com urna.empresa espa
nhola, soma US$ 200 mil (equiva
lentes a R$ 320 mil).

r "

I·
'

,
,

i
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Princesa da
Espanha faz
doacão

�

Daniele Suzuki planeja
segundo -filho e adoção

Prestes a dar à luz a Kauai, Daniele Suzuki já pensa em encomendar o se

gundà filho e adotar o terceiro. "Quero um casal e adotar mais um. O pessoal fica
dizendo para esperar e ver como se rão'asdificuldades do primeiro, mas eu quero
outro Ioga", contou a atriz - que pretende ter parto normal e planeja ficar quatro
meses sem trabalhar - ao jornal "O Dia".

Criador de "Entourage"
-

quer·Charlie Sheen
De acordo com o site da revista "Hollywood Re

porter", Charlie Sheen pode atuar na última tempo
rada de "Entourage", que estreia em 24 de junho
nos Estados Unidos. Segundo a publicação, o cria

dor da série, Doug Ellin, convidou o ator que atuava
em "Two and a half men" para umpapel na .atraçâo
do canal HBO. Sheen, porém, ainda não respondeu
se vai aceitar o convite.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo delógicamuito
simples evíciante.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
:12/5
Adriana Stenner

Aldamir M. de Padilha

AlziraWolfraduenz

Amilton M. Batista

Ane M. L G. Padilha
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. NQite elegante
oje à noite, o empresário Márcio Menegotti e sua esposaMô
nica Menegotti Schünke, presidente da APAE, serão os grari
des hostess durante um concorrido coquetel, na elegante
casa do casal. Márcio e Mõnica receberão as la madrinhas

que movimentarão a lo Noite de Gala da Apae, dia 30 de julho, no
Baependi. O fotógrafo Mauricio Hermann faz a cobertura e a revista

. Nossamostra tudo na próxima edição. Haja flash!

16 Social

Pode?
Dá série' morro e não vejo

tudo: A famosa ambientalista Be
atriz Rondon- fala sério- organi-'

.

zava safáris para caçar onças no.
.

Mato Grosso do Sul. Tem coisa

que só acontece no Brasil!

Rodeio Crioulo
O fim de semana promete em

Jaraguá.Vai rolarna cidade o 300Ro
.
deioCrioulo Nacional. Se São Pedro
ajudar, e ele vai, a festa deve reunir
mais de 15mil pessoas.Vai perder?

o CORREIO DO POVO ti Quinta-feira, 12 de maio de 2011
.

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Buxixo
Segundo o site Kibe Loco, o"

jogadorValdívia se irrita com no

tícias sobre suposta traição de
sua esposa e aciona.polícia do
Chile. E lá vão as autoridades ve
rificar se há chileno no buraco de
novo", Há fumaça, há fogo!

Os amigos e sócios Ariel Ma
deiro e Roger Barcel, sempre
presentes rias melhores baladas.
Ninguém segura esses garotos.'

Faz sentido .

Rola pela rede: "Na última semana, beatificamos um papa, casa
mos um príncipe, fizemos uma cruzada e matamos ummouro. Bem
vindos à Idade Média."

"

NAS RODAS
• De muito bom gosto à

. ambiente do salão de beleza da
Maxim's Concept. Moderno e
com uma excelente estrutura. As
noivas devem adorar! Sem falar,
claro, dos coiffeursMauricio e

Lúcia, que são uns amores de .:

.

.

pessoas'. Bola branca.
• Os nomes dos cirurgiões
plásticos Rodrigo Agacye Ana
Paula estão sendo os mais
lembrados, em Iaraguá, entre os

_
vaidosos de plantão. Bom saber!

• O boa gente Márcio Gorges
e sua Ianete estão fazendo um

rodopio pela Europa. O �asai
foi comemorar os 15 anos de
casamento.

•A 11ó Feijoada do Moa será dia
20 de agosto. o local escolhido
será a pérgula da piscina daAABB. .

,.,,'1;.

;� "
"

• ô d útado Carrinhos'
Chiodini, doublê de goleiro;
jámandou avisar: dia cinco

�,. d�jl\1hh@, U0 �oGiêWJataguá,
será um dos participantes do
torneio de Pênaltis, Dizem que
o homem sabe tudo debaixo "

dos.três paus.QUérb.vetl":'
,

• O boa gente César Gaúcho,
do Califórnia Lanches, será o
piloto do fogão, tiapróxima
terça-feira, no Society Jaraguá.

o radialista Junqueira
Jr, dá Brasil Novo, e
sua esposa Débora,
proprietária da
Nobille Ambientes

.
pára Cbzin'ha, em'
recente encontro
social

• O meu amigo e fetógrafo
Marcelo Odorizzi promove dia .

.z 1 de maio, na London Pub,
a festaWhIte Feelings. Urna :'
das atrações da nçite será a

presença do renomado DJ
Puff Agendem!

i,'. MOa6a!da,"LuiZtarlQs'.

Sabrina Pinheiro e Luís Giováni
serão os nolvosrneis festejados
no próximo' dia 21.'0 casamento
será na Igreja Nossa Senhora
Perpétuó Socorro

.

"
A cada minuto que

.

passamos com raiva,
perdemos sessenta
felizes segundo's.

wn.UAM SOMERSET MAUGHAM

.,.,

-Cena
jaraguaense

Na terça-feira, uma
adolescente bem nascida
chorava num pet da cidade,
triste com a doença de

sua cadelinha, quando fQi .

.

confortada por uma moça:
"Quer um copo d'água com :
açúcar?" E a jovenzinha:

"Pode comadoçante? Açúcar
engorda." Só pedindo mesmo

. uma taça bem gelada da
minha espumante Rondinée.

...
.

,
.

'. Dia28 de maio, apartir das
la horas, rola na IgrejaMatriz
São Sebastião, a tradicional
Galetada da Apae.

r"
'

_,' i, ,ii,
,

• Ainda estemês volto a fazer
o programa "Te contei", na

. Studio FM,. O Convite foi feito
"pelo cordenador da eniissâra,'

,

o radialista e apresentador do
. Chá das Cinco; Ioe Ir,

.

Qica de quinta�feirà
Curtir um happy hour no RestauranteMadalena.
Chope geladinho, gente interessante e uma das

melhores gastronomia da região.
� : f'

•

,- • r " � , • r J ?' • '4:...
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Publicidadeo CORREIO DO POVO • Oulnta-feira, 12 de maio de 2011

.
EDITALDE INTIMAÇÃO

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTAGATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Jaraguádo Sul

- CarlosFabricioGríesbach,Thbelião
AvenidaMarechalDeodorodaFonseca nO 1589

Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Fttncionamento: 09:00h às 18:00h

, EDOODE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, clc o artigo 995 do código deNormas da CGJISC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados? protesto .

neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escritoosmoti
vos da sua recusa, dentro do prazo le�aL FICM;1lNTlMADOSDO PROTESTO:

Tabelionato Griesbach
Notas, e Protesto

--------------------------------------------------------------.--------------------:-----------------'---------------------;,.--

-,

- Espécie: DMI -.N" Titulo: 0000002981 - Motivo: falta de pagamento Valor:.R$ 1.114,31 - Vencimento:
10/04/2011
:.-----------------------------------------'"------------------------------------------------�---------------------------!--- . Apontamento:' 176787/2011 Sacado: NOELI GOMES FERNANDES Endereço: RUA EXPEDICIONARJO

• Apontamento: 176760/2011 Sacado: ELISEU SIDINEl RIBEIRO MACHADO Endereço: RUA MANOEL Q\RLOS F.REDER,99 APTO 203 - VilA NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-330 Credor: PODER
FRANCISCO DA C03'11\., 4440-APTO 03 - VIEIRAS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: PODER

'

!MOVEIS lJDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000002492 - Motivo: falta de pagamentoValor:
!MOVEIS lJDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000002364 - Motivo: falta de pagamentoValor: .

'

R$ 654,10 - Vencimento: 10/04/2011 ,.(

R$ 591,22 - Vencimento: 10/04/2011
.

". ---------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------

A�ontarnento: i77103/2011 Sacado: O.S.P DIST. PECAS ACESSAUTOM. LIDA Endereço: R PREFEITO
JOSEBAUER 787 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: CASAS DAAGUAWJ'ERIAISPARACONS
TRUCAO lJ]jA Portador: - .Espécie: DMI - N°Tittilo: 871911- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 925,00
-Vencimento: 26/04/2011

.
.

pécíe:DMI, N'Titulo: 0000002639 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 786,36 - Vencimento: 11/04/2011

Apontamento: 17670112011 Sacado: ALCEU ARRUDA PASSOS Endereço: RUAEMMARUMPEL BARrE,
397'APTO 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256,425 Credor: PODER !MOVEIS lJDAME Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 000003106 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 473,90 - Vencimento: 10/04/2011

------.---_._ .. _ ... __ . __ .. __ . __ ... _.:._---_. __ .. _._._._ .. _-_ ... _-_ .... __ ._ .. _------_ ... _------_ ... _--_. __ ._-----------_._'--

Apontamento: 176707/2011 Sacado: ALeIR TSHOEKE Endereço: RUA JOSE NARLOCH, 189 - CASA
MISTA - TIPAMARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: PODER !MOVEIS lTDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000002852 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 481,00 - Vencimento:

)0/04/2011
.

Apontamento: 176841/2011 Sacado: ElZA DE OLIVEIRA TONN' Endereço: RUA DANIEL RUPEL'323-
BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: DJD !MOVEIS LIDA Portador: - 'Espécie:
D� - N° Titulo: LOTED24RP/4 - Motivo: falta de. pagamentoValor: R$'5�,04 - Vencimento: 22/04/2011

---

•

..: • ------:-.-----------------------'------------------------------------- II

.Apontamento: 176848/2011 Sacado: ALEXANDRE PIAZ Endereço: RUA EUGENIO PIAZ 88 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89259-240 Credor:VALDOCIRHAASME Portador: - Espécie: DMI - N°TitulOl-27614 - Moti-
vo: falta de pag�entoValW: R$ 60,00 - Vencimento: 19/04/2011

.

Apontamento: 177077/2011 Sacado: GISELA LEMONGE ESSER Endereço: RUA EURICO DUWE 32�
RIO DA LUZ - Jaraguá dó Sul-SC - CEP: 89264-000 Credor: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIA
MENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131027801 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 4.490,26 - Vencimento: 23111/2009

.

------------------_._-------------------_ .. _--------------------------;,------------------------ .. ----------------------------

Apontamento: 177102/2011 Sacado: OSP DIST. DE PECAS E ACESS. AUTOMOTlV Endereço: PREFEITO
_JOSEBAUER 787 - Jaqguá do Sv]-SC - CEP: 89254-100 Credor:AR FREE COMERCIODEEQUIPAMENTOS
ELETRO-ELErnONl Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 908/2 - Motivo: falta de-pagamentoValor: R$
723,00 - Vencimento: 29/04/2011

.Apontamento: 176778/2011 Sacado: ALINE LOPES' Endereço: RUA EXPEDICIONARIO RUDI HORN
BURG, 777APTO (17 - VIEIRAS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-580 Credor: PODER !MOVEIS lJDA ME

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000002610 -Motívo: falta de pagamentoValor; R$ 642,82 - Venci
mento: 10/04/:1011 Apontamento: 176826/2011 Sacado: HORTENCIA FERREIRA DE OliVEIRA Endereço;WALTER MAR

QUARDT 1250 SALA 02 03 04 - JARAGUADO SUL - tEp: 89259-700 Credor: PODER !MOVEIS lJDA ME
Portador: - Espécie: Dl\1l- N°Titulo: 0000002383 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.887,50 - Venci'
mento: 15/04/2011

Apontamento: 176819/2011 Sacado: PEDRO SEBASTIAO DA COSTA Endereço: MARECHAL FLORIANO
PElXarQ 59 SALA 05 TEÇO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-150 Credor: PODER !MOVEIS lJDA ME.
Portador; - Espécie: DMI -.N° Titulo: 0000003079 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.721,63 - Ven-
cimento: 10/04/2011

.

-

.

. .

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

Apontamento: 177076/2011 Sacado: ALISON LEBER BORGESNHAIA Endereço: RUA 1034 CASA I34 -

JOAO PESSOA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE PNEUS BATISTA IlDA Portador:
- Espécie: CH - N°Titulo: 850006-1.-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 21/12/2010 ---------------;-:---------------7------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 176821/2011 Sacado: IGREJA EVANGELICAASSEMBLEIADE DEUS BOM Bndereço: FE
LICIANO BORTOLINI 1272 SALA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: PODER !MOVEIS lJDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000003056·- Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.868,10-
Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 176945/2011 Sacado: PONTO COLORIDO BORDADOS. Endereço: RUA LUIZ SATLER 38
- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: ROCHAMONTREVPROD P CONSTR Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 310 - Motivo: falta d� pagamentoValor: R$1.684,00"Vencimento: 18/04/.2011
� __ �_w :

,
: '-

-;
• _

Apontamento: 176620/2011 Sacado: RODRIGO KUSINSKI Endereço: RUA ERNESTO POERNER 1300 -

CORUPÁ-SC - CBP: 89278-000 Credor: CRISTINA E SUPP lJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 371
- Motivo: faJ_ta de pagamentoValor: R$ 60,00 - Vencimento: 15/04)2011

.

Apontamento: 176714/2011 Sacado:ANDERSONALEXANDREDE'AlMEIDATANAKA Endereço:llUGE
NlO BERTOLDI 129·APTO Dl - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-050 Credor: PODER !MOVEIS lIDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000002592 .: Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,50 - Venci-
mento: 10/04/2011

.
.

Apontamento: 176843/2011 Sacado: M2 INCORPORADORA DE BENS lJDA Endereço: RUA LUIZ SA
TLER 106 - JARAGUÁDO SUL.SC - CEP: 89260,170 Credor: COMERCIALHAVEG lJDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo; 1111-19243 - Motivo: falta de pagamentciValor: R$ 518,50 - Vencimento: 22/04/2011

Apontamento: 176755/2011 Sacado: CRISTIÁNEMENDES Endereço: RUAMARlABEIJ'OLDI BERTOLI,
65 CASADl - AGUAVERDE - laraguá do Sul-SC - CEP: 89254-020 Credor: PODER IMOVEISLTDAME Por
tador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 0000002962 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$·580,OO - Vencimento:
10/04/2011

Apontamento' 176745/2011 Sacado: ROSEIl SOUSA DO NASCIMENTO Endereço: RUA DONAMKI1L
DE, 199 - VIlA IAIAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-280 Credor: PODER !MOVEIS lTDA ME Porta
dor: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0000002784 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 552,50 - Vencimento:
10/04/2011

Apontamento: 176844/2011 Sacado: M2 INCORPORADORA DE BENS LiDA Endereço: RUA um SA-'
TLER 106 - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89260-170 Credor: COMERCIAL HAVEG I;IDA Portador: - Es

.pécie: DMI - N°Titulo: 1111-19138 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 94,99 - Vencimento: 21/04/2011Apontamento: 176494/2011 Sacado: DANIELDE UMA DA SILVA Endereço: RUAANGELO DEMARCHI
•

Iül - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: JAMAIEX COM EQUIP TEXTEIS LIDA Portador; JAMA
TEX COMEQillP TEXTEIS LTDA Espécie: DMI - N"Titulo: 46.1002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
500,87 - Vencimento: 18/04/2011

. . Apontamento: 176851/2011 Sacado: M2 INCORPORADORA DE BENS lIDA Endereço: RUA LUIZ SA
TLER 106 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260·170 Credor: COMERCIAL HAVEG IlDA Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 1111-19032 - Motivo: falta de pag<i!)1entoValor: R$ 58,00 - Vencimento: 19/04/2011

Apontamento: 176786/2011 Sacado: SANDRA MARA APARECIDAVIEIRA Endereço: JOSE KRAUSE 221
APTO 104 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-390 Credor: PODER !MOVEIS lJDAME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 0000002989 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 882,50 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 176706/2011 Sacado: DIANA RISTOF Endereço: JOAO SAM! TAVARES 218 APTO 04 - ]A-'
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-630 Credor: PODER !MOVEIS lTDAME Portador: - Espécie: DMr - N°
Titulo: 000002419 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 479,50 - Vencimento: 10/04/2011

---- .. ---------------_._----------_:.._-----:-----,--------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 176765'/2011 Sacado: MAIEI_f: CRISTINA HAJDASZ Endereço: EXPEDICIONARIO RUDI
HORNBURG 777APTO 02 - Jaraguá {lo Sul-SC - CEP: 89256-580 Credor: PODER !MOVEIS lTDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Tituló: 0000002354 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 603,80'Vencimento:
10/04/2011

Apontamento: 176754/2011 Sacado: SEBASTIAO FURTADO SILVEIRA ]ÍJNlOR Endereço: GUllHERME
CRISTIANOWACKERH 340 APTO 304 - Jaraguá do SúI-SC - CEP: 89259-300 Credor: PODER IMOVEIS
lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000002487 - Motivo: faltá de pagamentoValor: R$ 683,16
- Vencimento: 10/04/2011

.

Apontamento: 176687/2011 Sacado: DIEGO POS'D\I MAÇEDO Endereço: RUAJOAO SAM!TAVARES, 218
APTO 02 - BARRADO RIO MOrnA - Iaraguã do Sul-Se' - CEP: 89259-630 Credor: PODER !MOVEIS lTDA

.

ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000002413 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 369,50 - Ven-
, cimento: 10/04/2011

Apontamento: 176775/2011 Sacado: MAIQUEL KOHLER Endereço: ALVINA GORGES XAVIER 41 LOI
PIAZERA ll- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-828 Credor: PODER !MOVEIS lJDAME Portador: - Espécie:
DMI - N°TiMo:.0000002291- Motivo: falta depagamentoyalor: R$618,50 - Vencimento: 10/Q4/2011 -----:

Apontamento: 177171i2011 Sacado:WI1MA BALOT Endereço: RUA ADOLFO BIRR 982 - JARAGUA 99
- Iaraguá do�ld-SC - CEP: 89260-645 Credor: ASSOOACAO XITAOTEAM DEVALETUDO Portador: - Es
pécie: DMI - N°Título: 2011/80/01- - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 176743/2011 Sacado: DORVAL ROSAMACHADO Endereço: RUAMANOEL FRANCISCO
DA COSTA, 4458 - VIEIRAS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: PODER !MOVEIS lJDAME Por

tador: - Espécie: DMI - N° Titulo:.0000002614 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 552,50 - Vencimento:
10/04/2011

-------------/"---;--------------- ....-------------------------------------..:_----------------_ ...._-------------------------------

Apontamento: 176283/2011 Sacado:MARlADO SOCORRODEOLIVEIRASILVA Endereço: R.GÉMERSON
RODRIGO SILVA 201 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-745 Credor: STAR LUCKITDA Portador: - Es

pécie: DMI - N°Titulo: 4069/003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 329,20 - Vencimento: 15/04/2011

Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
12/05/2011.

.

Iaraguá do Sul (SC), 12 demaio de2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 34

_____________________________________:- •• � •
• .L.

�----------------.-----.------ '";
• __ • _

Apontamento: 176801/2011 Sacado: ELEONORAWEIMAR DE MEW SILVA Endereço: ROBERTO ZIE
MANN 1161 CASA --Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-300 Credor: PODER !MOVEIS lIDA ME Portador:

Apontamento: 176766/2011 Sacado:NEli DE OliVEIRAMICHALUCI Endereço: JORGE CZERNIEWICZ
1011APT0 103 - JARAGUADO SUL - CEP: 89255-000 Credor: PODER !MOVEIS lTDAM] Portador: - Es-
.'

,

17.

"

,
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18 Variedades o CORREIO DO PO\!O • Quinta-feira, 12 de maio de 2011

Feliz aniversário paraWanderlei (Dinho) que
. comemora idade nova dia 14/5. Quem deseja

fellcldades é a esposa Jerusa e �amília

ti �
I i

,

i;ifJ,.i,\,\,,th
Mil vivas para ladiane de Sousa de Borba,

que complefa idade nova hoje. Muitas felicidades ,

e saúde são os desejos dos s'eus pais Jeremias
... : p'

de Borba e Catialie de Sousa'

Parabéns à
gatinha Daniela

, Dalsochio, que
completa seus

12 aninhes no
dia'16/5. Os
"pais Adilar e'

'

Edvirges, a mana
Elis _e o cunhado
yatlderlei
mandam,

,

mílhões de
'be!jos.

Os noivos Grazielle Banínskl e Andrey-Pacheco se casaram

no dia 30/S na Capela do Seminário Sagrado Coração de
.

Jesus. A recepção foi no Salão do Seminário: .

,

Brian Menezes, o mais novo dançarino do
Grupo Detonaxé,Grande talento em nossa

linda Jaraguá, com sua simpatia � seutalento,
luana, presidente do FãClube'Ofidal

Mil vivas para o Sapeca Vítor Luís ,

Vicenzi, que completa 2 aninhos dia 15/5,
os pais e mano desejam felicidades

"li{��
Feliz aniversário para Lauro Gielow que .

completa idade nova dia 15ls. Sua esposa
.

e filhos desejamfelkldades

.
'

As amigas Rafaela Conti, Juliana Conti,
'

Karen Conti e Nara Elisa de Bem

Muitas
,

felicidades
para Aníanda
Carolina Vieira
que completou
idade novadla

,

08/5, junto com

sua priminha
Débora Vktória.
Quem deseja
é ,seus pais, ,

irmão, e avós
,

• • • • • � • ., ._ r �'! • • •

: �. �.-- .. -� - .. ' _.-

,... "'�'._ ••• _ ....... " ••• a ti ... a ........ � .... _ ... • ....... .. '" ........ __ ... '"' .. '" • .. ....... .... .... ....
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B
Indústriamultinacional do ramo alimentício se instalará em terreno às margens da BR-IOl

BARRA VELHA

Uma boa notícia para o
desenvolvimento econômico
de toda a região Norte
do Estado: o grupo
italiano Pregel, indústria'
especializada em produtos
para o mercado alimentício,
irá instalar uma unidade em
Barra Velha

s investimentos que serão
feitos em tomo do empre
endimento e o número de

...."empregos gerados' ainda
não ,foram divulgados.:Mas de
acordo com o secretário munici

pal de Assuntos Econômicos, Bo
nifácio Suzuki, a iniciativa repre
senta o bom momento vivido no

município. "Temos dado incenti
vos para as empresas, como isen

ção de impostos. Todas as empre
sas que se instalam em BarraVelha
são importantes, e esta em especí
fico, vai movimentar a economia

o CORREIO DO POVO • Ouinta-feira.T? de maio de 2011 GerallTempo 19

\
'

Velha recebeempresa i
do Estado como um todo..É' urn
grupo que utiliza a mais alta tec

nologia, não polui e atende clíen-
,

tes no mundo todo", destacou.
De acordo com a advogada

Hilda Zini, uma das interlocuto
ras do grupo, o investimento será

,

.centralízado em uma área com- A empresa possui três unida-
prada pela Pregel no total de 105 des de produção (duas na Itália
mil metros quadrados, às mar-

'e nos Estados Unidos), e os seus

gens da BR-IOI e com vista para produtos são distribuídos díre
omar no bairro São Cristóvão. "A tamenre para dez filiais (Austrá-

, localização de BarraVelha, os in- lia, Áustria, Canadá, Alemanha,
centivos fiscais e a receptividade México, Polônia, Suíça, EUA,
que o grupo teve na cidade foram Benelux e Brasil) e em mais de
fatores preponderantes para, a ton países no mundo por uma
escolha", afirma: , grande rede de importadores e

No próximo mês, o presidente "distribuidores. A matriz fica em
.

,do grupo, Luciano Rabboni, deve Gavasseto (Reggio Emília).
vir 'à região anunciar os investi- A Pregel prioriza o setor de
mentos que serão feitos na im- sorvete artesanal lançando no-

Plantação da empresa. .

vos sabores, pastas concentradas
A Pregel também deve investir de frutas e detém ainda os direi-

em capacitação. O chef interna- tos sobre o "Gelato della Salute"
cional Bruno Stippe, um dos mais

" uma gama de produtos de baixa
..conceituados chefs Italo-brasilei- caloria enriquecidos com fibras.
ros, responsável por cozinhar para
lideranças como Silvio Berlusconí
e o ex-presidente Luiz Inácio Lula

da Silva, será urn dos responsáveis
pela implantação da "Escola de
Cozinha" queaPregel instalaráem
BarraVelha,

SAIBA MAIS

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo�com.br Área adquirida pela Pregel tem 105 mil metros quadrados

PREVISÃO DO TEMPO

NUVENS E SOL
Nevoeiros isolados
ao amanhecer com
predomínio de sol

,

entre muitas nuvens.

Temperatura mais baixa
ao amanhecer e em
elevação durante o dia.

Jaráguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 21°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁX: 22°C

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 22°C

AMANHÃ

Tempo conti,nua_ .

F��jAt DE, SEMANA
estável e quente Tempo instável
Nesta sexta-feira, a Epagri/Ci-

e chuva em se.
.

ram afirma que o dia deve ser de
nevoeiros isolados ao amanhe- No sábado e no domingo, a previsão é

cer com predomínio de sol entre
.

de que o tempo volte a ficar instável com a

muitas nuvens 'no Oeste e meio presença de muita nebulosidade em Santa

Oeste do Estado. Do Planalto ao Catarina. Devem ocorrer chuvas isoladas

, Litoral, condições de chuva íso- especialmente entre a tarde.e a noite.A tem

lada no período noturno. Tem- peratura permanece estável, com urna pe

peratura em elevação e vento de quena variação entre a mínima e a máxima

sudeste a leste, fraco amoderado. e vento de sudeste a leste, fraco amoderado.

\

(��) Ç)') � 0), ...
'""��_"-,' '."�,,-"',.,",,'" �":�"?"i"I'") �"�;'r';': �

Parcialmente Nublado, Instável Chuvoso Tl'óvoada
Nuhlado

w
'

Ensola,'ado
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Mercado Regional '

LourlvatKàrsten

região de Iaraguá
.

Guaramirim. Conforme Ce-
'"

\ do Sul devera rêce- ron, a Fatma irá nomear nos
1fIIIIII!A. ber -UD,} escrit6riQ' pr6:ximos dias, 3á:p,ovos ser-

" 1#' ".'.",'1. 1,1",

< ;Iaefiljitivo da Fun- , vidôres cop.cUJisâdos e "des-
dação do 'Meio Ambiente tés serão destacados uma

(Fâtma). O· esperado amín- equipe para compor o qua
cio foi' feito pelo deputado ,

dro que atenderá arégião de
estadual Carlos Chiodini 'Iaraguã do Sul. "Uma região
(PMDB), após reunião na tão importante eçonomica- ,

"' manh� de ontem co.·m,'o;>se� mente p�a Santa,"�at�f!na "

ctetário él:e Estado da €asa , não, pod,e""sofrei"atril,sos por' ,

Civil, Antonio Ceron, O 'en-
.

falta de agilidade'; declarou'
contro foi acompanhado o secretário. Segundo ele, a
pelo presidente da Parma, regional de Jaraguá de Sul
Murilo Flores, representari-' será príorizada n� distribui
tes da Associação Empresa-" .·'ção deste novo qjiadro de

,

'

rial ele laraguá do Sul e de 'funcionários.
.

'
,

;' ,w'!:'
� ': '�.I" "._ .:' hi)'r!lj', �', "

' I ,

,I, '�.' I,,;, ,�! III! iNiJJff!4iM!,�i"!�."
!ClreJJi:�' i!R!s;

"" f' Érv 7i!iJt, I' �.!l.E!H1 ""';'i'Tro/R,'m��if!r" ,-Z�!fl�.:..::I'

,

Em reunião ontem com secretário Antonio Ceron
(centro) comitivajaraguaense recebeu'confirmaçâo

.

.

da abertura de escritório da Fátma em Jaraguá, ....

Produção industrial
No primeiro semestre deste ano a produção in

dustrial- segundo o IBGE - apresentou aumento em

sete das 14 regiões pesquisadas. Amédia 'nacional foi
de 2,3% no trimestre. Este crescimento, no entanto,
não atinge todos os setores.

Responsabilidade social'
Se sua empresapratica a responsabilidade social, deixe

. ela ser premiada pelaAssembleia Legislativa do Estado. Es
tão abertas até 30 de junho as inscrições para o Troféu Res

ponsabilidade Social- Destaque Se. Inscrição apenas pela
internet emwww.alesc.sc.gov.br/responsbilidadesocial.

I N'O I GA OO·R ES .

Juros em alta .

BOVESPA

POUPANÇA

A taxa de juros ao consumidor

alcançou em abril 6;81% ao mês, de
acordo com � Associação Nacional

.

dos Executivos de Finanças, Admi
nistração e Contabilidade. Embora

I

não seja uma taxa recorde, significa
135,48% ao' ano. Não é sem razão,
portanto; que os bancos batem recor

des sucessivos de lucros enquanto a

população continua cada vez mais

endividada, apesar de os juros do cre- .

diário serem um pouco menores; al-
cançando 5,68% em média.

.

-I
A DUAS RODAS ESTÁ
MUITO ORGULHOSA
·DE TER CHEGADO
AONDE CHEGOU.

MAS VAI LOGO
AVISANDO QUE QUER

. IR MUITO MAIS LONGE
DO QUE ESTE GRÁFICO
PODE MOSTRAR.

I
. I

w·ww.duasrodas.com
r !:, r:l>t .: ..

'
..

LotERIA "

42 - 54 - 57 - 63 - 68

02 - 03 - 06 - 07 - 08
09 - 1 O - 12 - 1 8 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Busca por crédito
Levantamento da Serasa Experian apon

ta para uma retração na demanda por crédi-
·

to. Esta retração foi de 3% entremarço e abril
mas, na comparação com abril do ano pas
sado, o indicador-ainda apresenta um cresci

mento de 10,6%. Amaior retração aconteceu
entre os consumidores com renda mensal
cntreRs 5 mil e R$ 10mil- 5,3% - enquanto
na faixa de R$ 500 a R$ 1 mil; a redução foi de
apenas 1,4% em relação amarço.

Senai de Jaraguá recebe
- missão da Guatemala

Professores das áreas de eletromecâ
nica do Intecap (Instituto Técnico de Ca

pacitación y Productividad) da Guatema
la chegaram à região nordeste de Santa
Catarina ontem e conheceram o funcio
namento e organização das unidades do
Senai em Jaraguá do Sul e Joinville. O es

tágio no Brasil faz parte de um programa
de transferência de conhecimento entre

·
catarínenses � guatemalt-ecos, que tam

bém .inclui a implantação de uma nova
.

unidade na cidade de Huehuetenango uti-
· lizando o know how do Senai/Sô. O grupo
tem chegada prevista na unidade de Iara
guá por volta das 11 da manhã. Até o dia
20 eles vão acompanhar as atividades na

cidade' para saber mais sobre as práticas
relacionadas à gestão e educação, como a

.. estruturação de laboratórios, comitê téc
nico setorial (que aponta as demandas das
indústrias) e a elaboração'de projetos de
cursos. Será visitada também a unidade de
Schroeder, bem como.empresas da região.

Produção .industrial
.

No primeiro semestre deste ano a pro
dução industrial- segundo o IBGE - apre
sentou aumento em sete das 14 regiões
pesquisadas. Â média nacional foi de 2,3%
no trimestre." Este crescimento, no entan

to, não atinge todos os setores.

'imc

�
..

Duas
Rodas·

.

Sabor em tudo que faz
• J
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Samuelparticipa
demais umaCopa
Atirador viaja amanhã para FortBenning, nos .EUA

EDUARDO MONTECINO

Isso
porque ele embarca

amanhã para Fort Benning,
, onde' participa da 3a Copa

, Mundial, competição que
garante vaga aos Jogos de 2012.
Segundo o jaraguaense, o Mun
dial faz parte da continuidade

_ do trabalho para as Olimpíãdas,
que iniciou no ano passado.
"Fizemos todo um-planejamen
to. Desde a vinda do técnico
ucraniano Mikhailov Oleg até

agora. Podemos dizer que hoje
estamos .começando a fase fi
nal dessa preparação", destacou
Lopes, que compete na carabí
na deitado e a� comprimido.

,

O atirador compara os treina-
L '

mentoscomo um pico; no qual a
seleção brasileira está começan
do. a subir. "O topo do pico será

,

o Pan-Americano; em outubro,
no México, agora as duas Copas
Mundiais que-temospela frente é
como se fosseo início dessa es

calada", comparou. '-
'

,

Sobre as chances da conquis-
.

ta da vaga nos Estados Unidos,
Lopes' disse que é difícil, mes�
mo assim um bom desempenho '

é fundamental para melhorar o
índice olímpico. "Com certeza os

, brasileiros não são os favoritos.
O primeiro objetivo é pass-ar da

.

eliminatória, o segundo é fazer
"

uma ótima pontuaçãoe o tercei
ro é que o resultado permaneça
acima dos índices", apontou.

,

Essas situações' elencadas

pelo jaraguaense são importan-
tes, pois no ,caso de não conse- Jaragua'enseguir uma vaga olímpica" 'elas po-' ,

'

derão auxiliar no wild card (carta '

garantl·do naconvitel.i''No wild catd tem que

'

"

ter o maior número' de índices Alemanha
olímpicos possíveis, pois é feita
uma análise completa do atleta,
da seleção e do país que ele re

presenta", elucidou Lopes, que
já possui índice nas duas catego
rias que disputa, conquistado no

Campeonato das Américas, no
ano passado.

JARAGUÁ DO SUL

Samuel Lopes terá mais
uma chance para carimbar
O passaporte para as,

Olimpíadas de Londres.

• Genielli Rodrigues
.

genjelli@oéorriiodopovo.com.br

Atirador disse que vaga é difícil e que tentará melho-rar índice olímpico

lá. Além da Alemanha ser referên
cia no tiro .aonde os atletas vão

para .conhecer novos equipamen
tos", disse.

Por causa dos logos Mundiais
Militares, em junho, Lopes e ou-

Já a quarta e última CopaMun- , ,tros atiradores da seleção não re

dial acontece emMunique, 'naAle- ceberam ajuda do COB (Comitê
manha, no mês de junho,Antes do 'Olímpicp Brasileiro) para viajar
Pan, essa será a última chance de para os EyA e Alemanha. As-

. obter mais índice ou'àté mesmo
-

sim, o jaraguaense disputará as

uma vaga. Porém, o atirador prevê '. competições com total apoio da
dificuldade na etapa europeia. "É �ME (Fundação Municipal de
Um destino mais centralizado da ,Esportes), o COB apen,�s dispo
Europa, ou seja, alguns países não, nibilizou a estrutura de treinos
vão para os EUA e deixam para ir para os atletas.

,

. OREI·

Duás pratas no Galarinen,se
A equipe de xadrez de Jaraguá do Sul voltou do Campeonato Cata

rinense de Xadrez Sub-16 e Sub-I8, em Florianópolis, comduas me
dalhas de prata. A equipe participou com dez atletas e ficou com o

vice-campeonato na categoria sub-I8 masculino e feminino. Nicolas

Rodrigues Reis e Leticia Pereira subiram no pódio. Já Giovanna Sibo-
.

,wicz, pelo sub-I6, ficou em quinto lugar.

81 ICROSS

Equipe de Jaraguá arrasa no Estadual
, Ém casa, a equipe jaraguaense de bicicross conquistou 11 tro

féus de campeão, dez de .vice e oito terceiras colocações na 1 a Etapa
dó Campeonato Catarínense de Bícicross, que aconteceu no fim de

semana, .no Parque Malwee. A equipe conquistou ainda 254 pontos
ficando com o 'primeiro lugar na categoria'clube, seguido de Brus

que (216) e Ioinville (152). O evento foi promovido pela Federação
Catarinense de Bicicross e apoiado pela- FME (Fundação Municipal
deEsportes).

•

\.

, '

"iJií,

lvanlldo busca opentacampeonato rios 100 metros com barreira

· Ivanildo e Reali competem no
·

GP Internacional do Mercosul
.

.

-
.

o atleta master Ivanildo gia para recuperar os Iigamen-.
,.

Souza Pinto participa no, fim tos 40 braço direíto.,
de semana do Grand Prix In- Além de Ivanildo, Olavo
ternacional do Mercosul de

"

José Realí também participa
Atletismo Master,'em Porto

.

da competição na capital gaú
Alegre. Ivaníldo buscará o te- . cha. Ele competirá no lança
tracampeonato no 1.00 metros menta do martelo, modalida
com barreira e o trícampeona - de no qual é o atual campeão

.

,

to nos salto triplo. brasileiro e sul-americano.
"Estou me sentindo bem, Reali também utiliza a corrrpe

já consegui resolver o proble- tição do fim de semana como

ma na perna esquerda, ape- , preparação para o Mundial.
nas o braço direito que ainda .

incomoda e terei de fazei uma

cirurgia", disse. A competição
serve como preparação para 0-

Mundial de Atletismo Master

que acontece em Sacramento
nos Estados Unidos no mês de,
julho. Após o Mundial, Ivanil-
do deve submeter-se à cirur-

"Estou m� sentindo
bem, já. consegui

resolver o problema
na perna esquerda,

apenas o braço direito
que ainda incomoda".'
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COPA DO' BRASil
,.....

SãoPaulo tentaconfilClllar vaga
JáVasco enfrenta <? .Atlético-PR na em São Januário podendo empatar em até .lxl
DA REDAÇÃO

o São Paulo aposta
, "

na volta de um trio de
"baixinhos" para passar
pelo Avaí, hoje, às' 21h50,
na Ressacada, em,
Florianópolis.

pós 35 dias, Lucas, de,
1,72m, Fernandínho, de
1,7Im, e Dagoberto, de

,75�, voltam ajogar jun
tos com a camisa são-paulína, pelo
jogo de volta das quartas de final da
Copa,do Brasil, para conseguir ao
menosumempate, o que jágaranti
ria a classificação, após a vitória por
lxO no jogo de ida, semanapassada,
noMorumbi.

A última vez que os três "baí-

xínhos" atuaram foi na vitória so

bre o Santa Cruz por 2xO, no dia 6
de abril. Depois disso, o atacante
Fernandinho teve uma fissura na

fíbula daperna direita e omeia Lu�

cas sofreu um estiramento na coxa
direita. Sem eles, Dagoberto ficou
"sozinho". Mesmo assim, fez gols,

importantes contra' o Goiás e foi o

jogador mais efetivo na vitória so

bre oAvaí noMorumbi.

Agora, ele comemora o retomo

do trio. ''A preocupação do .adver
,

sário ficamaior. Sobramais espaço
para jogar", explicouDagoberto.

TAÇA BRASil

Sub-17' perde' o segundo jogo
Em confronto muito disputado o Bembem-Pll conquistou Doa vi

tória sobre a ADJ/CEJ/FME-SC por 5x4, na Sa Taça Brasil de Clubes
Sub-17, que está sendo realizada no Rio de Janeiro (RJ). Com o re-

'

sultado a equipe jaraguaense está na quarta colocação' com apenas
um ponto em dois jogos. Diferente do que foipublicado na edição de
ontem, o time não venceu o confronto de ida e sim .empatou em 3x3.'

Os "baixinhos" querem atrope
lar oAvaí.Apesardavantagem! o trio _

promete, se impor com velocidade
desde o início.do duelo na Ressaca
da: Lucas vai atuar peladireita, com
Femandinho aberto na esquerda e

'Dagoberto mais centralizado, com
liberdade parabuscar o jogo.

Outro tímeque entra em campo
hoje pelaCopado Brasil é oVasco. o
Cruzmaltinoenfrenta oAtlético-PR,
em São Ianuário, podendo empatarI '

em até IxI. E par� a decisão oVasco
conta comOíego.Souza. No jogo de
ida, em Curitiba, o apoiador mar
cou um gol no empate por 2x2. "Es
tóu feliz, confiante. Depois de fazer
uma boa partida, o jogador entra
em campo com vontade de ir bem

novamente'; comentou Diego Sou

za, certo de que o Vasco não pode
bobear sob o risco de ser eliminado
diantede sua torcida.

DIVULGAÇÃO VIPCOMM

Lucas retorna a equipe e deve atuar pela direita no jogo contra o Avaí

Santos vence fora e conquista'·
.

.

vantagem na Ubertadores
saiu justamente dos pés do subs
tituto Alan Patrick o gol-da vitória.
Graças, não se pode negar, apasse
preciso de Neymar, de três dedos.
"O Neymar deu belo passe para
mim e fuifeliz para concluir bem
a jogada", disse o empolgado arti
lheiro da rioite.

JOGOS PELO BRASIL

• COPA DO BRASIL
JOGOS DE VOLTA
• QUARTAS DE FINAL

ONTEM

Palmeiras 2x0 Coritiba
, Ceará 2x2 Flamengo
HOJE
19h30 - Vasco x Atlético-PR
21h50 - Avaí x São Paulo
·SEMIFINAL

Ceará x.Corltíba
..

• TAÇA LIBERTADORES
• QUARTAS DE FINAL

JOGO DE IDA
ONTEM

Once Caldas Ox1 Santos

-

DA REDAÇÃO ,

O Santos chegou à segunda
fase da Libertadores aos trancos

e barrancos, é bem verdade. O so

frimento veio por causa de trope- ,

ços bobos nas primeiras rodadas.

Ij liA 191,78mda esquina coma rua6Ó-Joaquím Mas 9 time se, ajeitou, espantou
,

' li ,Ai€ Francisco de Paula, edificado com casa de O fantasma da, eliminação e, aos
,

.

ti VU - alvenaria, com 280,00m2., matrícula 37.611EDITAL DE PRAçAlLErLAO do CRI_de Jaraguá do Sul; avaliação R$ ,pOUCOS, vai mostrando quemere-
COMARCA DE JARAGuÁ DO SUL. 120.000,00' em 02/02/11. Depositário: ce ser apontado como favorito ao.

2a VARACíVEL Marlete Niegues. Vistoria: r.José Narloch,

.1� LeilãolPraça: 19/05/11 -14:00hs, _ Por 2820, Jaragu� doSul., título, O único representante do
valor igualou superiorà avaliação. ,.

2 - Processo.�36.04.00�922-0
. ..

Brasil ainda vivo '-na competição
.�QLenão/Praça:02/06/1i -14:00hs-Aquem Exequent,e�. Cocar� - Cooperativa continental visitou o Once Caldas
maisofertar, desde que nãoa preço vil ,Agropecuana e��dus!na� ,

Local: Fórum de Jaraguá 'do Sul-SC - R.: executado:Mer?JakTextrl Ltda. _ nesta quarta-feira, na Colômbia, e
Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO 87 - Adv�gado. ,LUIS Fernando da Rocha

ganhou por IxO. Assim, traz ótimaVila Nova. fone: (47)3275-7200. Rosllndo.. �, ,

Advertências: 01) Ficam intimadas as -Bem: 1500. blusas fem!�mas, cores
_ � vantagem para o duelo de volta,

partesatravésd�steEdital,casonãoQsejarh tam�nh_Qs d!v;e�sos, em r�bana, algodao, � •

arta.r P b
pelo Sr., Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); avahaçao umtana R$ 13,Q9, to!a!,�a?do.�$ na proxnna qu a, no' acaem u,

02) Os credores hipotecários, usufrutuários 1�.�00,OOem.30/0?1,10. Deposttan,�.Flav]o quando poderá até empatar para
ou senhorio direto que não foram intimados Janto Mohr. Vistoria. rt-!a WaUy Emilia Mohr,

-ir às semifinais. '

pessoalmente, ficam neste ato intimados da' �,Água Ve�de, J�r�g�ado Sul. ,

realização dos respectívos praças/leilões Onus� Os tn�ut?s l�cldentes sobre os bens Muricyviu nesta quarta-feira,'
(art. 698CPC);03)Averificaçãodoestadode móvet� � rmovers. multas, sobre C;S M' al dconservação dos bens poderá ser realizada automo�els.b.em'como� c�:mtas v!ncul�das as em arnz es, que po e contar

pelo pretenso arrematante, se desejado, conce_sslonan�s telefomcas, correrao por" 'com seu elenco. No primeiro jogo
mediante acompanhamento de Oficial 'de conta exclusiva do, arrematante, Para

Justiça. ,
' .." arremataçã<? e� primeira �raça. os ,va,tores ., sem o. astro Paulo,Henrique Gari-

VICENTEALVES PEREfRANETO, Leiloeiro das ayallaçoe�. s erao. c�r_rlg,ldos so, que sofreu lesão muscular ,e
Público Oficial e Rural, devidamente monetanamente ate a_data do, lell�o/pr�ç�,
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. JULIANO ond� o v�lordo lanço nao poderáser Infenora deve ficar 30 dias afastado do time,
RÁFAEL BOGO, Juiz de Direito da 2a Vara avaliação efetuada, se�d?, qye, não

Cível, da Comarca de Jaraguá do Sul-SC, oco:rendo a v�nda ou adjl,.ldlcaçao ,nesta,
venderá em Praça/l.eãão, na forma da Lei, sera .Ievado ,a sequnda oportumda�e,
em dia, hora e local .supraotados, os bens C<?nfo�e data e horan? supra, onde havera a
penhorados nós processos a seguir; ahenaçao a quem �alS ofertar (�rt. 686, VI,
1,-Processo:036.03.002498-1eapenso CPC), desde q�e. nao a �reç? vii (art._692,

.

.

.. CPC). Os honoranos do Leiloeiro na razao deExe�.,,!�ntes. , EmpreendImentos 5% (cinco por cento) correrão por conta do
ImobihanosMarcatto.Ltda. comprador, remitente ou adjudicante em
Executado: Mar�ete Nlegues

.

caso de arrematação, acordo/remição ou

Adv�gado: LUIS Fernando da Rocha adjudicação, respectivamente, conforme
Roshndo, ' competente Portaria expedida por esta
Bem: Terreno clarea d� 350,00":,2., con�tante Comarca, Informações com o Leiloeiro
do lote 9, do Lot.Res, Firenze, bairro Chico de Público Ofl.cial e Rural VICENTE ALVeS
Paulo, Jara�uá do Sul-SC, no lado parda rua PE�eIRA NETO, fone/fax (47) 3026-1615,326 - JOSfl Narloch.' 2820, conf;-ontando: .site www,,ª-9:enci-ªLt;lllao,cQ_!IlJ?.l.' end. , Av.
frente,14,00m,comafl!a326-JoseNarloch, Hermann August Lepper 1.500 S?gu'açú
coincidindo com o alinhamento predial, Jolnvine-SC. Exmo. Sr. Dr: JULIANO,
traves�ã�dosfundos, 14,OOm, comolote20; RAFAEL BOGO, Juiz de Direito da 2a Vara
lado .direíto, 25,OOm, com o lote 10; lado CíveldaCómarcadeJaraguádoSul-SG,
esquerdo, 25,OOm, com o lote 8, distante ' .

,

,

Empresa conceituada no ramo de transporte

GONTRI\TA:

Flamengo chega.
perto, mas é
desclassificado

,

Em um jogo movimentado,
com quatro gols n_a primeira
etapa, muita polêmica, o Ceará
segurou o 'Flamengo e' conse

guiu a classificação para as se
mifinais da Copa do Brasil. Com
o empate por 2x2- ontem, .em
Fortaleza, (3 time cearense' ga
rantiu sua vaga para enfrentar

c o Coritiba, que- eliminou o Pal
meiras. Com apenas 27 minu
tos de jogo, o Flamengo já tinha
'revertido a vantagem do Ceará,
com dois gols de Thiago Neves.
Avitória parcial já classificava o

Flamengo, que dominava o jogo
tranquilamente, Mas o Vovô

, marcou dois comWashington e

garantiu a classificação.
O Palmeiras derrotou o Co-

/

ritiba por 2xO, ontem, no Paca-

embu, 'más não foi suficiente.
Como tinha vencido o jogo de
ida por 6xO, na semana passada,
o ,time paranaense conseguiu '

confirmar a classificação para
as semifinais da Copa do Brasil.
A missão palmeirense era prati
camente impossível, mas o time
conseguiu se despedir com dig-
nidade da Copa do Brasil. E

,

também acabou com a incrível'
série de 24 vitórias seguidas do
Coritiba. Emerson" contra, e

,

Marcos Assunção de falta, ano
taram os gols da partida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Representante do
comitê rebate crítica
feita em audiência-
Amvalí diz que trabalha no Plano Diretor de recursos
hídricos, mas que depende de verba do Estado

no do Estado e tem por objetivo
pensar a utilização dos recursos

hídricos de forma sustentável.

Q�aildo esteve em

Jaragllá do Sul, o diretor
de recursos hídricos da

-

Secretaria de Estado
de Desenvolvimento
Sustentável, Edson'
Pereira de Lima, criticou a

inatividade do Comitê
da Bacia do ltapocu. Representante da Arnvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) no' Comitê, o
secretário executivo da entidade,
Alessandro HansenVargas, reba
te a crítica afirmando que órgão
está trabalhando para criar o Pla
no Diretor de Recursos Hídricos.
Porém, para que isso aconteça
é necessário que o governo do
Estado libere a verba necessá-

última assembleia do
comítê, reunindo todos

osmembrQs, aconteceu
há um. ano e reelegeu

Leocádio Neves e Silva como

presidente. O Comitê da Baciado

Itapocu envolve 11 municípios' e
30 entidades. O órgão parte do

programa Microbacias do gover-
•

o

ria, pois os municípios não estão

Vargas afirma que serão criados critérios para a captação da. água

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO P.RESENCIAL N° 113/2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Tipo: Menor preço POR ITEM. OBJETO: Aquisição de MOCHILAS ESCOLARES, destinadas
para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme as especificações e .

condições estabelecidas nos Anexos do edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17
de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002 e Lei Municipal

.

nO 5.794/2010 de 19 de novembro de 2010. DATA, HÇ>RA E LOCAL PARA ENTREGA DAS
AMOSTRAS: Somente no dia 25/05/2011, até as 10:00 hs, na Rua Walfer Marquardt, n.?

1.111, Bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul 0- SC - na sede da Prefeitura Municipal,
com Sr. Ricardo Menel (setor de Almoxarifado), em conformidade com o item 1.2 dó Edital.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até ás 13:30hs do dia 31 de

maio de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá doSul, sito a Rua
Walter Marqliardt n." 10111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de
lances e abertura dos envelopes serão as 14:00hs do mesmo dia, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISiÇÃO: R$ 260.400,00 .

(duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jara
guá do Sul (SC), 02 de maio de 2011.

IVO. KONELL - Secretário de Administração
- .

.
. .

• � \ � f ..
...... fi. ..

autorizados a arcar com os cus

tos, já que a bacia hidrográfica
pertence ao Estado; Segundo
Alessandro, a Amvalí assumiu:
a responsabilidadede iniciar os
estudos para agilizar a'criação
do Plano Diretor, "Os técnicos
daArnvali estão fazendo a carto-

. grafia", diz.
O objetivo do. Plano Diretor

de Recursos Hídricos é mapear
a região e' fazer um controle de
como os recursos hídricos da Ba-.
cia do Itapocu e de quem poderá
utilizá-los. "Vamos criar critérios -

. -t

para a captação da água", explica
Alessandro. A promessa do go
verno do Estado é de que a verba

seja liberada até 2016.

• Alexandre Perger
_alexandre@ocorreiodopovo.com ..bl"

•

Outros pvojetos
,aPresentados
Na última segunda-feira,

a Câmara de Vereadores de

.Iaraguã do Sul realizou au

diência pública para discutir-
. melhorias que amenizem os-·

estragos
-

causados pelas en- ..

chentes. Na ocasião, o dire-
tor de Recursos Hídricos da
Secretaria de Estado de De
senvolvimento Social, Edson
Pereira de Lima, destacou a.

faÍtà dé}'atua.,ç.âo (lô' Comitê""
.

da Bacia do Itapocu. 110 Co
mitê precisa ser mais atu

ante, é um grande. fórum de
debate", comentou Edson.

o

Segundo ele, o Estado dispo
nibiliza recursos' para a ma-:

nutençã,Q do órgão. Durante
o encontro, também foram.

i

comentados outros. projetos
para prevenir desastres na

turais, corno a criação de um
instituto de planejamento
para que as obras públicas
sejam l:eoáliza.:das sem agredir
o meio ambiente.

!

�

REPÚBUCAFEDERA1WADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA
-Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora .

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 .

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legai (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de aIs) pessoaísl indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográficadaServentia ou, ainda, porqueninguém se dispôs a receber.a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 15734 Sacado: ALIDO FAURO CPF: 163.173.199-87 Cedente: HSBC BANI< BRASIL SA" - BANCOMUlTIPW
CNP): 01.701.201/0001-89 Número do Título: 445 Bspécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação wresentante:
HSBC BANI< BRASILSA - BANCOMUlTIPW DataVencimento: 20/04/2011 Valor: 780,00 liquidação após a intimação:
R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15864 Sacado: ClAMARSOLUÇOES EMAÇOEPRE-FABRICADOS lIDAMECNP): 10.451.669/0001-53 Ceden-
.

te: PERFlACOCOMERCIALDE FERROS EACO lIDACNP): 72.381.213/0003-83 Número doTítulo: 147373 Espécie; Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
29/04/2011 Valor. 780,16 liquidação após a intimação: R$lO,85: Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO
Protocolo: 15712Sacado:COLIBRITEXTlLIIDACNP): 06.l86.948/0001-60Cedente: BRASPRESSTRANSPORrESURGEN
TES lIDA CNP): 48.740.351/0001-65 Número do Título: 1103065904 Espécie;Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 1lI04/2011 Valor. 80,95 Liquidação após .a intimação:H$IO,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: H$.33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15852 Sacado: COMERCIAL TEIXEIRA lIDA-CNP): 10.883.060/0001-53 Cedente: DOCESAR - DISfRIBUIDO:
RADE CRISTAIS lIDA CNP): 81.493.363/0001-08 Número doTítulo: 6075/1.3 Espécie; Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/04/2011 Valor. 532,00
liquidação após a intimação: ,R$)0,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15152 Sacado: DEVIGIll TRANSPCÍRrES lIDA ME CNP): 06.l18.058/0001-10 Cedente: ROSANE MÃHQUES
FERHEIRA EPP CNP): 01.300.809/0001-00 Número do Título: 0247/1246/0 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçãoApresentante: CAlXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 06/04/2011 Valor. 543,00 liquidação após a inti
maçãs: R$lO,85,.Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15432 Cedente: ROSANEMAnQUES
FERHEIRAEPPCNP): 01.300.809/0001-00NúmerodoTítulo: 0255/01EspécieDuplicata deVendaMercantilpor Indicação

. Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 10/04/2011 Valor. 790,00 liquidação após a intimação:
H$lO,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15;00
---------'----------------------------.---------------------------------------------------,--------------------------------------�---------------

Protocolo: 15833 Sacado: EGON ANTONIO RIEDO CPF: 020.116.919-31 Cedente: ULFANDRO MACHADO ME CNP):
05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 497 Bspécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAUUNI-.
BANCO SADataVencimento: 10/04/2011 Valor. 111,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. .

Protoçolo: 15355Sacado: EHNANIANTUNESHENNINGCPF: 563.&39.759-00 Cedente: GABIVELVElCUWS lIDACNP):
02.655.842/0001-07 Número doTítulo: 1824/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: GABIVELVEICUWS
lIDADataVencimento: 15/10/2010 Valor. 139,13 liquidação após a intimação:R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,OO Protocolo: 15356 Cedente: GABIVELVElCUlDS lIDACNPJ: 02.655.842/0001-07 Número doTítulo:
1824/01 Espécie; Duplicata deVendaMercantilApresentante: GABIVELVElCUlDS lIDADataVencimento: 15/09/2010
Valor: 139,13 liquidação após � intimação: H$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo":
15357 Cedente: GABIVELVElCUWS lIDA C�): 02.655.842/0001-07 Número do Título: 686/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: GABIYELVElCUlDS lIDA DataVencimento: 15/10/2010 Valor. 10,23 liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15358, Cedente: GABIVELVEI
CUlDS lIDA CNP): 02.655.842/0001-07 Número do Título: 686/01 Espécíe; Duplicata de VendaMercantil Apresentante:
GABIVELVElCUWS lIDADataVencimento: 15/09/2011 Valor. 10,24 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5;00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 15648 Sacado: FSfEFANIA MOEMA UPKE CPF: 043.l78.989-42 Cedente: VALDOClH HAAS ME CNPJ:
03.986.l45/0001-00 Número doTítulo: 26694-3 Espécie Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIl(k
ECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 18/04/2011 Valor. 294,00 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução:H$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:R$ 15,00_

.

Protocolo: 15781 Sacado: FERNANOASCHWIRKOWSKIMECNP): 1O.175.l28/0001-4OCedente:W,TCOMERCIODE FER
RAMEN'TAS lIDACNP): 08.418.834/0001-23 Número doTítulo: 2596. Espécie;Duplicata deVendaMercantilpor Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 22/04/2011 Valor. 247,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO Protocolo: 15869 Cedente: KIFERRO
COMERCIO DE FERRO E AÇO lIDA CNP): 73.989.956/0001-31 Número do Título: 17571-2 Espécie Duplicata deVerida
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data vencimento: 28/04/2011

.
Valor: 3.036,00 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

- Protocolo: 15874 Sacado: HORAOO ANTUNES BARBOSA CNP): 12.388.942/0001-78 Cedente: EXTREMO INDUSTRIA E·
.
COMERCIO DE CONFECÇOES lIDACNP): 03.726.269/0001-48 Número doTítulo: 0207/001 Espécie;Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/04/2011

. Valor. 302,97 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 15538 Sacado: IGREJAEVANGEilCAMINISTI;RIODE INTERCESSAO CNP): 13.336.817/0001-87 Cedente: GAl
v01J\ IMPRESSAO DIGITAL lIDA ME CNP): 79.907.705/0001-47 Número do Título: 328/2 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCb SA DataVencimento: 07/04/2011 Valor. 991,50 liquidação
após a intimação:R$lO,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 15481 Sacado: IRINEUGRADECPf:: 543.617.889-87 Cedente;COMERCIALSANIDANTONIO lIDAMECNP):
03.734.219/0001-02 Número do Título: 33178.Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 23/04/2011 Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$
10,85! COndução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15834 Sacado: REGIANE RAQUELMIIlNTIZ CPF: 055.762.l89-57 Cedente: úLFANDRO MACHADO ME
CNP): 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 123 Espéde;Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU
UNIBANCO SA DataVencimento: 15/04/2011 Valor. 265,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:1l.$ 51,64,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO .

.

-_---------------------------------------------_------------------------,--:---------------------------------_..!_--_.:._---------------------------

Protocolo: 15304 Sacado: REINAIDO KANZLER CPF: 311.731.449-00 Cedente: ULFANDRO MACHADO ME CNP):
.

05.338.614/0001-00Número do Título: 147/02 Bspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/04/2011 Valor..300,96 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO
--------------_.!_------------------------------------- .._------------------------------_:._----------------------------------------------------

Protocolo: 15525 Sacado: RZ FERRAMENThS.lIDA CNP): 1l.990.768/0001-76 Cedente: BTFIXO COMERCIO DE FER
RAMENTAS lIDA CNP): 10.532.145/0001-97 Número do Título: 00004925-B Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25/04/2011 Valor. 1.273,50
liquidação apõs a iritimação; R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70; Edital: R$15,OO '.

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

Protocolo: 15366 Sacado: SABOR & SAUDE PRODUIDS ALIMENTICIOS ITDA ME CNP): 11.658.088/0001-50 Cedente:
OESA COMERCIO EREPRESENfAÇOES lIDA CNP): 81.611.931/0001-28 Número doTítulo: 5812229U Espécie: Duplica
ta deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 06/04/2011 Valor. 526,91
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO Protocolo: 15698 Cedente:
OESACOMERCIO EREPRESENfAÇOES lIDACNP): 81.611.931/0001-28Número doTítulo: 5828577UEspécie;Duplicata
deVendaMercantil por Indicaçi\oApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 20/04/2011 Valor. 263,86 li
quidação após a intimação:H$lO,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$,l5,OO

Protocolo: 15487 Sacado: SANDRATERESASANTANANUNESMACHADOME CNP): 08.865.612/0001-59 Cedente:AGID
NAIDODRIGODONASCIMEN1DME CNP): 07.826.l08/0001-87Número doTítulo: R-I883-6 Espécie: Duplicata deVen
daMercantilpor IndicaçâcApresentante; BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 20/04/2011
Valor: 350,00 Líquídação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência:.R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
---------------------------------------------------------------7--------------------------------:--------------------------------------------

, Protocolo: 15579 Sacado: SECURITY TELECOM COMERCIO DE EQUlPAMENIDS ELEfR(i)NICOS lIDA CNP):
07.�!78.234/0001-98 Cedente: BANCOFIBRA S/A CNP): 58.616.418/0001-08Número do Título: N53456/2 Espécie Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU l]NIBANCO SA Data Vencimento: 22/04/2011 Valor. 262,30
liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$33,30rEdital: R$15,00
:.._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.---.. _---------------

Protocolo: 15724 Sacado: lAIS REGINA LQFF CPF: 083.674.959-69 Cedente: ULFANDRO MACHADO ME CNPJ:
05.338.614/0001-00Número doTítulo: 608 Éspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNI
BANCO SADataVencimento: 15/04/2011 Valor. 198,00 Liquidação él-PÓS a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Dili-
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,OQ

. •

Protocolo: 15832 Sacado:VALDEMARRODRIGUESVARElACPF: 057.714.019-19 Cedente: ULFANDROMACHAnOME
CNP): 05.338.614/0001-00 Número do Título: 1514 Espécie: Duplicata de Ve)1da Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 10/04/2011 Valor. 100,00 Iiquidação após a intimação: R$IO,85, Condução: R$
24,14, Diligência: H$ 33,30, Edital: R$15,OO

.

Guaramirim,12demaiode2011.
Christa IngeHilleWagner, Interventora

I (J ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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QUERENDO PERDER OS "QUILlNHOS A,'MAIS"?
A farmácia de' Manipulação Elikíbrio' traz fórmulas exclusivas para quem quer perde.r peSo com saúde�
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COMPOSTO EMAGRECEDOR 6
Fórmula que associa Garcinia, Faseolamina e

Citrus.
GARCíNIA: Supri a fome, dando a sensação de .

saciedade e diminóia vontade de comer doces.
fASEOtlMINA: Extraída do feijão 'branco, a
Faseolamina é uma glicoprotefna que seqOestra
40% do carboidrato consumido, inibindo assim a

absorÇão de uma parte dos carboidratos
ingeridos na dieta. O resultado é a redução dos
niveis .de açúcares e as calorias atribufda.s a eles
e uma diminuição das reservas de gordura.
ClTRUS:Obtidoda laranjaamarga. agitao ritmo do seu
organismo, acelera o metabolismo, promovendo um

maior gasto de Calorias e, conseqOentementej a

queimadeestoquesdegordura.

CÁPSULA DE ÓLEO DE C4RTAMO ,

Acelera o metabolismo e auxilia na quéima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante. rico em 6mega 3 e ômega
6; Atua bloqueando .a ação da enzima LPL (responsável pelo
ermazenarnento de gordura), Obrigando assim o organismo a
utilizar o estoqué de gordura já existente como fonte de. energia,
gerando a chamada lipólise (queima de gordura). -

Benancios do Óleo de Cártamo:' ,

-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase Lipoprotéica responsável
pelo aumento das células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo .

.

-Ajuda na diluição dos Upfdeos, redução da Celul.ite e da Gordura
Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema
Imunológico e tem prop'riedades anti-inflamatórias. -1"J.,lII!í"'a"'�"'_

.

.' .•"+. J"o
PIWLA AN11-B RRIGA
Ideal Rara quem quer queimar a gordura teimosa ao redor da cintura.
Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite. Inibe o apetite, causando a

sensaçãode saciedade e assim diminuindo a fome, acelera o metabolismo, auxilia na queima
degordura localizadaprincipalmente no abdômem, diminuindo a circunferência da cintura.
INDICAÇÕES: .

-. ". '. .

- Queima gordura. - Eleva os n'veis de energia. � Aumenta o metabolismo ..
- Promove o emagrecimento - Tratamento da retenção de líquidos;

-
.,

.

FaP.2-11OS uma 'vlsita e conhe�a estas e. outras fórmulas que auxiliam na perda de peso. .

Manipulação de Fórmulas Médicas
r y Dermatolõgicas .. FitotE!rápicos

-

Promoções válld�S até 14/0512011 para veículos em estoque na Caragué.. Fret� incluso. Novo Gol1.0Total Flex, 4 portas, ano modf!lro 10J11, côo. 5U11C4, co;" preço promocional é vista a parti;de RS26.990,OO. Novo Fax 1.0 Total Flex. 2 portas. ano mod�to 10111,
cód. 5Z31R4, êom preço promocional à vista a partir de R$ 30.990.00. Voyag. 1.0 Total Flex. 4 portas. ano modelo 10/11. cód. 5U21C4. com preço promocíonaí à vista a partir de RS29.490.00. Novo SpaceFox 1.6 201011011 Total Fle� com preço promocional a
vista a partir de R$42.990,OO. Qualquer percentual de descente anula a presente promoção. Exceto para Novo Gol e Voyage. CEr para esta operação; 16,60% e.a IOF e cadastro inclusos nos calculas das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas
de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0600 'TIO ·1926. Fotos meramente ilustrat!vas. www.vw.com.br
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47 3274 6000 .GrupoAuto Elite 40 cmos de� BANCO VOLKSWAGEN

�
.

Carag�6 Auto Elite
.- A escolha perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




