
Contra o

buIlying
Estudantes da
Escola Teresa
Ramos, em

Corupá, criaram
blogpara

discutir o tema e

conhecer ações
para evitar esse

tipo de violência.
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DIA DE PROTESTOS

Jaraguá no
Mundial
deBolão

Iussara e Camila
disputam a

competição
internacional
em junho, mas
antes precisam

arrecadar dinheiro

para viabilizar a

participação.

J?ágina17

Templo do -Rock
EDUARDO MONTECINO comemora 20 anos

Curupira faz show especial no
sábado para lembrar a data.
A mais antiga casa de rock
alternativo do Vale do Itapocu se

destaca por ser "berço" de várias
bandas independentes que hoje
fazem sucesso no país. Página 1 O

"Professores da rede estadual da região participaram de assembleias para debater problemas enfrentados pela categoria.
Sindicato diz que 70°;ú da classe paralisou atividades no Vale do Itapocu. Já a SDR diz que adesão à greve é de cerca de 200/0.

Verba do PAC 2,
enfim, deve sair

Equipe de técnicos da Prefeitura viaja hoje a Brasília onde apresenta os documentos necessários
para liberação de cerca de R$ 35 milhões que serão investidos em seis projetos. Entre eles,

'construção de moradias populares, obras de contenção de encostas e revitalização de ribeirões.
, I ',ltPágina 4 I

••

Produtos na "liderança
das queixas no Procon
Nos últimos sete meses, foram
registradas 152 reclamações
no órgão em Jaraguá do Sul.
Telefonia fica em segundo
lugar, com 144. Página 11

"

Boca-de-Iobo quase
causa um acidente
Mulher de j4 anos, que estava
com o filho de três meses

no colo, prendeu perna em

bueiro danificado no centro de
Guaramirim. Vítima registrou
boletim de ocorrência na

delegacia e promete processar
a Prefeitura. Página 19
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

MABA: UMA DINASTIA
DE AlES DO ESPORTE

Gênese
..� casal Adão e Armelinda Stein Maba tiveram oito filhos: Lin

dolfo,Waldemar, Adelina, Olinda, Osvaldo, Antoninho, Edite e

Erwino. Esta prole não apenas ajudou a construir a Jaraguá do
...., Sul de hoje, mas, sobretudo, formaramumaplêiade de atletas no
táveis. OsMabas trazem no DNA, a dinâmica e a resistência herdadas do
senhorAdão, tão peculiar nos atletas belgas e, a determinação e a disci

plina, legado estes transmitidos pela gênese da mãe, uma característica
dos germânicos. DonaArmelinda praticou atletismo na juventude.

;

l

tJma ideia luminosa Família Maba - 1943 - Em pé esquerda para direita: Vino, Osvaldo, Adelina, Waldemar,
Lindolfo, Olindo e Antônio. Sentados: Dona Almerinda e Sr. Adão. Em pé: Edite

Estrelas
e o Astro

Dentre os descendentes de
Adão e Armelinda Stein Maba,
surgiram grandes atletas, cujo de

sempenho é um marco nos gran
� des feitos da história do nosso

esporte e motivo de orgulho de
todo jaraguaense.

O exército vermelho- ciclismo Acaraí - Tri

Campeão Estadual (55/55/56). Da esquerda
para direita: Olindo Maba, OsvaldoMaba, Maas,
Alexandre Theilacker, Zequinha, Alwin Bartel,
,

Geraldo Zenke e Domingo Correia.
-

Acaraí - 1957 - Em pé: Fio, Vino Maba, Chico Voigt,
Miron, Mário Voigt e Laurinho. Agachados:Mário

Donini, Arturzinho, Zezo, Lourival Pereira e Lili Fachini.

VINO MABA
É o "Astro Rei" da constelação de estrelas do esporte da DinastiaMaba.

Vmo (Ervino) Maba, nasceu no dia 12 de maio de 1935, é filho de Adão e

Armelinda Stein Maba. É casado com Cecília Tepassé, o casal tem quatro
filhos:Romerito,Marcos,MariaCristina eMarilda, Sete netos: Romero.Mu
rilo,Arthur, David, Maika,Manoela e Isabella. Fez oPrimário noGinásio São
Luís e concluiu o Complementar no Grupo EscolarAbdon Batista.

FUTEBOL - Vino iniciou as atividades futebolísticas aos 12 anos nas

categorias de base do Botafogo da Barra. Aos 15 ascendeu ao time prin
cipal conquistando o título de Campeão da Segunda Divisão da LJF em
1952. O time campeão: Mário, Tarcísio, Vino, Chico, Setembrino, Lom
bardi, Gimbigo, Ademar, Rubini, Girolla e Zíco.

EXÉRCITO E BANGU (RD -Em 1954, Vino prestou serviço militar na
1 a Companhia de Polícia do Exército no Rio de Janeiro. Destacou-se no
time de futebol desta unidade militar nas Olimpíadas das Forças Arma
das, recebeu convite do BanguAtlético Clube para integrar-se à equipe.
Aceitou o desafio, além de receber um bom salário da equipe de "Moça
Bonita", ficou dispensado dos serviços nos dias de treinos e jogos. Dispu
tou o Campeonato Cariocapelo time vermelho e branco nos anos de 1954 e
55. Emmeados de 1956 foi contratado pelo Botafogo.(RJ).

NO BOTAFOGO (RJ) -Iogou apenas uma partida pelo Botafogo. Do
mingo de sol, Maracanã lotado, o torcedor queria ver Mané Garrincha,
Nilton Santos e companhia. Índio abriu o placar para o time rubro-ne

gro; Didi empatou em cobrança de falta;Vino de cabeça colocou o time
da estrela solitária na frente eManéGarrincha deu cifras finais ao placar:
Botafogo 3xl Flamengo. Fazia três anos que o jaraguaense não visitava
seus familiares, o Botafogo concedeu-lhe 15 dias de folga para ele visitar
afamília. Vino veio e não retornou ao Botafogo. O time carioca então o

emprestou para o C.N. Marcilio Dias de Itajaí, com a promessa de retor
nar no final do ano. O "marinheiro" montou um grande time e o craque
da camisa número 5 jogou pelo esquadrão damaior cidade portuária de
Santa Catarina o Campeonato Estadual de 1956.

ACARAÍ - BAEPENDI EWEG -Em 1957,Vino fixou residência definitiva
emnossaJaraguá, passou ajogarpeloAcaraí, agoranãomaisna linhamédia
e sim de zagueiro. Disputou o Campeonato Estadual de 1962 pelo Baepen
di. Quando aWeg foi fundada, Vino passou a desempenhar sua profissão
(torneiro mecânico) ,naquela empresa, o seu cartão-ponto tinha o número
28. Jogando pelaWeg foi 12 vezes campeão doTorneio de Futebol do Sesi.

ClÁSSICO EAUDACIOSO - Víno jogou como centromédio e zagueiro,
desfilou sua categoria pelos estádios com elegância e audácia: deixava os

torcedotes de seu time com frio naespinha ao preferir driblar os adversários
dentro da grande área a dar chutões para frente após um desarme.Dono de
uma impulsão magníficamarcoumuitos gols de cabeça nos escanteios. Foi
um dos melhores zagueiros do futebol catarinense de seu tempo.

-
\

NOVAGERAÇAO - Em dois netos deVino estão depositadas as esperan-
ças do fum,ro atlético da famílíaMaba;Arthur (íutebol)eMurilo (natação).
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PONTO DE VISTA

o silêncio dos inocentes
iquei pensando, essa se

mana, que título dar ao

artigo' de hoje. "Velho
oeste", "Salve-se quem

puder" ou "O último a sair apa
ga a luz" também não fugiriam
do contexto.

Na próxima e pacata cidade de
Guaramirim tem-se visto ultima
mente cenas de velho oeste (faro
este para alguns, western para ou
tros)'

_ daqueles filmes enlatados
americanos com Burt Lancaster,
Clint Eastwood, John Wayne,
entre tantos outros ícones. Pena

que com protagonistas bem me

nos glamorosos. Quem olha de
fora e não conhece o povo tra

balhador de Guaramirim pode
pensar que a cidade está afunda
da num despenhadeiro sem fun-

I'

do. Daqueles em 'que os cowboys
preparam a emboscada dos altos
picos que o margeiam.

Pois bem. Na história recente
da cidade tivemos uma eleição
de resultado discutido judicial
mente e que levou o candidato
mais votado a ser substituído

pelo segundo colocado. Motivo:

pagamento de ônibus para uma

viagem de um grupo de idosos 'a
um parque temático da região.
Recurso vai, recurso vem, meses

depois o primeiro mandatário
.acabou voltando para seu posto.

A este funesto episódio suce

deram-se diversos escândalos, to
dos mal explicados até agora. É o

silêncio que dói e perturba, pois,
vindo de administradores da coi
sa pública, não deveria existir. Os
únicos inocentes que não podem
silenciar diante de acusações são
os homens públicos, que traba
lham com o dinheiro público e

que chegaram lá por voto da po
pulação, a quem devem satisfação

,
em todos os graus.

Restringir-me-ei aos fatosmais
recentes.

Outro ônibus na vida do se

nhor prefeito de Guaramirim.
Dessa vez, sumiu um ônibus fru
to de doação da Receita Federal.
Cadê? Ninguém sabe, ninguém
viu. Quer dizer, viram, sim. E o

caldo entornou. Acusaram um se-

IMAGE.M DO DIA

, ' '_". ,tnvie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiod9pqvo.com.br.
" _. -

't oórigatorto' ínlcirma( nome cómpleto�pfohssão, "tPF e'wfe"léfo'ne'(* n'ãojserão'publi�ados), .

cretário municipal, que deu com a

língua nos dentes.Afinal, não seria
justo pagar o pato sozinho.Agora é
um salve-se quem puder.

O dito ônibus foi parar em lu

gares diferentes. Motor em uma

cidade, carcaça noutra. Em outras

circunstâncias, eu diria que é coisa
de bandido. Daqueles marginais
de desmonte de veículos, sabem?
Mas vá lá, dizem que foi tudo um
mal entendido. O ônibus voltou,
ou o que sobrou dele. E os verea

dores ainda não sabem direito o

que fazer com tais graves fatos. Al

guns lutam para esclarecer, outros
se fingem de xerifes cegos ou sur

dos e pedem diversas comissões
de investigações de fatos tão pre
téritos que soa como retaliação.

A polícia faz o que pode, com
equipe e equipamentos tão redu
zidos. O senhor governador não
deve considerar segurança na

nossa região algo importante. E
não é privilégio desse mandatá
rio. O anterior e seus secretários
de segurança também ficaram
só nas promessas..a ponto de

Opinião 3
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rCOMUNICADO AO ASSINANTE

Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,
qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:

21061936 ou ernail pesquisaQilocorreiodopovo.com.br.
i\ Direção

Bernardo Dornbusch nº 1300, em Jaraguá do Sul, se. CONVOCAÇÃO:
Edital de Convocação publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado
de Santa Catarina e A Notícia, nos dias 10, 11 e 14 de março de 20U.

PRESENÇAS: Acionistas representando 67,18% do capital com

direito � voto e 75,08% sem direito a voto, conforme assinaturas no

livro de presença. MESA DIRETORA: Presidida pelo Sr. Vicente
Donini, Presidente do Conselho de Administração', que designou o

Sr. Ivanildo Paulo Krause para secretariá-lo. D�LIBERAÇÕES:
Aprovados por unanimidade os assuntos abaixo, constantes da Ordem

do Dia, bem como a redação da ata na forma de sumário e publicação
com omissão das assinaturas: Em Assembleia Geral Ordinária:

1°. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o

Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, publicados nos

jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e A Notícia no dia

25.02.201l. 2°. A destinação do lucro líquido apurado no exercício
social encerrado em 3l.12.2010, no valor total de R$ 22.l12.465,87,
distribuídos da seguinte forma: a) Reserva Legal: R$ 1.105.623,29;
b) Dividendos: R$ 8.407.803,40, equivalente a 40,02% rü lucro

ajustado, correspondente a R$ 0,0749 por ação em circulação,
beneficiando os acionistas que se achavam inscritos nos registros da

sociedade em 25.02.2011, a serem pagos sem atualização monetária,
em 18.04.2011; c) Reserva para Investimento: R$ 12.599.039,18, para
fazer frente a investimentos, conforme Orçamento de Capital. 3°. O

Orçamento de Capital de R$ 47.962.541,00, para o exercício 2011. 4°.A

fixação da verba global, anual, para remuneração dos Administradores

da Companhia, de até R$ 930.000,00, para o período compreendido
entre 0l.03.2011 e 29.02.2012. 5°. Eleitos para ocupar os cargos de
membros do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Alidor Lueders,
ÇPF 114.466.179-04, CI 19/R 111.496 SSP/SC, residente e domiciliado

na cidade de Jaraguá do Sul, SC, membro efetivo, e seu suplente,
Dimas Vanin, CPF 290.799.009-82, CI 3/R-438.860 SSI/SC, residente
e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul, SC; Devanir Danna, CPF
154.41l.999-20, CI 19l.994-6 SSP/SC, residente e domiciliado na

termos menos policiais militares
hoje do que há oito anos e dele

gacias de polícia extremamente

sobrecarregadas, dependendo
de "empréstimos" de servidores

para poderem funcionar.
Voltando ao' assunto princi

pal. O ônibus voltou e sumiram
as ambulâncias. Cadê? De novo,
ninguém sabe, ninguém viu.

Aqui, sim, alguns vereadores
foram persistentes e o Poder Ju-
diciário funcionou rápido. .

Acharam as desaparecidas am
bulâncias enterradas no terreno

onde ficava o parque municipal de
eventos. Até o dia em que escrevi
esse texto eram, aparentemente,
duas ambulâncias, ou o que resta

ram delas. A coisa é séria e deve ser

bem esclarecida. E as informações
são contraditórias: ora se dizia que
isso era um absurdo, ora que não
se sabia de nada, agora que as am-

bulâncias não eram mais utilizadas
(como se isso fosse justificativa).

Nesse meio tempo surgiu a

história do mensalinho. Os ser

vidores comissionados, por livre
e espontânea pressão, contribuí
am com parte de seus vencimen
tos para ajudar, segundo as acu

sações, o pagamento dos gastos
do prefeito na sua defesa judicial
(aquela comentada lá em cima,
do vai e vem de comandante da
cadeira principal). Para tra�sfor
mar o faroeste em comédia pas
telão, os servidores comissiona

dos, aqueles que estão lá por Q.I.,
ou' seja, Quem Indica, fizeram

manifestação pública dizendo

que isso não acontece naquele
paço municipal. Em horário de

expediente ...
Apague a luz o último que

sair... se não sumirem com o inter

ruptor ou as lâmpadas.

residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul, SC; llário Bruch,
CPF 069.088.619�53, CI 2/R 410.800 S�I/SC, residente e domiciliado

na cidade de Jaraguá do Sul, SC, membro efetivo, e seu suplente,
Robert Donath, CPF 121.084.729-91, CI 145.112-0 SSP/SC, residente e

domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul, SC; Eugênio PacelliMendonça
Duppin, CPF 486.116.706-04, CI 1.577.718, residente e domiciliado na

cidade de Eusébio, CE, membro efetivo, e sua suplente, Sra. Francisca
Helena JocaAlencar Araripe, CPF 258.869.323-72, CI 17553-81 SSP/

CE, residente e domiciliada 'na cidade de Fortaleza, CE; Sérgio Mamede
Rosa do Nascimento, CPF 650.042,058-68, CI 6123022, residente e

domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, membro efetivo, e seu

suplente, José .Gilberto Jaloretto, CPF 177.049.879-68, CI 574767

SSPIDF, residente e domiciliado na cidade de Brasília, DF. Fixada a

verba global, anual, para remuneração dos membros do Conselho Fiscal
no montante de R$ 240.000,00, para o período compreendido entre

0l.04.2011 e 31.03.2012. Em Assembleia Geral Extraordinária:

6°. O aumento do capital social da Companhia de R$ 30.000.000,00,
elevando-o de R$ 220.000.000,00 para R$ 250.000.000,00, mediante a

incorporação de reservas de investimento, sem aumento do número de

ações, com a consequente alteração do artigo 5° do Estatuto Social q.ue

passa a vigorar com a seguinte redação: ''Art. 5°. O Capital Social é de

R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquentamilhões de reais) representado
por 112.253.717 (cento e doze milhões, duzentos e cinquenta e três

mil, setecentas e dezessete) ações escríturais nominativas e sem valor

nominal, sendo 46.244.098 (quarenta e seismilhões, duzentose quarenta
e quatro mil e noventa e oito) ações ordinárias e 66.009.619 (sessenta e

seis milhões, nove mil, seiscentas e dezenove) ações preferenciais, sem
direito a voto". 7°. Os jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina
e Correio do Povo, para publicação dos atos legais da Companhia. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente esclareceu que os documentos
citados na ata ficarão arquivados na sede da Companhia. Jaraguá do

Sul, SC, 30 de março de 2011. Registrada na Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina sob n° 20110977122, em 06.05.2011. Maria Dilma

MARISOL S.A.

Companhia Aberta - CVM n° 8486 - CNPJ n'' 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351
EXTRATO DA ATA DAASS�MBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2011

DATA: 30.03.2011. HORA: 13:00. LOCAL: Sede Social na Rua Carlos Cassuli Júnior, CPF 930.617.819-00, CI 3.688.285 SSP/SC,

cidade de Jaraguá do
.
Sul/SC, membro efetivo, e seu suplente, João Koerich - Secretária-Geral.
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I O CERT íLI

VerbadoPAC2maispróxima
Governomunicipal espera receber cerca de R$ 35milhões para seis projetos
JARAGUÁ DO SUL

Uma equipe técnica da
Prefeitura de Jaraguá
do Sul apresenta hoje'
os últimos documentos
referentes aos seis
projetos aprovados no PAC
2 (Programa de Aceleração
do Crescimento) para os

ministérios competentes
em Brasma.

governo federal convocou
a administração muni

cipal para acertar o cro-

...... nograma de liberação da
verba pública - orçada em R$ 35

milhões no total. As propostas
contemplam obras de conten

ção de encostas, pavimentação,
construções de casas populares,
creche e posto de saúde, além de

urbanização, manejo de águas
pluviais, entre outros serviços.
Além de Jaraguá, mais 49 cidades
catarinenses foram selecionadas
nesta etapa do programa pelo
Ministério das Cidades, em ou

tubro do ano passado.
De volta ao município, na

próxima segunda-feira (23), a

equipe técnica da Prefeitura
deve informar quando os recur

sos públicos serão liberados. De
acordo com a chefe de Gabinete,
Fedra Konell, o governo federal
vai repassar o dinheiro através
da Caixa Econômica Federal. "A

-

administração municipal fica

responsável por licitar as obras e

depois prestar contas ao governo

ARQUIVO OCP

Chefe de Gabinete, Fedra Konell, espera resposta do
governo federal quanto à liberação de recursos

federal", explica.
Dentre as seis propostas

aprovadas no PAC2 2, a cons

trução de um condomínio habi
tacioftal no bairro Estrada Nova

(recuperação da área, implanta
ção de ciclovias, pavimentação
das ruas) custará R$ 22 milhões
- somando o maior investimen
to desta empreitada. A segunda
obra mais cara será a revitaliza

ção dos ribeirões do bairro Três
Rios e Francisco de Paulo, no va

lor de R$ 11 milhões.
Para o bairro Rio da Luz, está

projetada a construção de 93 mo

radias, com orçamento de R$ 5,7
milhões. Estas famílias vão receber

temporariamente auxílio aluguel
da Prefeitura até as casas ficarem

prontas, segundo Fedra. "Nesse
local os moradores foram prejudi
cados por causa da condição ruim
do solo e agora terão a chance de
ter suas casas em um lugar segu
ro". Confira todos os projetos no

quadro ao lado.

• Daiana,Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CÂMARA DISCUTE PROBLEMAS DE TRÂNSITO

Mais dois
suspeitos
serão ouvidos
GUARAMIRIM

Não será tão simples so

lucionar o caso das ambu
lâncias que foram encontra

das enterradas no terreno do

l-parque de eventos Perfeito
Manoel Aguiar de Guarami

rim, na sexta-feira passada.
O delegado da Polícia Civil

! ' do município, Daniel Dias,
afirmou que os depoimentos
de dois funcionários da Se
cretaria de Infraestrutura da

Prefeitura, que estariam en-

volvidos no caso, indicaram
mais dois servidores munici

pais como suspeitos.
Até amanhã, Dias preten

de ouvir os dois funcionários,
e o depoimento do prefeito
Nilson Bylaardt continua

� marcado para segunda-feira
(23). Segundo o delegado, a
Prefeitura alegou que o se

.cretário de Infraestrutura,
Rodolfo Iahn Neto, estava de
férias no final de fevereiro,
período em que os veículos
foram enterrados no pátio
do parque. "O govemo ficou
de encaminhar a planilha de
férias do secretário", afirma.
'Sendo assim, o delegado
quer descobrir quem ficou

responsável pela secretaria
durante .as férias de Neto.
"Parece que nesse período
Ademir Tank (ex-secretário
de Desenvolvimento Eco

nômico), e urn funcionário
chamado Gilberto estavam

responsáveis pela pasta",
completa. Dias tem mais de
20 dias para concluir o in

quérito policial.

. Tráfego intenso no Centro da cidade tem causado preocupação
Enquanto não há previsão para

as obras de duplicação da BR-280
saírem do papel, o município de
Guaramirim enfrenta sérias conse

quências.À Câmara deVereadores,
Diogo Junckes (PR) levou a discus
são dos problemas de trânsito da
área central de Guaramirim duas
vezes, com objetivo de chamar

atenção do governomunicipal,
Segundo Iunckes, caminhar,

pedalar e trafegar no Centro da ci
dade está cada vez mais perigoso.
Isso porque, motoristas fogem do

congestionamento da rodovia fe
deral durante os horários de pico

e acabam movimentando as vias

municipais. "Duas semanas atrás
uma mãe, de cinco filhos morreu

atropelada próximo ao ginásio de

esportes Rodolfo Jahn", relembrou.
Para o vereador, a Prefeitura deve
tomar medidas urgentes para me- ,

lhorar a sinalização. "Hoje a cidade
não está planejada para suportar
urn fluxo de tráfegomaior".

No mês passado, Iunckes foi até
ao Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes),
emFlorianópolis, para cobrarprovi
dências. No entanto, o vereadornão
trouxe boas notícias. Diante dessa

situação, ele pede para o poder pú
blico municipal amenizar os pro
blemas, com o intuito de evitar que
mais mortes aconteçam. "O mo

mento exige investimentos", alerta.
Quanto ao debate de tomar um

trecho daBR-280 emurnavia estadu
al (do trevo daSC-4l3, RodoviadoAr
roz, até a entrada de Guaramirim), o
vereador se posiciona contra- Ele ob
serva que o Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura) não con

segue manter as rodovias estaduais
epor isso seriabastante complicado
transferirmais uma responsabilida
de para o Estado.

-

ARQUIVO OCP

li:t�JjJumJ�
Junckes cobra medidas para que as vias municipais sejam mals seguras
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Justa e urgente
A greve dos professores começou
ontem em todo Estado com

participação maciça. Na
região, segundo as estimativas

oficiais, cerca de 70% dos

profissionais devem sair das
salas de aula. O movimento
tem tudo para ser histórico,
porque diferente de todas
as outras paralisações, não
que as anteriores não fossem
por uma causa justa, nessa
a categoria cruza os braços
para que o governo estadual

cumpra o que diz a lei, por isso,
é mais legal do que nunca e

ainda tem reforço de decisão

favorável do Supremo Tribunal
Federal. Aliás, o pagamento do
piso já deveria ter começado a
valer em 2008. Mas, com uma

jogadaJurídica, LuizHenrique
da Silveira (PMDB) deixou
a bomba explodir no colo de
Raimundo Colombo (DEM)
que entrou apenas no quinto
mês de mandato e já enfrenta o

desgaste.
Paralisações de serviços essenciais
como a educação, a saúde, a
segurança, e o transporte público
sempre provocam prejuízos
diretos para população que
precisa deles. Porém, é quase

Apoio
"Fico aqui pensando quando
a diferença salarial entre
um juiz e um professor
ultrapassa os R$ 20 mil, que
valor a nossa sociedade dá

para quem educa, e para
quem julga? Aqueles que na
verdade não são educados
fatalmente estarão sempre
na fila dos julgados, porque
invariavelmente a sociedade

pune pelamá formação
qualquer tipo de cidadão". Do
vereador Amarildo Sarti (PV)
apoiando a reivindicação dos

professores.

)

que unanimidade que desta
vez os professores precisam
reagir. Não para o simples
beneficio da categoria, mas para
o bem do nosso tão esfacelado
sistema educacional. Não
há qualidade de ensino sem

qualidade de quem tem a

missão de comandá-lo. Não
há profissional capacitado
sem que o sistema proporcione
melhores salários e incentivos.
O vencimento básico de um

professor da rede estadual não

chega a míseros R$ 650, em

]araguá, o valor ultrapassa
os R$ 2.000. É até uma

-

vergonha para uma região tão
desenvolvida como a nossa. Não
há como defender o status quo, é
preciso virar a mesa de maneira

inteligente, sem violência e cor

partidária. A causa é histórica
e não tem sigla, por isso o
movimento ganha simpatia da
sociedade, que torce pará que
o governo do Estado reconheça
que a causa éjusta e urgente para
todos. Na segunda-feira haverá
nova rodada de negociação entre
o comando de greve o governo.
A torcida épara que se chegue a
um acordo e que a sociedade seja
beneficiada diretamente por ele.

SDR
o presidente do DEM de

Guaramirim, Lauro Frõlich, de
Schroeder, Valmor Pianezzer,
é a secretária de Habitação da
Prefeitura de Iaraguá, Maristela
Menell (representando Carione

Pavanello), se reúnem esta

semana com o secretário de
Desenvolvimento Regional, Lia
Tironi, para discutir sobre as

vagas de gerência SDR. Davio

Leu, democrata confirmado

para o cargo de diretor geral
da secretaria, torce para que as

nomeações sejam oficializadas o

mais rápido possível.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClse, 006269/tl
Profissionalismo

CompetênCia
Credibilidade

www.gumz.com.br

Qualidade
E!tlY&l1§�

��1t�'lbi�rte'
Cunfiança

. ' �. \

,
r " I ç
� i�

UMA PARGERIA iDE DÁ G'EHIO.
, I

gumz@gumz..com.br

Oesdce1918(47)3371-4747

DIVULGAÇÃO

5
}Uéln das lnmcaç;õ�s e:proje:tos. de lei piaranOmOOl'n1.8S �

alterar denomínações de lOrca1idades�, a Câmara ap/l'owU,
doisprojetos do Executivo,nanoite de: te;rça.-.feim",Um deles
Blltodza a 3pflicação deR$ 15umpara adequar anov�. sede:
doProoon..E o outropermíte repasse: deR$ ao,milparao
setor ag"ícola do, JlnlIDidpio�

..

Diminuir estrutura
o impacto para os cofres do Estado com pagamento integral do
piso, de R$ l.180, aos professores pode chegar a R$ 1 bilhão por ano

segundo estimativas inicias da Secretaria da Fazenda. É uma cifra
significativa, mas que pode facilmente ser compensada pelo corte de

despesa, incluindo a diminuição do quadro de pessoal, ou melhor,
dos apadrinhados políticos.

Despesas
A presidência da Câmara
de Jaraguá do Sul anunciou

. que promete tornar mais
rigoroso os critérios de

autorização para que
funcionários e vereadores

participarem de cursos.
E umamedida que visa
diminuir os custos com

viagens e diárias, quando
essas forem desnecessárias.

Conflito
Mesmo como
entendimento unânime da
Comissão de Ética Pública
da Presidência de que
ocupantes do primeiro
e do segundo escalão
do governo federal não

podem ter empresas de

consultoria, por configurar
conflito de interesse, cinco
ministros mantém ativos
seus negócios no setor. São
eles: Fernando Pimentel
(Desenvolvimento), José
Eduardo Martins Cardozo

(Justiça), Moreira Franco
(Assuntos Estratégicos),
Leônidas Cristina (Portos)
e Fernando Bezerra

(Integração Nacional). A
comissão já havia pedido
para que Antonio Palocci
mudasse de ramo e deve
fazer o mesmo com os

outros ministros.

Incerto
A vereadoraNatália Petry (PSB)

.

recebeu convite e confirmou

participação na festa que o
PMDB promove neste sábado
em Nereu Ramos. Mas por
enquanto a possível filiação
de Natália no PMDB está no

campo das especulações. A
vereadora quer primeiro
saber que encaminhamento
tomará seu partido no país e

no Estado para depois tomar
uma decisão'.' 1 " ' ,.

." li.

i
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CHARGE EDITORIAL

Bolsa-aluguelTEN\-\O �ts MeDo
..

S t>S RAPOSAS

BR\6U!N1AS!f
C.Ut�'PO
�AS

6tXAS OE LOBO! 1fI//JIj.. Conselho Federal da Ordem dos Advoga
dos do Brasil irá ajuizar uma Adin (Ação
Direta de Inconstitucionalidade) para

..... questionar as leis estaduais que preveem
o pagamento de auxílio-moradia aos membros
do Ministério Público nos Estados de Santa Ca

tarina, Amapá, Rondônia, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
A denúncia foi feita pelo jornal
Estado de São Paulo, que infor
mou que promotores e procu
radores, com salários de R$ 16
mil e R$ 22 mil, recebem o bol

sa-aluguel entre R$ 3,2 mil e R$
4,4mil, criando uma espécie de
supersalários no MP.

No entendimento da OAB, a referida verba
viola a Constituição Federal, que permite que
os membros do MP sejam remunerados exclu
sivamente por meio de seus subsídios, fixados
em parcela única, vedando a recepção de outras
verbas remuneratórias. Já o presidente daACMP

(Associação Catarinense do Ministério Público),
Andrey Cunha Amorim, justifica que o auxílio
moradia recebido pelos integrantes do Ministé
rio Público é uma verbade caráter indenizatório,
em razão das constantes mudanças de comarcas
impostas pelas características das carreiras.

'

Mas mesmo assim o benefí
cio não se justifica, até porque
existem outras profissões na

esfera estadual que deman
dam esse tipo de transferência
- como é o caso dos policiais
civis e militares, que constan

temente realizam mudança de
comarcas em virtude de pro-
moções na carreira.

É por esse tipo de absurdo que se tem cada
vez mais certeza que os profissionais da esfera
estadual que diretamente lidam com a saúde,
educação e segurança da população poderiam
receber melhores salários se houvesse boa von
tade por parte dos governantes.

DOLErrOR DOLErrOR

Guaramirim Orgulho de ser 1711fI//JIj"lho o azul do céu, às ve

zes com nuvens cmzen

tas que pairam em altos
...... flocos, que pode ser apre
ciado e admirado pelo cidadão

guaramirense, assim como o sol

que faísca sobre o

rio Itapocu e sobre
o verde da mata

atlântica, que in
siste em se manter

viva, mesmo cha
muscada de cons

truções por entre

seu verde, antes

intocado .: E o velho
trem, imponente,
com seu barulho

mirense está incrédulo e calado,
no entanto, não deixa de meditar
e fazer conjecturas. Afinal, sou

hoje, apenas a tristeza e a dor,
enquanto se desenha diante de
mim a imagem de uma história

�\ em desconstrução,
-

o patrimônio des

truído, direitos vio

lados, a cidade pe
dindo socorro, na

voz emudecida dos

que preferem calar
e acreditar que tudo

'póde mudar, pois
sabem quem ela é,
quem a construiu,
quem a amou. As

semelho-me ao velho trem, mas

carregando amargura e decep
ção, pois se olho pela janela me

deparo com uma paisagem acin

zentada' retalhada, desfigurada.
Sou Guaramirim, sou tudo o

que aqui existe. Estou em cada

patrimônio destruído, no hospital
definhando, em cada rua esbura

cada, em cada partícula de poeira
que por vezes a chuva arrasta, em
cada lágrima do idoso que é histó

ria, enfim, estou em cada raio de
sol que sempre surge como espe
rança de dias melhores.

Se me disserem que é absur
do falar assim, respondo que
também acharia se não tivesse
conhecido Guaramirim um dia.

O
número 171, em termos de legis!ação cri
minal, representa o artigo do Código Pe
nal brasileiro em que o crime de estelio
nato está previsto.

Com uma pena que varia de um a cinco anos

de reclusão, além de multa, comete este crime,
em sua modalidade genérica prevista no caput
do mencionado artigo, o agente
que "obter para si ou para ou

trem, vantagem ilícita, em pre
juízo alheio, induzindo ou man

tendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento".

De acordo comVictor E. Rios

Gonçalves, trata-se de um crime

que se caracteriza pelo emprego
de fraude, uma vez que seu au

tor, usualmente conhecido por
estelionatário, utiliza-se de al
guma artimanha para conseguir
enganar a vítima e convencê-la
a entregar-lhe algum pertence,
locupletando-se ilicitamente com tal objeto.

Em outras palavras, "significa conseguir um
benefício ou um lucro ilícito em razão do engano
provocado na vítima", como muito bem explica o

magistrado e professorGuilherme de SouzaNucci.
Assim, ao invés de utilizar a violência ou a

grave ameaça para lesionar o patrimônio da ví
tima (como ocorre, por exemplo, no crime de
Roubo - art.157, CP), o agente emprega um es

tratagema para induzi-la em erro, "levando-a a

ter uma errônea percepção dos fatos, ou para
mantê-la em erro,' utilizando-se de manobras

para impedir que ela perceba o equívoco em que
<,

labora" (Fernando Capez).
Por _tais razões,' o cidadão que mantém uma

conduta social regada à desonestidade e mentiras,
prostrando-se a ludibriar o próximo em prol do
próprio benefício, é-vulgarmente tachado de" 171 ".

Contudo, antes de ser um ato ilícito, a con

duta perpetrada por tal indivíduo é imoral e

contrária a todos os preceitos de
uma sociedade civilizada.

Agora, como entender aque
las pessoas que, além de ludi
briar várias outras, sentem or

gulho de. sair na mídia nacional

expondo suas falcatruas, como
no recente caso do ex-jogador de
futebol noticiado pelo Fantásti
co em 8 de maio de 2011?

Na atual corrida incessante
em busca da fama e do dinheiro
fácil, perdeu-se pelo caminho o

bom sensó e o espírito de civili
dade. Virtudes como honra, leal
dade e honestidade por muitas

pessoas foram abandonadas ao relento. Outras

sequer chegaram a conhecer seus significados.
E de tanto ver prevalecer às injustiças neste

país manchado pela corrupção, muitos homens
de bem abaixaram suas guardas e se acomoda
ram com essa estúpida realidade tupiniquim.

Poucos são os que ainda sésentem humilha
dos e indignados com essa situação, e menos

. ainda são os que fazem algo paramodificá-la.

.

"
o meu olhar,
como cidadã

guaramirense está
incrédulo e calado,
no entanto, não

deixa de meditar e _

fazer conjeéturas.-

"
E de tanto ver prevalecer

às injustiças neste
paísmanchado pela
corrupção,muitos
homens de bem

ensurdecedor, que ao deslizar
sobre os trilhos, vai cortando a

cidade e levando as sementes

da prosperidade, contemplan
do os caminhos de Guaramirim.
Contrastando com isso, estão as

ruas por onde o povo circula e as

rodas dos automóveis desenham

.

seu percurso, ecoando os gritos
de suas crateras, formadas ao

longo dos dias -

e lá esquecidas,
que se misturam com as pedras
soltas e a poeira que empalidece
a beleza de nossa cidade. Tudo o

que se move lança poeira no ar,

que se assenta nas soleiras das

janelas e deposita-se como pólen
em mesas, cadeiras e outros mó
veis. As crateras tornam-se furio
sas com os que transitam e todos
os dias insistem em vencê-las. O

.

meu-olhar, I como .cidadã guar-a.,

abaixaram suas guardas
e se acomodaram com

essa estúpida realidade
tupiniquim.

"

Mario CesarFelippi Filho, professordo Curso deDireito
da Católica de Santa Catarina, advogado especialista na

área Penal e ProcessualPenal, presidente da Comissão dê
Estudos da OAB/SC, 23asubseção de Jaraguá do Sul

Clemir Teresinha dosSantos,
, .. _ ,. " ,

"

.
. professora de História
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Greve histórica e sem

precedentes na região
do Vale do ltapocu. Essa
é a avaliação feita pela
regional do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em
Educação).
'--om faixas e cartazes, cer

ca de 140 profissionais da

educação se reuniram on

.._tem em uma assembleia
na Escola Estadual Duarte Maga
lhães' em Jaraguá do Sul, na tarde
de ontem. O objetivo era definir o

.

comando da greve e organizar as
ações para os próximos dias. De
acordo com a diretora regional do
Sinte, Cristiane de Oliveira Mül
ler, serão realizados atos públicos,
como passeatas e panfletagens.
"Vamos mostrar para a comuni
dade que estamos parados por um
motivo justo. Acreditamos no en

sino público", ressaltou Cristiane.
O sindicato prevê que cerca de

70% dos professores da região ade
riram à greve. Cristiane afirma que,

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 19 de maio de 2011

em Guaramirim, quatro das cinco

escolas teriam paralisado 100% das
aulas. No Estado, segundo o Sinte,
a paralisação é de 80%. Para os pais
que estão descontentes, Cristiane
argumento que essa é a hora de

paralisar. "Se deixar, o problema vai
continuar", concluiu.

No entanto, a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Social) afirma
que a paralisação atingiu cerca de
20% da categoria. De acordo com a

gerente de educação, Deni Rateke,
149 dos cerca de 800 professores da
região pararam de dar aulas em 12

escolas dos municípios de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Schroeder. A

gerente afirma que nenhum educa
dor das escolas de Massaranduba e

Corupá aderiu à greve.
O professor Lenoir Trevisani

Filho leciona há um ano e meio

e é a primeira vez que participa
de uma greve. "A mobilização
está muito boa, os altinos estão

apoiando. É uma experiência
muito rica", disse Leonir.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE

Na Duarte, adesão
é de quase 50%
Na Escola Estadual Duarte

Magalhães a adesão é. de quase
50%. Ontem, dos 44 professores,
19 professores pararam as aulas.
Cerca de 720 alunos de 24 turmas
dos três turnos ficaram em casa,

pois foram avisados que não te

riam aula. De acordo com a di

retora, Rosangela Hansen Kreut

zfeldt, a orientação da gerência
de educação é que hoje os alunos
vão hoje à escola, para saber se

Categoria protestou durante assembleia na Escola Duarte Magalhães terão aula nos próximos dias.

CATEGORIA DISCUTIU SITUAÇÃO NAS ESCOLAS E NOVAS AÇÕES

REVE

Professoresmantêmmobilização
Segundo o Sinte, 70% dos professores aderiram à paralisação no Vale: já SDR fala em 20%

Grevistas lotam Câmara de Guaramirim
Perto das 9h30 de ontem, mais nos apóiam as reivindicações da

de dez escolas de Guaramirim e classe. Em uma tumultuada reu

da região foram representadas na nião com o governador Raimun
Câmara de Vereadores da cidade, do Colombo na terça-feira, que
onde o espaço foi cedido para que durou cerca de duas horas e meia,
os grevistas pudessem discutir as o combinado foi uma nova audi

próximas ações da mobilização. ência na próxima segunda-feira,
Os professores não pararam de 'às 10h, para que o Estado apre
chegar até as cadeiras ficarem 10- sente uma proposta. No domingo, .

tadas - e alguns precisaram até os comandos de greve se reúnem
mesmo ficar em pé, por falta de

espaço.
Conduzida pelos representan

tes da Regional do Sinte, a reunião
teve início com a explanação do
diretor estadual do órgão, Luiz
Carlos Vieira. Ele afirmou que a

luta não é apenas pelo piso do sa

lário (confirao quadro acima),mas
também contra a terceirização e

municipalização da merenda, por "<

melhores condições de infraestru
tura. i'A maioria das escolas esta

duais não tem sequer o habite-se
do município, e outras não tem o

laudo dos bombeiros. Sem contar

que ainda não foram anuladas as

faltas que ganhamos por causa da
greve de 2008", ressaltou o diretor.

Esta é a primeira vez, segundo !, \
zY.:i.cir�:que:�at_émesmo;pais .e ;alJ;l;::.�: Professores de mais de.dez escolas da ddadeparãdparamdc encontro

para escolher quem comparece
à reunião de segunda-feira. Até

lá, a esperança é de que a adesão

chegue a 100% - atualmente, algu
mas escolas ainda não aderiram às

greves, enquanto outras tem 60%
de participação e ainda outras

unidades tem apenas um ou dois

professores que decidiram não

participar.
MARCELE GOUCHE

Lauro Zimmermann ainda tem
dias da interdição para repor
Uma das escolas que marcou tindo certa pressão das famílias por

presença em peso na assembleia, causa de cerca de um mês perdido
além da Almirante Tamandaré e com as interdições deste ano.
da Escola Estadual Urbana São "Peço que vocês compreendam
Pedro, foi a Lauro Zimmermann quem não veio. Estamos sendo hu
- na qual a reivindicação dos milhados, além de toda a neglígên
professores, além dos pedidos cia que sofremos do governo régio
comuns a todas as escolas, ainda nal. Quero pedir proteção jurídica
sebaseia nos problemas estrutu- legal porque, quando for para repor
rais que vem sendo discutidos há as aulas, vamos repor primeiro as

alguns anos na instituição. das greves - a da interdição é outra
A professora Mazilda Fiamon- coisa. Se já não. temos culpa dos

cini foi autora de um dos discursos baixos salários, temos menos culpa
mais inconformados damanhã. Na ainda dos problemas que existem

Lauro Zimmermann, apenas três na escola e ninguém tem respeito
professoras permaneceram traba - o bastante para resolver", afirmou 'a
lhando, já que. a escola estaria sen- professora.

-

EDUARDO MONTECINO

Gerai /

Piso salarial em Santa Catarina

para 40 horas trabalhadas
• Início da carreira: R$ 609,46.
Com alimentação e transporte,

"
valor chega a R$ 1.053,24

; � .Ucenciatura curta: R$ 778,0�,
,chegando a R$.,1.172,54 corno
adiclena: de 'remunerâção

• Licenciatura plena: R$ 993,20.
Com a remuneração, valor é de
R$1.441,51

• Reivindicação dos professores:
aplicação do piso nacional de R$
1.597,87

'.'

.PlOfessoraMa'Zilda mostrou inconformismottEstamos sendo humilhad.os':
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8 Tempo-
PREVISÃO DO TEM-PO

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 19 de maio de 2011

CHUVA

Nevoeiros ao amanhecer
com presença de sol em
se, no decorrer do dia. No
litoral persiste a condição
de chuva fraca e isolada
na madrugada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 7°e
MÁX: 24°e

SEXTA

MíN: 7°e
MÁX: 23°e .

SÁBADO
MíN: 100e
MÁX: 24°e

DOMINGO

MíN:11°e
MÁX: 26°e

UMIDADE

Ar seco e sem nuvens

em Santa Catarina

RADIAÇÃO
Raios ultravioleta em nível

alto no Sul do país
A umidade do ar continua baixa sobre

o Estado, com pouca formação de nuvens.
Nas regiões mais elevadas, umidade mais
alta provoca nevoeiros, enquanto no lito
ral, ainda há incidência de chuva isolada.

Embora esteja abaixo dos níveis de risco,
a radiação ultravioleta sobre a região sul tem

.

alta considerável nos próximos dias. Devido
ao tempo aberto e falta de nuvens, recomen
da-se precauções nas horas de pico solar.

I

El1solarado

FASES DA LUA

Pal'cia!mel1te Nublado Illstávfll
Nahlad(l

• j ",,:".

... ,"

.OU. CUPOM FISCAl.,A
MILHARES DE PESSOA
E ISSO VALE MUITO.

Cada vez que você pede nota ou cupom fiscal está exercendo um

melhorando a vida de milhares de catarinenses. É com os recu

a gente investe em educação, saúde, segurança, infraestrutu�

e muito mais. Tudo fica melhor quando você colabora. Pe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Eles dizem "não" ao bullying!
Alunos da escola Teresa Ramos, de Corupá, criam blog para discutir o tema
CORUPÃ

Ele geralmente começa com
um apelido. Depois, vem um

empurrão, um xingamento,
a humilhação. O bullying
é o tipo de violência que
mais cresce no mundo,
o que preocupa crianças,
pais e professores.

Para
discutir este tema tão

atual, os alunos da oita
va' série da escola Teresa

Ramos, em Corupá, op
taram por uma ferramenta que
está entre as prediletas do públi
co adolescente. Eles criaram um

blog onde apresentam informa

ções sobre o assunto, com o in
tuito de conscientizar a comuni
dade para que se diga "não" a este
tipo de agressão. "Nós já discutí
amos o bullying com eles, desde
a sexta série. Tratávamos o tema

através de cartazes, mas a ideia do

blog surgiu dos próprios alunos,
porque eles gostam de internet. É
algo que eles se identificam", expli
ca a professora e coordenadora do

projeto, Diana Seidel.
O projeto também incluiu uma

pesquisa, onde 205 alunos da uni
dade foram ouvidos. Deste total,
mais de 86% afirmou já ter sido
vítima de bullying, o que compro
va a necessidade de ações contra
este tipo de violência. "É uma de

savença. Geralmente começa com
uma brincadeira, um apelido, mas
depois vira algo mais grave. Agora,
estamosmais cuidadosos com isso
na escola", revelaMartin da Costa,
13 anos. "Eu já uso a internet para
visitar outros blogs, acessar jo
gos e redes sociais. E legal a gente
mostrar isso em um blog porque
qualquer pessoa pode acessar e

o bullying não existe só dentro da

escola, ele está nas ruas e no tra

balho'" acrescenta a aluna Adriele

LoyhenWittaczik, 13 anos,

I'Geralmente começa
com uma,br"i.ncadf!ira, um
apelido, IJI'às depôis vira
algo mais grave�Agora,
estamos mais cuidadosos

com isso na escola".
MARTIN DA COSTA, 13 ANOS

Alunos' criam
blog para
discutir
maneiras de
combater o
bullying em

sala de aula

o que- é bullying?
Bullying éumasituação caracterizadapor

atos agressivos verbais ou físicos demaneira
repetitiva por parte de uma oumais pessoas
contra outro indivíduo. O termo em inglês
refere-se aos verbos "ameaçar ou intimidar".

A escola é um dos lugares onde o

bullying é praticado com mais frequên-

EDUARDO MONTECINO

cia, uma vez que neste espaço convivem
diariamente crianças e adolescentes de
diferentes etnias, religiões e classes so

ciais. As vítimas deste tipo de violência,
física ou psicológica, podem perder a au
toestima, e em muitos casos, as crianças
perdem o interesse em ir à escola.

Para conhecer mais sobre o

projeto basta acessar: http://te
resabullying.blogspot.com.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

Edital nO 002/2011, de 18 maio de 2011. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO GERAL DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA FIXA ANUAL, RE
LATIVO AO EXERCíCIO DE 2011. MILTON PEREIRA JÚNIOR, Diretor de Receita Fiscal da Secretaria
da Fazenda do Município de Jaraguá do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em

cumprimento ao que determina a alínea "b", do inciso I, do §3° do art. 26, da Lei Complementar Muni
cipal nO 001/93 e Decreto Municipal nO 3.225/95, torna público a seguinte NOTIFICAÇÃO GERAL DE

LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA
FIXAANUAL, relativo ao exercício de 2011: 1) - Ficam os contribuintes sujeitos ao recolhimento previsto
nos §§ 1° e 2°, do art. 15 e inciso II, do art. 34, ambos da Lei Complementar Municipal n° 35/2003, de
23/12/2003, e no art. 1°, da Lei Complementar Municipal nO 83/2008, de 18/12/2008, notificados do lan

çamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma fixa anual, referente ao

exercício de 2011.2) - De acordo com o art. 2°, do Decreto nO 7590/2010, de 23/11/2010, o pagamento
do ISSQN Fixo Anual será em até 02 (duas) parcelas nos seguintes vencimentos: a primeira parcela terá
o vencimento no dia 15 de junho de 2011 e a segunda parcela terá o vencimento no dia 15 de julho de

2011, sendo que o valor das parcelas não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da
Unidade Padrão Municipal- UPM. Entretanto para os contribuintes do ISSQN com lançamento fixo anual
previsto neste edital, cujo valor seja igualou superior a 03 (três) UPM's, poderão requerer o seu parce
lamento em até 05 (cinco) vezes, observada a data de vencimento da primeira parcela, em 15 de junho
de 2011, vencendo-se as demais sucessivamente de 30 em 30 (trinta em trinta) dias, respeitado o valor

mínimo de 50% (cinquenta por cento) da Unidade Padrão Municipal- UPM. O valor da Unidade Padrão

Municipal- UPM fixado para o exercício de 2011 pelo Decreto nO 7588/2011, de 23/11/2010, é de R$
114,20 (cento e catorze reais e vinte centavos). 3) - Os contribuintes que até o dia 08/06/2011 não rece

berem o carnê de lançamento do ISSQN Fixo Anual, que será enviado por via postal para os endereços
de correspondência constantes em nossa base cadastral, deverão retirá-los até o dia 15/06/2011 junto ao

Setor de Tributação da Prefeitura, situado à Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro Barra do Rio Molha,
Jaraguá do Sul - SC, no horário das 07:30 às 11: 15 horas e das 13:00 às 16:45 horas, de segunda a

sexta-feira. As instruções acima mencionadas também se aplicam para os contribuintes cujo endereço
de correspondência esteja incompleto, uma vez que os carnês não serão enviados por via postal. 4) -

Após o dia 15/06/2011, todas as notificações de lançamento do ISSQN Fixo Anual serão consideradas

entregues para os efeitos da lei, ficando os contribuintes sujeitos aos acréscimos legais previstos, além
da inscrição em Dívida Ativa do Município e a consequente Cobrança Judicial. _5) - Os dados sobre o

lançamento estarão disponibilizados na Diretoria de Receita Fiscal da Prefeitura de Jaraguá do Sul- SC.

6) - O prazo limite para propositura de recursos administrativos referentes à contestação dos lançamen
tos, é 15/06/2011, conforme preceitua o artigo 5°, do Decreto nO 7590/2011. O requerimento deverá ser

protocolado até esta data no Setor de Protocolo da Prefeitura, no endereço informado acima, após'o que,
será considerado intempestivo. Jaraguá do Sul, SC, 18 de maio de 2011.

MILTON PEREIRA JÚNIOR
Diretor de Receita Fiscal - Matrícula 80062-7

Jaraguádo Sul sedia
encontro do Cejesc

Começa hoje e segue até sábado, dia 21,
no Cejas, a 5a Assembleia Geral Ordinária do

Cejesc (Conselho Estadual do Jovem Empre
endedor de Santa Catarina). A programação
do encontro contempla palestras, debates, e
visitas, o .que deve movimentar a economia

local, principalmente na rede hoteleira, de
bares e restaurantes, além de fomentar negó
cios em diversos segmentos.

De acordo com a diretora de Eventos do
Núcleo de Jovens Empreendedores Acijs/
Apevi, Graziela Bordin, uma das responsáveis
pelos preparativos do encontro, mais de 140

jovens já confirmaram presença. "Iaraguá do
Sul já é nacionalmente conhecida pelo em

preendedorismo. Um evento como este re

força esta imagem, além de gerar negócios e

promover o associatívísmo", destaca.
A abertura do evento acontece hoje, a partir

das 19h15, no Cejas, quando o especialista em
desenvolvimento humano e desempenho or

ganizacional'Alexandre Prates, palestrará sobre
o tema (IA reinvenção do Profissional". Na oca

sião, o especialista emRecursosHumanos, João
Gascho, a gestora de Talentos, Zélia Breithaupt,
e a consultora de Recrutamento, Elizabete Ma-

tedi, também debaterão o tema.

Já na sexta-feira, dia 20, a partir das 8h, os
jovens realizamvisita técnica à empresa Lunen

der, de Guaramirim. Também estão previstas
rodadas de negócios, ações de integração, pas
seio turístico e a assembleia mensal da entida

de, que tratará de temas como o Brasil Eficiente
e Projeto Mentor de Líderes. Outras informa

ções sobre o evento e a programação completa
no site: www.cejesc.org.br.

Especialista em
desenvolvimento

humano, Alexandre
Prates, realiza

palestra na abertura
do evento

i
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Clube comemora 20 anos de rock
Curupira é amais antiga casa de música alternativa ainda em atividade no Vale do Itapocu
GUARAMIRIM

Neste sábado, dia 21, um
dos principais espaços do
rock alternativo na região,
o Curupira Rock Glub, de
Guaramirim, completa
20 anos de história.

.

casa preparou um show

especial para o dia. Com

presença das bandas Bur
_J.li'!.g Road (Hard Rock),

Canifraz (Death Metal), The Reven

ge (Heavy Metal), The Fun (Punk
Rock), Carcerários (Hard Core) e

Beer Face (Country Core), o show
relembra parte da história do lo
cal. "Procuramos um pouco de
cada estilo, com bandas que já
passaram pela casa", explica pro
dutora do evento, Mariana Pires.

Apenas a.Beer Face é estreante, e
vem acompanhando a Canifraz e

a The Revenge, de Paranaguá. Já a
The Fun e Carcerários são de Iara
guá do Sul e a Burning Road é de

Itajaí. O show começa às 20 horas
e a entrada é um quilo de alimento
não perecível que será doado ao Lar
daCriança e àApae deGuaramirim.

Uma das mais antigas casas de
rock alternativo em atividade do

país, o Curupira tem entre o cenário

"underground" nacional o apelido
carinhoso de "Templo do Rock" "O
curupira não é uma casa de shows,
é uma atitude, uma forma de agir",
defineMariana,Ao longo de seus 20

anos, o local esteve em risco de fe
char algumas vezes por problemas
financeiros - em 2009, o local foi ce
nário de um incêndio que destruiu

parte do palco - e sempre se reer

gueu devido a ação de bandas e tas.
"Recebemos diariamente vários e

mails de bandas novas, que sonham
em tocar aqui", ressaltou.

Entre os grupos que marcaram

a história do Curupira estão nomes
conhecidos nacionalmente como

Matanza, Cansei de ser Sexy, Made
in Brazil e Garotos Podres. Segundo
o músico e ex-produtor do clube,
Kélson Marcelo, a casa foi um dos

"berços"
.

de várias bandas do cir
cuito independente nacional. A pri
meira apresentação da sua banda,
Fly-X, foi no Curupira, em 1997.

Para este ano, o Curupira Rock
Club está se preparando para uma
nova empreitada - se firmar como
instituto ambiental. "Não vamos

mais ser só um clube, mas tam

bérq,um instituto ecológico", con
ta a produtora, que crê que a casa

possa servir para atrair os jovens
parao debate sobre ecologia e sus

tentabilidade.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO/REGIÃO ROCK
;'11 ;";I;'T1�

Clube Curupira é considerado "berço" de várias bandas do circuito independente de música no país

EVENTO RELEMBRA HiSTÓRIA E VISA AO RESGA"fE DAS TRADiÇÕES

Sociedade Aliança festeja 62 anos de fundação
ARQUIVO OCP

Sodédade Aliança, localizada no Rio Cerro II, foi fundada em 1949

Para relembrar a história da adicionando que é preciso inovar
associação, recuperar ex-sócios e para que as associações possam
conquistar novos, neste domin- continuar ativas.
go, dia 22, a Sociedade Esportí- As festividades começam às
va e Recreativa Aliança festeja 10h, na sede da sociedade, e os

62 anos de fundação e prepara organizadores esperam que cer

uma série de homenagens aos ca de 500 pessoas' compareçam,
sócios premiados nas cornpe- entre sócios, os ex-sócios e ínte
tições desde 1984, e às famílias jessados. Além da. homenagem
com associados na. quarta ou

.

aos reis e rainhas do tiro desde

quinta geração. 1984,'e asfamílias com quatro
Segundo o coordenador das e cinco gerações de sócios, ha-

. festividades, Ivanir Schwanz, o verá também um desfile para
objetivo é valorizar a cultura das integração dos participantes.
'Sociedades de tiro, e tentar con - Para o almoço, será feito um

quistar a atenção da juventude. churrasco, com custo de R$ 10
"Se os jovens não preservarem para os sócios', que devem can

a tradição dos pais, avós e bi- firmar presença até a noite de
savós, em dez ou 20 anos as so- hoje. , ." . I

cíedades vão acabar", comentou"
., , ": �. Sociedade Aliança foi �n:.,.,....,..,..,...",�__�__,...,,-,.....,.--.--::--:-::-:-:-:-�,...,..-

dada em 1949, e até 1983, usava
como sede o salão Roeder, que
compraram em 1976. A atual
sede, no km 18 da rodovia SC-

416, no Rio Cerro II, foi inaugu
rada em 1984. Desde 1985 orga
niza a Kolonistenfest, a Festa do
Colono, promovendo a cultura
alemã. Também patrocina o gru
pu folclórico Grünes Tal, e auxilia
.na realização de intercâmbios
culturais com aAlemanha.
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dutos líderam
de queixas

Procon registrou 152 reclamações nos últimos sete meses
JARAGUÁ DO SUL

A história de Maria Feltrin
Rocha, 17 anos, é parecida
com a de muitos outros
consumidores.

A
estudante comprou
uma geladeira em se

tembro do ano passado
e em dezembro a gela

deira estragou. Ela conta que, ao

procurar a loja de departamentos
onde havia comprado o produto:
a gerência informou que não po
deria fazer nada e que ela deveria

ligar para a central da assistência

Telefonia adota
novo padrão
de atendimento·

Segundo o diretor do Procon,
AdilsonMacário deOliveiraJúnior, a
telefonia é, historicamente, campeã
de reclamações no país. No entan

to, ele não soube informar quantos
procedimentos foram abertos em

Iaraguá antes de setembro de 2010,
. quando ele assumiu a diretoria do

órgão. De acordo com Macário,
houve mudanças no sistema que
contabiliza os atendimentos e, por
isso, não é possível comparar se

houve aumento ou queda nas quei
xas em relação a anos anteriores.

Ele comenta que o Sindec (Sis
tema Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor), utiliza
do agora, somente contabiliza os

processos abertos e não os aten

dimentos prévios. "Antes da ins

tauração dos procedimentos, o

Procon auxilia os consumidores,
fazendo o intermédio com os for
necedores por telefone, através da
emissão de cartas ou com audiên
cias conciliatórias que acontecem

na própria sede do órgão", explica.
Conforme o diretor da unidade,

outro fator que pode ter ajudado
a reduzir o número de queixas
contra a telefonia é o fato de as

empresas terem sido notificadas

pela Justiça a resolver o problema
de forma mais ágil. Com isso, al
gumas operadoras implantaram
pontos de atendimento direto ao

consumidor, evitando que as recla

maçõescheguem ao Procon, ': ... ,,': ,

técnica do fabricante.
Entre ligações e esperas de

até dez horas para receber a vi
sita da assistência, passaram-se
quatro meses até Maria receber a

geladeira que havia sido prome
tida. "Meu marido é diabético e

todos os dias precisa tomar duas
injeções de insulina, que preci
sam ser resfriadas. Durante todo
esse tempo, ele teve que deixar as
doses na casa de outras pessoas",
contou Maria.

Depois de todo o transtorno,
mais uma decepção: a geladeira
chegou com carimbos, escritos
"conserto". "Depois de tantos

problemas, vou processar tanto

a loja que me vendeu a geladeira
quanto a assistência técnica do
fabricante", afirmou.

Histórias como as de Maria -

são vivenciadas tddos os dias

pelos funcionários do Procon
de Jaraguá do Sul. Nos últimos
sete meses, o órgão instaurou
152 processos administrativos
contra o setor de produtos, de
um total de 449 procedimentos
abertos se somados todos os seg
mentos de atividades. A telefonia
vem em segundo lugar, com 144

reclamações.

• Tila Pretti
tita@ocorreiodopovo.cóm.br

MARCELE GOUCHE

Após quatro meses de transtorno, problema de Maria não foi resolvido

o que diz a empresa
de eletrodomésticos
A loja em que Maria comprou a

geladeira garante que, em casos'de
defeito de produtos, a assistência
técnica é acionada ou ocorre a troca
do produto em 48 horas. Informou
ainda que, se em 30 dias a assistên
cianão resolvero problema, aloja se
responsabiliza com a troca do pro
duto. Disse também que a situação
ocorrida comMaria será avaliada.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.08.009046-5

Exequente: Casas da Água Materiais para Construção Ltda.
Executado: Jackson Alberto Meier

Citando(a)(s): Jackson Alberto Meier, CPF 021.053.729-96, Rua 206 - João Carlos Stein, 216,
Jaraguá Esquerdo - CEP 89.253-350, fone (047), Jaraguá do Sul-SC.
Valor do Débito/Descrição do(s) Bem(ns): R$ 8.620,81. Data do Cálculo: 18/09/2008.-Por in
termédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a

entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso
do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e
honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos
os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art.
1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi ex
pedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sull2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS
.

Ação Monitória nO 036.08.008993-9

Exequente: Casas da Água Materiais para Construção Ltda.
Executado: Koller Comércio e Instaladora Elétrica Ltda.

Citando(a)(s): Koller comércio e Instaladora Elétrica Ltda, João Januário Ayroso, 2609, sala
1, São Luis - CEP 89.253-101, fone (047), Jaraguá dO.Sul-SC. Valor do Débito/Descrição
do(s) Bem(ns): R$ 2.811,43. Data do Cálculo: 18/09/2008. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de
que, neste Juízo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou

oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso

de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marca

do constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.1 02-c, do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2011.

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

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 81/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULI
CAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BACIA 2 E 4 .

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/5/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA D� ABERTURA: 02/06/2011 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.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
GRUPOWEG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 _1° andar - CEP 89256·900 - Vila lalau

Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina- NIRE N° 423 000 3000 7

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 177
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2010, reuniram-se por convocação do
Presidente, Sr" Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que esta
subscrevem, tendo em vista a alínea ue" do artigo 20 do Estatuto Social da empresa,
deliberaram: 1. Aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Diretor Sr" Roberto Krelling,
a partir de 01 de janeiro de 2011. 2. Eleger o Sr" EDUARDO DE NÓBREGA, para o

cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011. 3. O Diretor ora
eleito, assume seu cargo mediante assinatura do "Termo de Posse" no Livro de Atas do
Conselho de Administração, e declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, em quaisquer dos críines previstos no parágrafo 1° do artigo 1.011 da Lei
nO 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 4. Face ao

disposto nos itens anteriores, a Diretoria fica assim constituída, com mandato até
22/01/2012:· DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO: HARRY SCHMELZER JUNIOR.
DIRETOR VICE�PRESIDENTE: SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ. DIRETORES:
ALDO FELIPE MANKE. ALFREDO ANGELO MORETTI. ANTONIO CESAR DA SILVA.
CARLOS DIETHER PRINZ. CELSO VILI SIEBERT. EDUARDO' DE NÓBREGA.
HELCIO MAKOTO MORIKOSSI. LAURENCE BELTRÃO GOMES. LUIS ALBERTO
TIEFENSEE. LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIREDO. Luís GUSTAVO LOPES
IENSEN. MILTON OSCAR CASTELLA. NEWTON MASSAO IDEMORI. REINALDO
STUART JÚNIOR. ROBERTO BAUER. SIEGFRIED KREUTZFELD. SINÉSIO TENFEN.
UMBERTO GOBBATO. WILSON JOSÉ WATZKO. Nada mais havendo a tratar, após
agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do
Sul(SC), 21 de dezembro de 20.10. A presente ata, está lavrada à página 38 a 40 no livro
de Atas do Conselho de Administração n? 04, registrado na JUCESC sob nO 09/407091-1
em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam
Voigt Schwartz. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Martin Werninghaus.
Membro. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração: JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM:
05/01/2011 SOB N° 20103594167 Protocolo: 10/359416-7, DE 22/12/2010 Empresa:
42 3 0003000 7 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A - MARIA DllMA KOERICH -

SECRETÁRIA.GE;RAL.: . "
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Mercado Regional .

Lourival Karsten
Acesso à banda larga
ultrapassa 40 milhões

Os terminais com acesso à internet banda larga no país
atingiram 40,9 milhões em abril, segundo informações da
Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações). De
acordo com a entidade, houve uma adição de 14,2 milhões
de novos clientes nos últimos 12 meses, o que representa uma
evolução de 53,2%. O levantamento do Telebrasil considera não

apenas o acesso à banda larga fixa e móvel, com modem sem

fio. A associação também inclui na conta da internet de alta ve
locidade todos os celulares de terceira geração (3G) que, além
de estabelecerem a comunicação por voz, permite o tráfego de
dados. Com base nos dados preliminares do Censo 2010, a as

sociação estima que 58 milhões de pessoas já possuam internet

rápida em casa, com 17,4milhões residências atendidas.

01 - 04 - 05 - 05 - 07
08 - 09 - 11 - 12 - 13
18 - 19 - 20 - 22 - 24

Goteminas
A empresa fundada pelo fale

cido ex-presidente José Alencar,
maior produtora de cama, mesa

e banho do país e que também a

maior consumidora de algodão
• do país, acaba de juntar suas áreas
de plantações com a de duas ou

tras empresas do setor, formando
a Cantagalo General Grains que se

dedicará à produção e comércio
de soja e algodão. Ela já nasce com
capital de R$ 90 milhões. e área de
151 mil hectares em fazendas que
já eram os sócios. Desta forma,
está nascendo uma gigante brasi
leira neste setor.

Assembleia da Gegesc
o ponto alto das atividades que serão. desenvolvi

das H:�lp Núcleo de Joveqs E�l?tesários da�cijs(.�nevi
, I , '.' ,""' • .r"., '.',1 ..... ', 1

acontecehoje e amanhã quando Iaràgná do Sul será a
sede da 5aAssembléiaGeralOrdinária da Confederação
os Jovens Empresários de Santa Catarina. Eles já prova
ram que sabem montar eventos com muita competên
cia e,po.r isto o evento promete muito.

Política industrial Veteranos Avanço dos emergentes
São motivos para polêmicas algumas afirmações vindas do FMI

alertando para o desenvolvimento muito acelerado de alguns países
emergentes como a China e que também incluem o Brasil. É lógico
que este crescimento está provocando pressões sobre os recursos na

turais que sempre foram comprados a preço vil pelos países desen
volvidos e que agora começam a ter um valor mais expressivo..

A Federação das Indústrias (FIESC) apresentou estudo

para nova matriz de incentivos de Santa Catarina. O trabalho
constitui diretriz para uma nova polític(\Jndustrial e foi elabo
rado pela empresa de consultoria Prospectiva, do ex-ministro
daAgricultura, Roberto Rodrigues. O estudo é organizado em

três eixos: Fomento (ações estruturantes de longo prazo), In
centivos (apoio à competitividade e ao investimento) e Res

gate (apoio financeiro e fiscal a setores em crise).

Cresce aceleradamente a manuten

ção ou retorno de pessoas aposentadas
ao mercado de trabalho, reproduzindo
aqui algo que já aconteceu em anos re

centes em países desenvolvidos quando
se tornaram necessários os mais idosos

para abastecer as empresas com mão
de obra. Claro que existem vantagens
como a maior experiência e a menor

disposição para ficar trocando de em

prego. Certamente isto compensa even
tuais restrições como menor aptidão
física e mais licenças médicas.

INDICADORES

Pessoas com deficiência
Prosseguem na unidade Sul do Senai de Joinville as inscri

ções para 50 vagas em cursos nas áreas de plásticos e metal

mecânica, destinados a pessoas com deficiência. Gratuitos'
aos participantes, os cursos são oferecidos em parceria com
seis indústrias da cidade. Os cursos terão 300 horas-aula,
que serão ministradas durante três a quatro meses, sem

pre de segunda a quinta. Não há pré-requisito obrigatório,
mas é recomendável que os candidatos estejam cursando
ou tenham o ensino médio concluído, pois além de prepa
rar para o mercado de trabalho, os dois programas também
servirão de base para quem deseja continuar sua formação
com um curso técnico.

.

BOVESPA

POUPANÇAVeículos em SG lB.MAID.2D11
Dados apurados pelo Noticenter

com base nos dados do IBGE revelam

que no estado existem 54,9 veículos

para cada 100 habitantes. Entre as

maiores cidades, a primeira colocada'
é Brusque com 73,2 veículos para cada

. 100 habitantes do município.
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Beatriz Sasse
PROMOÇÃO

A . Telles Calçados lançou a

promoção do Dia dos Namora
dos ''Amarre o seu amor". Para

participar envie Uma foto com

seu namorado (a) , para o e-mail
diadosnamorados@tellescalca
dos.com.br com nome comple
to, telefone e endereço. As fotos
serão postadas no Facebook da

campanha e a mais "curtida" será
a vencedora. O prêmio é uma Noi
te Especial que inclui translado de
Limusíne, buquê de rosas, jantar
em local escolhido pelaTelles e co
bertura fotográfica. Participe!

Da esquerda para direita: Thiago H. Freitas (Duas Rodas); os
intercambistas do Rotary Club Jaraguá do Sul Vale do Itapocu,
Emma Allyson Aspell (Estados Unidos), Philipp Van Kempen
(Alemanha), Naija S. Rasmussen (Dinamarca) e Kirb Davis (Austrália);
com as representantes do Rotary, Bernadete Scoz e Rosmeri Nau; e
a pessoa responsável por receber todos na empresa Duas Rodas, a
gerente de qualidade Cristina Tazinaffo. Os intercambistas visitaram
a indústria no dia 29 de abril, para conhecer a organização, produtos
e forma de produção desta conceituada empresa, levando assim

para seus países bons exemplos de práticas empresariais da região

Baile
Dia 4 de junho a 7a Fase de De- -

sign da Católica promove no Salão
Amizade, baile com o grupo Safira.

Ingresso antecipado a R$ 12 no e

mail: eder.cachoeira@gmail.com

Variedades 13

4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

Dr. Cláudio Eduardo Souza
CRM 14.706-Se

Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Turnores de pele
UNIClíNICAS I R. Artur Muller, 105 - Jaraguá do Sul! se I (47) 3371 3247- 3055 0035

Graduação
Estão abertas até 9/6, as inscri

ções para oVestihular de Inverno da
Católica de Santa Catarina - Cam

pus Jaraguá. Administração, Direito,
Engenharia de Produção, Superior
de Tecnologia em Gestão de Recur
sos Humanos e Superior de Tecno-
'logía em Análise e Desenvolvimen
to de Sistemas. Provas no dia 19/6.
Acesse: www.catolica.org.br.

dia
LONDON pus

,

Pagode com Entre 81as a parti'r das
22.horas e elas entram free até

23h. Ingressos na hora a RS 15 eles
e RS 5 las.

dia
ESPAÇO DO OCA

Deserta Acústico, voz e violão
com Uly e Thirray. Entrada RS 2.

,

ZUM SCHLAUCH
Fuel Eventos apresenta Fernando

Lima, a partir das 22 horas e
na continuação DJ residente

Zum. Ingresso feminino RS 10 e

masculino RS 15�'Reservas: 3376-
4822 ou 8433-0083.

LlCO BAR
Seletores - discotecagem. Compre
uma Smirrioff e ganhe 2 Red Buli.

LONDON PUB
Rock com a banda Kravan.

Ingressos na hora a RS 15 eles e
RS 5 elas. Mais sobre a banda em

www.kravanrock.blogspot.com.

Queüos e vinhos
o Ribeirão Grande Eco Resort &

Spa promove dias 20 a 22 o Pacote

Queijos &Vinhos. São duas noites e

3 dias de hospedagem desfrutando
de toda estrutura do resort e mais

harmonização de queijos e vinhos,
degustações, happy hour, jantar
commúsica ao vivo e atividades de

recreação. Contato: 3275-1995 ou

reservas@ribeiraoresort.com.

L1COSAR
Rock da melhor qualidàdê c

om a banda Os Velhos.
Entrando até às 22 horas

ganhe um drlnk

SEVEN CHOPERIA

Sambanejo com Matheus Morais
& Gabriel e grupo Nosso Conceito.

Elas free até RS 23h30.
Início: 22 horas.

ARMAZÉM PUS
Show sertanejo universitário com
Nilton Cesar & Mateus, a partir das
22 horas e mais DJ William Colle
(house). Eles pagam RS 15 de
entrada e elas entram de

graça até meia noite.

MOVING UP
A partir das 22 horas, Pagonejo
com sertajeno da dupla Elton &
Fernando e pagode do grupo

Atitude, mais DJ Adrian P. Ingressos
na hora a RS 15 eles e elas free
até meia noite, após RS 10.

AGENDE-SE!
Dia 21 demaio, no London Pub, 3a edição da festaWhite Feelings; 5 de junho,
banda Hauser, Espaço do Oca; 11 de junho, top DJMario Fischetti, na TheWay;

11 de junho, show internacional com Lumi (Nigéria), no Armazém Pub;
18 de Junho, Southmen, no London Pub; e 22 de julho, Almir Sater, na Scar.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONOON .3055-006511ondonjaragua.com.br

BIERHAUS· 3275-4866 1 9198-0515
SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-í 524
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com,br
MADALENACHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSICCLUB· 8856-8389

SEVENCHOPERIA· 9951-4497 ou 9J06-9982

MR. BEEf . 32il5-2230 I @ffirbeefjar
ESPAÇO DOOCA. 3370-9160

L1CORERIA BAR· 3275-1327

ARMAZÉM PUB· 9214-7449

, •• ,1
•

. I
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CRÔNICA

Quem nem o John Cusack como Rob.Fleming
-

o sei por qualmotivo, mas me vi emba
lada pelo vício de Rob Fleming. Ontem,
no meio da madrugada, acordei com a

necessidade de fazer listas, assim como o

personagem de Nick Homby em Alta Fidelidade.

Mas, não, não quis arrolar cinco ex-namorados, é
mão de obra demais pensar nisso tudo e dar vez
a esse tipo de passado que acaba condenando o

presente.Melhornem lembrar.
Ao invés de, então, listar os cinco melhores

CDs da história do rock ou os

melhores filmes do planeta,
deu vontade de anotar tudo,
absolutamente tudo que cos

tumam irritar qualquer ser

humano normal (lê-se: eu

própria). Horas e horas de

pois de começar a pensar no
assunto já tinha na cabeça uma infinidade de
temas e nada de sono. Quanta insanidade isso!
Você não conseguemais parar, só pensana lista

gem e esquece o resto!Agora consigo entender o .

Rob Fleming (com a carinha do John Cusack no
filme, claro!). Pois bem, eis a relação sem ordem
de importância porque aí já é uma tarefa difícil
ao extremo, só mesmo ele para tanto:

- Bater o dedomindinho ou o ossinho do co
tovelo na quina da estante ou da cama;

- Pintar a unha e, na hora de limpar os can-
tos, estragar tudo; f'

- Motorista que freia primeiro e liga a seta

depois;
- O motorista à frente que enrola tanto ao

pontode deixar o sinal fechar;
- Lojista que exige estacionamento rotativo,

mas "esquece" de arranjar vagas para os clien
tes/funcionários e deixa o 'carro parado o dia in
teiro nas únicas ainda existentes na cidade;

- Político cara de pau que viaja (literal e não
literalmente) à custa do dinheiro alheio;

- A banda predileta quando resolve se

dissolver;
- Companhia aérea que_faz o passageiro de

Santa Catarina ir até São Paulo antes de desem
barcar em PortoAlegre;

- Gente que não sabe se di
vertir sem ressaca;

- Vestir roupa limpa e;

logo depois, deixar cachorro
quente escorrer na blusa;

- Querer vestir aquela cal

ça jeans preferida e perceber
que ela foi esquecida dentro

do cesto de roupa suja na última maratona da

máquina de lavar;
- Sair de casa para comprar pão quente, en

frentar fila e, no momento do pedido, ser infor
mado que aquela fornada acabou;

- Calo no pé;
- Se preparar para a balada e, depois de ho-

ras decidindo a roupa e arrumando o cabelo, a
turma desistir;

- Lembrar que o programa predileto acabou
e você nem sequer ligou a televisão;

- Internet/telefone fora do ar;
- Deixar o melhor pedaço da pizza por últi-

mo e alguém roubá-lo do prato enquanto você
termina de contar a piada;

- Ficar com insônia porque ficou pensando
em listas a noite toda.

LANÇAMENTOS
.

ii • Iti ,

.

O sonho do celta
Mario Vargas Llosa volta à forma do romance histórico para narrar

a saga de Roger Casement, um personagem complexo, muitas vezes

controverso. Irlandês a serviço do Império Britânico, Casement conhe-'
ceu a violência da colonização na África e na América do Sul no começo
do século 20. Ao denunciar os abusos e os maus-tratos contra colonos,
passou a valorizar a liberdade acima de tudo. E, em nome da liberdade,
voltou-se contra seu próprio governo.

o assassino em mim
Bastante cultuado no cenário independente, o cineasta inglês Mi

chael Winterbottom literalmente desconstrói o personagem central

deste longa, um jovem policiai que atua no Texas, sul dos Estados

Unidos. Ao começar a se relacionar com uma prostituta - num roman

ce que assume escalas obsessivas em pouco tempo - o rapaz logo co-
.

meça a abandonar sua rotina tranquila e se torna muito violento, dei
xando um número cada vez maior de vítimas fatais em seu caminho.

.. _. .

y··.·�·,·�·�.(' •••�f.'.'� ��.� I .

CLIC DO LEITOR

A Flora foi recolhidadas ruas pelo setor de Zoonoses, recebeu
tratamento completo e precisa de um lar. Adora crianças.
Contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

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 Breithaupt 2
• Padre (Ieg) (14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Thor (Ieg) (19h, 21h10 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (dub
(13h30, 16h10, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Padre (Dub) (14h15, 16h45, 19h20, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Rio (dub) (13h45, 15h45, 17h45 - todos os dias)
• Thor (dub) (19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10, 18h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h40, 15h40, 17h50, 19h50 - todos

os dias)
• Thor (Ieg) (21h50 -todos os dias)

.
.

• Cine Garten 3

.. · ° Noivo da Minha Melhor Amiga (Leg) (14h15,
16h45, 19h10, 21h30 -Todos os dias)

• Cine Garten 5
• Os Agentes do Destino (Leg) (13h50, 16h30,
19h20, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Leg) (13h20, 19h30 - todos os dias)
• Padre (dub) (15h50 - todos os dias)
• Padre (Leg) (17h40, 22h10 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20, 17h40, 20h - todos os dias)
• Rio (Leg) (22h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, 16h10, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Thor (Leg) (16h20, 21h10 - todos os dias)
• Água para elefantes (teg) (18h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Padre (Leg) (14h20, 16h40, 19h20, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (leg) (13h30,
19h, 21h30 - todos os dias)

• Água para elefantes (Leg) (16h - todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Zizi não aceita que Regina tenha comprado

a casa só para que Rita seja convencida a de
sistir do processo. Juliana se nega a conversar

com Raimundo. Patrícia é atendida por um pa
ramédico que estava na praia. Regina e Cleber
combinam como acertarão o valor do dossiê
Zizi vai até Augusta e conta que selou um acor

do com Regina, para que sua filha não corra

riscos. Patrícia recebe uma encomenda em sua

casa. Rita vai até o apartamento de Patrícia e

pede para ela não magoar-seu amado. Regina
ouve a discussão e diz à dançarina que ela pro
vavelmente já sabe da proposta aceita por Zizi.

CORDEL ENCANTADO
Farid se apavora ao saber que Penélope

está com os cangaceiros. Miguézim acalma Je
suíno e lembra que ele precisa de um exército

para derrotar Timóteo. Florinda esquece seu

xale na sala de projeção e Petrus fica com ele.

Miguézim fica perturbado por não conseguir
ver o rosto do rei que irá salvar o sertão. Inácio

consegue falar com Antônia. Farid pergunta a

Batoré sobre as buscas a Penélope. Herculano
manda Cícero caçar comida para o bando. Jesu
íno se enfurece ao descobrir que Timóteo não

cumpriu o acordo que fez com os colonos. Je
suíno monta um bando para derrotar Timóteo.

MORDE E ASSOPRA
Júlia avisa a Guilherme que Dulce passou

mal. Salomé critica a vida conjugal do filho e da
nora. Dulce, mais uma vez, é desprezada pelo
filho. Sai o edital do leilão e Abner fica preocu

pado com quem vai arrematar sua/fazenda. Gui
Iherme procura Márcia, ela conta que passará
um tempo no Rio de Janeiro. Nivaldo e Dinorá
decidem comprar um sítio com o dinheiro da

indenização de ícaro e comunicam a Abner que
vão embora. ElainejÉlcio ajuda Inês a se encon

trar com Caco escondida de Eliseu. Zariguim en

contra diamantes na fazenda de Abner e Tonica
conta para o pai.

INSENSATO CORAÇÃO
Raul e Carol tentam agir com naturalidade

depois do beijo. Rafa recebe de Quim a foto de
Cecília conversando com Vinícius. Douglas e

Bibi se beijam na boate. Rafa e Cecília passam
a noite juntos pela primeira vez. Marina estra

nha ao encontrar Irene na casa de Léo. Bibi

expulsa Douglas de sua casa. Milton se desen
tende com o novo inquilino de Fabíola. Zuleica
volta para o Rio e Neném comemora ao ficar so
zinha em casa. Gilda mostra uma foto de Eunice
na roda de samba. Natalie fica indignada por ter
deixado de aparecer na revista. Irene revela à
Pedro que está grávida.

.ll f!: II' _" •..• � !�:,., :L· ::� / . (Ch\:!svme}tl6s'capífUlos étle responsabilidade.dasemissoras).- _ -sÓ» _ •• J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
Ótimo momento para ampliar
sua atuação no setor profissio-

nal. A dois, o astral não é dos me

lhores, é necessário cuidado com o que
os outros dizem por aí. Viagens e concur

sos contam com boas energias.

TOURO
Não adianta se esconder dos

problemas, procure resolvê-los
o quanto antes. No romance, o

clima é de instabilidade, cuidado com

aquilo que não tem certeza. O sentimen

to de posse pode pôr tudo a perder.

GÊMEOS
No setor profissional, o dia

promete ser positivo para no-

vos projetos e contatos. Mas, no

campo sentimental, há chances de rom

pimento, cuidado. Contato com pessoas

alegres e confiantes vai lhe fazer bem.

Na profissão, o astral é favo

rável para investir em projetos
mais ambiciosos. No romance,

rival pode acabar com o astral de en

cantamento. Não convém se abalar com

interferências no romance.

Fazer contato com pessoas
distantes pode ser muito grati
ficante nesta quinta-feira. O tra

balho conta com boas energias. A dois,
a distância pode atrapalhar o romance.

Não perca a chance de viajar.

Tudo indica que as mudanças
,� serão favoráveis, então não de

sanime, mantenha seu otimis

mo em alta. Dê mais ânimo ao seu rela

cionamento afetivo. Saia para se divertir

esta noite em companhia do par.

LIBRA
,

Sua interação com as pessoas

que fazem parte de sua rotina

estará invejável. No trabalho,
o período da tarde promete ser mais

produtivo. A dois, conflitos não estão

descartados. Dê mais atenção aos fa

miliares.

ESCORPIÃO
Seu esforço poderá ser reco

nhecido no setor profissional.
Se está só, um novo romance

pode surgir esta noite. Relação desgas
tada pode romper. O desejo de quebrar
a rotina pode refletir a sua insatisfação.

SAGITÁRIO
Os acontecimentos parecem
estar ao seu favor nesta quinta-

feira. Aproveite para se dedicar a
uma atividade prazerosa. A dois, cuidado
com o ciúme exagerado. Fazer economia
será uma ótima pedida.

CAPRICÓRNIO
Trabalhos autônomos estão em

uma fase de expansão, aprovei-
te! Questões familiares envolven

do finanças podem se resolver. A dois,
vai querer mais liberdade. Aproxime-se
de irmãos e parentes.

,-"='""", AQUÁRIO
Seu astral estará mais expansi
vo e pode melhorar o convívio

com as outras pessoas. Mantenha

a discrição no trabalho. A dois, cuidado
com a desmotivação. Converse com pes
soas mais experientes.

PEIXES

Hoje, você vai enxergar com

mais facilidade seu papel no

setor profissional, valorizando

seu trabalho. A dois, cuidado com cenas

de ciúme. Contatos de trabalho contam

com boas energias.
'. t ,I
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Hebe Camargo recebe
tftulo em Portugal

Hebe Camargo, em Portugal desde o dia 13, gra ...

vando matérias para ó seu programa na Rede TV!,
recebeu nesta terça-feira do diretor de Turismo de

Portugal, Paulo Machado, o título de Embaixadora

do Alentejo - a primeira no Brasil. "Amo Portugal,
me sinto no meu país. Acho que todo brasileiro, an
tes de visitar qualquer lugar, deve começar por Por

tugal", ressaltou.

Miryan Martin está
separada outra vez

Segundo o portal "Ego", durou pouco mais de dois

anos a tentativa de reatar o casamento da atriz glo
bal Miryan Martin com o empresário Jorge Bugarin. O
casal separou-se no final de 2008, voltou no final de

2009, teve o pequeno Rodrigo, e agora está afasta

do novamente. Miryan e Jorge continuam dividindo a

mesma casa, mas atriz está circulando sem aliança.

DIVIRTA-SE

Famnia ingrata
Aquela mulher havia se casado com o maior preguiçoso

existente na face da terra.

Depois de anos seguidos vendo-o sentado no sofá, tomando
cerveja e vendotelevisão o dia inteiro, ela não aguenta mais e

começa a chorar.
- O que foi? Por que essa choradeira? - pergunta o marido.
- Oh, Osvaldo, eu estou com tanta vergonha!
- Vergonha de quê?
- Estamos casados há mais de'três anos e é o meu pai que
paga o nosso aluguel, minha mãe que nos dá o que comer,
minha irmã que paga o nosso plano de saúde ... Que vergonha!
Que vergonha!
E o marido:
- É pra ter vergonha mesmo! Em três anos, aquele imprestável

, do seuirmâo nunca nos deu nem um centavo!

Abordada por uma equipe de

TV assim que pisou no tapete
vermelho do 13° Prêmio Contigo!
de TV - na noite desta terça-fei
ra, no Copacabana Palace - a atriz

Marisa Orth fez piada com uma re

pórter que comentou que ela fazia
parte da "velha guarda televisiva".
"Querida, você é tão nova que não
deveria cometer uma gafe dessa

maneira. Você acha que estou ve

lha?", disse Marisa.

Marisa Orth
faz piada

com gafe de
repórter

8eth McFarlane irá
refazer "Os Flintstones"

O criador da animação "Uma Família da P�sada", Seth MacFarlane, conhe
cido por fazer comédias de humor ácido; vai refazer "Os Flintstones". Segundo
o site Deadline Hollywood, a Fox anunciou que o desenho sobre a família pré
histórica começará a ser produzido já em 2011 para ser lançado em 2013. As

negociações para tanto teriam sido complicadas, já que MacFarlahe trabalha

para a Fox TV e os direitos de "Os Flintstones" são da Warner Bros.

Adriane Galisteu
• •

queria ser caixa
de supermercado

A modelo e apresentadora Adriane Galisteu, que es

treia sua nova atração na Band em setembro, o "Projeto
Fashion", confessou ao site "Ofuxico" que seu sonho de

criança era ser caixa de supermercado. Segundo o site,
sempre que Galisteu ia ao estabelecimento com a mãe

olhava o grande volume de dinheiro que as atendentes

mexiam-e desejava ter aquilo também.

SUDOKU

SOBREOJOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

AN'IVERSARIANTES
19/5

.

Adilson Lescowicz

Augu�o Manfrini
Bruno Et.essmann
Fabio Rodrigues
FernandoMüller

Gabriel de S. Oliveira

Gilberto Ramos Junior

Gislaine F. Klein

Herta E. J. Spliter
lsolde P. Greppner
Ivone de S. Zanetti

"

João V. Ornetrio

Jonathan E. Borchardt

Luis Femando Conrado

Magali L. Moretti
Marcelo Braatz

Márcia T. Ploszai

Matia E. M. Watzko

Maria Eduarda da C. Costa

Mario A. Nogueira
Mario Audori Nogueira
Marisa F. Fietz

Matheus Severo

Michele Machado

Miguel A. Voelz
Neide Ribeiro

Odair J. Pacheco

Patricia R. daSilva

Paulo A. Lossler

Rafael C. Beker

Raquel Mariano
RenoSc'1uartz
Rodrigo Garcia
Sandra M. Hansen

-

Sirnon� Sthlin
.

Suelil'v1. V. SchwircoSki
Valrnor Cardoso
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
-

.

Tubinho
tenção, atenção, rolicinhas! Iaraguá do Sul vai abrigar pela
primeira vez um evento destinado especialmente às gordí

-----

.

nhas mais vaidosas. Será o GG Fashion Day. O evento quer
proporcionar às mulheres plus size uma reafirmação de sua

beleza. Volto ao assunto!

"Não sei se sou

monogâmica".
Juliana Didone, confessando ter
dúvidas se consegue se manter
fiel em um relacionamento, na
revista "Mymag".

NAS RODAS
• Aminha amigaManuelaWolf,
esposa do deputado Carlinhos
Chiodini, também será uma
das madrinhas da 5a Festa do

Champanhe, no próximo dia
31 de maio, na Adega Airoso
Menezes.

•Viviane Rodrigues, Voilà,
e Tiago Piccinini, dia 27 de
maio, oficializam o casório. A
troca de alianças e a recepção
acontecerão ainda este ano. Será

para um grupo minimizado, à
.. luz do dia, num famoso resort.

• Na condição deDarling das
-Darlíngs da cidade, LenaNegri,
pode preparar a bochecha. Uma
trupe de amigas já avisou que dia
25 demaio vai invadir sua casa, dar
muitas bitocas emil felicidades..
Quemmanda ser querida?

Ghá das Ginco
Amanhã, mais conhecido

como sexta-feira, a partir das 17

horas, estarei participando, na

Studio FM, do programa Chá das
Cinco. Vê se pega leve, Ioe Ir!!!

Fofocódromo
Pelo meu 'fio vermelho

fiquei sabendo que a sim

pática e querida Rosete
Tomio continua arrasan

do todos os corações por
onde passa, sempre linda
demais. Dizem que ela
foi abençoada pelos "do
tes" naturais.

Alice Baruffi
.

A renomada grife de bolsas e

acessórios femininos AliceBar
ruffi. com lojas pontuais em sho

ppings de grandes centros, dará
o ar de sua graça na 5a Festa do

Champanhe. Bom demais!

f' Studio FM
A Studio FM fará a cobertura

total do 2° Campeonato de Pênal
tis Feminino eMasculino, que será
realizado no próximo dia cinco de

junho, no Society Iaraguá.

Troca-troca
Fala sério, o troca-troca con

tinua no meio da galera, às vezes
não dá nem tempo de noticiar
um namoro que o casal jámudou
seus affairs. Tempos modernos!

Dica de quinta-feira
Reunir os amigos e curtir um happy hour na Bier Haus.

A choperia mais charmosa da cidade

• O empresário Renato

Freiberger, da Bell' Arte,
semana que vem fará
novamente um rodopio
business pela Europa. Um
dos programas é participar da
importante feira de máquinas
em "fIannover, na Alemanha.

• AAMA será uma das
entidades beneficiadas
na Festa do Champanhe,
organizada pela Revista Nossa.

• Recebe hoje omerecido coro
de parabéns, pela estreia demaís
um aniversário, Jean lacomíni.

• Andréia Chiavini, da
Clinica Ser, é um dos nomes

Alô, alô!
Quem é aquele novo feliz

casal que está tão apaixonado
que sumiu das baladas, e só
anda agora pelas redondezas de
Balneário Camboriú? Oxi, o que
será que fazem tanto por lá?

Jadna Garcia, esposa do amigo
Jailson Angeli, da 105 FM, ainda
recendo os cumprimentos pela
idade_nova, dia 18

"
As pessoas podem
duvidar do que

você diz, mas elas
acreditarão no

que você faz.
I.EWIS (A.5$

"

BBB
A Bell' Arte, uma das
mais importantes

empresas de estofados
.

do Brasil, e o que é
melhor, genuinamente
jaraguaense, emprestará
os móveis que decoraram
o último Big Brother Brasil
(BBB), realizado na TV .

Globo, para a decoração
.

da festa do Champanhe.

que vem recebendo muitos

elogios quando o assunto é
.

condicionamento através do
famoso Pitates. Bola branca.

•A Casa do Chocolate
promove, no próximo dia
27 de maio, o movimentado
curso Prazer e Bem-Estar
Com Chocolates Garoto. Mais
informações no (47) 3371-4800.

• Sábado, a partir das
l l horas, tem Feijoada à
Brasileira, no Scondidlnho.

• Na sexta-feira, no Espaço do
Oca, tem DesertaAcústica,

• Com essa, fui!

Onde comer
bem em

Jaraguá
Na Empada Brasil. Com a

chegada do frio, nada melhor
que saborear a nova tentação
da casa: um caldinho de sopa

, (I .quenünho, quenti�o. Demais!
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DE

A caminho doMundial deBolão
\

EDUARDO MONTECINO

Atletas jaraguaenses irão representar Santa Catarina e o Brasil na Bélgica em-junho
JARAGUÁ DO SUL

Desde cedo, Camila
Buchmann e Jussara
Bisoni compartilham da
mesma paixão: jogar e
competir no Bolão 16.

s duas atletas embarcam
no dia 2 de junho para a

-- Alemanha, onde iniciam a

érie de treinos para com
petir entre os dias 10 e 18 no Mun
dial de Bolão, que acontece na cida
de de Kelmis, naBélgica.

As atletas da Confederação Bra

sileira de Bocha e Bolão começa
ram a treinar desde cedo. Camila,
26 anos, herdou a paixão da avó e

pratica o esporte desde os 12 anos,
acumulando entre os prêmios o tí
tulo de tricampeã brasileira e cam

peã mundial, ambos por equipe.
Jogando por Timbó há sete anos,

a jaraguaense acredita que o es

porte émuitomais que apenas um

hobby. "Além de ser uma tradição
familiar, o bolão para mim é um

esporte que exige muito do condi
cionamento físico, reúne amigos e

família", comentou.
Já Jussara, 24 anos, conheceu o

Definidas as
semifinais do
Varzeano

o Campeonato Municipal de
FutebolVarzeano de Guaramirim
definiu essa semana as datas e

locais das semifinais da competi
ção. O primeiro confronto acon

tece já no próximo sábado, 21, no
qual o Sportin enfrenta Expresso
Caixa d' Agua, às 13h30, e Cru
zeiro joga comAtlético, às 15h30,
no campo do Seleto. No domin

go, 22, Couve-Flor encara Oeste/

Juventos, às 13h30, e o Bem Bo
lado/Beira Rio enfrenta Avaí, às

15h30, no campo do Avaí. Vale
lembrar que os primeiros con

frontos são válidos para a Segun
da Divisão e os de fundo são da
Primeira. A data para a final tam
bém já foi definida, seráno dia 28 de
maio, a partir das 13h30 no campo
do Avaí. Além disso, ficou decidido

que não haverá disputa de terceiro

lugar. Ficou definido que a equipe
que perder para o campeão, auto
maticamente será a terceira.

esporte aos 14 anos, convidadapor
uma amiga, e desde então nunca

mais parou. Segundo Jussara, que
também acumula prêmios como

campeã mundial por equipe, o

bolão exige muita concentração e

disciplina. "O esporte nos ensina a

trabalhar em equipe, além de ser

muito divertido", opinou.
IIAlém de ser uma tradição

. familiar, o bolão para
mim é um esporte que ( ...)
reúne amigos e família"

CAMllA BUCHMANN,
JOGADORA DE BOLÃO

As duas atletas treinam cerca de

quatro vezes por semana e comple
mentam a preparação com sessões

de academia e até fisioterapia.Mas
só os treinos não bastam: Camila
e Jussara precisam de patrocínio
para a viagem. Com os gastos de

passagem, hospedagem e alimen

tação' toda a viagem tem um cus

to de cerca de R$ 8 miL Ambas já
conseguiram arrecadar uma boa

quantia, mas ainda precisam de

R$ 2,5 mil cada uma, para conse

guirem viajar e representar Santa
Catarina e o Brasil.

• Tita PreUi l

tita@ocorreiodopovo.com.br Jussara Bisoni já foi campeã mundial por equipe e busca o mais um título internacional em sua carreira

DIVULGAÇÃO

Debora intensific.a treinos
após conquista em São Paulo
Depois de conquistar ouro na

categoria "amador B" no Con
curso de Salto Nacional Der

by, no fim de semana, em São

Paulo, a amazona jaraguaense
Debora Breithaupt focará nos

treinamentos para faturar mais
títulos esse ano. A atleta, que tem
o apoio do Grupo Breithaupt,
representa a Sociedade Hípica
Iaraguá nas competições e é lá

.

que ela vai intensificar os treinos

para o Campeonato Catarinense

.

de Amazonas, em agosto, na ci
dade de Joinville.

"Eu não esperava ganhar esse
título em São Paulo e agora é tra
balhar para conquistar outras

competições ainda esse ano",
confessou. A amazona compete
com o cavalo SL Seresteiro II e só
foi para a competição nacional

",_ para não deixá-lo parado. "Estou
com esse cavalo há três meses

apenas e precisava colocar ele

para competir", admitiu. O cam-Amazona decidiu competir para não deixar o cavalo parado e saiu com ouro

peonato reuniu os melhores ca

valeiros e amazonas brasileiros
rias disputas das séries de obs
táculos e contou com a presen
ça maciça de grandes nomes do

hipismo nacional.

"Eu não esperava ganhar
esse título em São Paulo
e agora é trabalhai'

para conquistaroutras
competições ainda esse ano"..

DEBORA BREITHAUPT,
AMAZONA

Debora treina hipismo há três
anos na Sociedade Hípica Iara
guá. Segundo ela, muitas pessoas
não sabem que existe esse espor
te na 'cidade e o local precisa ser

divulgado. "É um esporte muito

legal e muitos nem sabem que
existe, não precisa ter cavalo",
avisou. Mais informações sobre
a hípica podem ser acessadas no
site hipicajaragua.blogspot.com.
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COPA DO BRASil
,

.

AvaI consegue um
empate fora de casa
Ceará e Coritiba não saíram .do OxO em Fortaleza
DA REDAÇÃO nem perto de um bom resulta

do para os cariocas, que terão de

empatar a partir de 2x2, na sema
na que vem, em Florianópolis.

O Avaí abriu o placar no Rio de
Janeiro aos 35 minutos do segundo
tempo. Depois de Ramon errar um

passe no meio, o time catarinense
construiu a jogada, que chegou a

Julinho. Mais uma vez ele deixou
Allan no chão e chutou no cantinho

empate em lxl deixa o esquerdo de Fernando Prass.
Leão da Ilha em situação Quatro minutos depois, lance
confortável podendo em- polêmico na área dos visitantes.

...... patar sem gols no jogo de Felipe lançou Ramon, que divi
volta, dia 25 de maio, na Ressa- diu com o goleiro Renan. O árbi
cada, que avança para a final da

_

tro paulistaWilson Luiz Seneme

competição. Já o Vasco não foi mandou seguir. Talvez arrepen-

Um pênalti aos 46 minutos
do segundo tempo tirou a

chance do Avaí sair vitorioso
em pleno São Januário, no
jogo de ida das semifinais
da Copa do Brasil.

'(
,

I

J

dido, ele apitou pênalti de Gus-
.

tavo Bastos em Elton em jogada
morta, aos 46. Diego Souza co

brou com força e empatou.
A partida entre Ceará e Co

ritiba ficou OxO. As equipes fize
ram um jogo equilibrado, sem

muitas oportunidades de gols,
no estádio PresidenteVargas, em
Fortaleza, pela partida de ida das
semifinais da Copa do Brasil. Na

próxima semana, desta vez no

estádio Couto Pereira, em Curí-
. tiba, quem vencer avançará à fi
nal. Qualquet empate com gols
dará a vaga ao lime cearense e

um novo OxO levará a disputa
para a decisão por pênaltís.

DIVULGAÇÃO

Leão saiu vencendo, mas cedeu o empate nos acréscimos com gol de pênalti, agora, time joga por um OxO

PEIXE VAI ENFRENTAR O VENCEDOR DE CERRO PORTÉNO E JAGUARES

Santos empata e avança à semifinal
NaTaça Libertadores daAmé

rica, o que vale é passar de fase.
E o Santos cumpriu bem a sua

missão. Mas podia tê-la feito sem

dar tanto susto em seu torcedor.
Num jogo em que podia ter fei
to três, quatro, cinco, ou até seis

gols, sem exagero, o time pecou
nas finalizações, até pênalti des
perdiçou, e teve de se contentar

€OJiB:fr l·xl.€ont<fat(},Oooe·Galtias,

da Colômbia, no Pacaembu.
Sem problemas para urna

equipe que está em estado de

graça. O campeão paulista se

gue firme na temporada. O Peixe

chegou às semifinais e agora es

pera pelo vencedor de Cerro Por

teüo, do Paraguai, e Jaguares, do
México

.

(lxl na partida de ida),
- que jogam hoje, em Assunção

Ontem o friozinho que cas-

II
tigou a capital não foi capaz de
esfriar os ânimos da torcida.
Aos gritos de bicampeão (alu
são ao Paulistão), o time entrou

em campo. Com "olê, olê, olá,
vai pra cima deles Neymar", não
tem como não se contagiar. E o

menino prodígio aos Iüminutos,
estufou as redes e imitou o soco

no ar de Pelé. Mas, Rentería em

patou, aos 27.

AMISTOSOS
Mano convoca seleção

O técnicoda seleção brasileira, Mano Menezes, vai anunciar hoje a lista
de convocados para 'Os amistosos do Brasil diante da Holanda e Romênia,
nos dias 4 e 7 de junho, respectivamente. O jogo contra a seleção daHolan
da seráno estádio SerraDourada, emGoiânia, enquanto o confronto contra
aRomênia será no Pacaembu, emarcará a despedida do atacante Ronaldo
da seleção.Alista já deve serumapréviada esperada convocação dos atletas
que disputarão a CopaAmérica, em julho, naArgentinaA relação de joga
dores será divulgadà às 12h no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro.

REPÚBliCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua28deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário dePuncíonamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente editaI, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados apartir da publicação deste editaI a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ats) pessoaís) 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 daCircunscriçãoGeográfica daServentiaou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forneci
do pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 15309 Sacado: ANA PRISCIlA ROMUlD CPF: 004.825.811-31 Cedente: EXCEL FOMENTO MERCANTIL ITDA
CNPJ: 08.663.765/0001-13 Número do Título: 850282 O Espécíe: Cheque Apresentante: EXCEL FOMENTOMERCÁNTIL ITDA
DataVencimento: 01/02/2d11 Valor: 2:050,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
EditaI: R$15,00Protocolo: 15310 Cedente: EXCELFOMENTOMERCANTIL ITDACNPJ: 08.663.765/0001-13Número doTítulo:
850246 3 Espécie: ChequeApresentante: EXCELFOMENTOMERCANTIL ITDADataVencimento: 15/11/2011 Valor: 2.000,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, EditaI: R$15,00

Protocolo: 15872 Sacado: CEDINHO ITDA CNPJ: 09.626.781/0001-07 Cedente: LOCARE LOCAÇÃO VENDA E ASSISTENCIA
lECNICA DE EQUIPAMENIOS CNPJ: 09.581.213/0001-29 Número do Título: 7572/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/04/2011 Valor: 580,00
liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16088 Sacado: DRIJU CONFECCOES ITDA ME CNPJ: 12.252.881/0001-17 Cedente: SllMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84Número doTítulo: 39549*002 Espécie Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 05/05/2011 Valor: 2.203,03 Liquidação após a intímação, R$1O,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15690 Sacado: EDUARDO DE SOUZA CPF: 023.686.369-00 Cedente: PODER IMOVEIS tmA ME CNPJ:
11.125.215/0001-55 Número do Título: 0000002860 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO SA DataVencimento: 10/04/2011 Valor: 679,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16048 Sacado: FOX MECANICA E COMERCIO ITDA - ME CNPJ: 80.501.075/0001-95 Cedente: VAlERIO DEREf
TI CPF: 291.275.139-04 Número do Título: 001042 1 Espécie: Cheque Apresentante: VAlERIO DEREITI DataVencimento:
02110/2009 Valor: 3.700,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15440 Sacado: GLOBAL ADMINISTRADORA DE BENS IlDA CNPJ: 02.580.422/0001-09 Cedente: ESCRlTORIO
COND\BIL MARLIAN IlDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 83543 Fspécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 220,20 Liquidação após a inti
mação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 16233 Sacado: ILEMARWISCHRAL CPF: 821.204.719-91 Cedente: ROMEU RUDIGER CNPJ: 12.473.580/0001-13
Número doTítulo: 00002/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 17/04/2011 Valor: 918,90 liquidação após a intimação: R$IO,85, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30, EditaI:
R$15,00 .

Protocolo: 15615 Sacado: JORGELENIKEIATI1 CPF: 057.949.129-36 Cedente: MARCOS JOSE TREIS CNPJ: 80.113.939/0001-
00 Número do Título: JOROOl Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 410,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, EditaI: R$ 15,00

-

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

Protocolo: 15922 Sacado: KRAMARO CONFECÇÕESITDACNPJ: 10.279.964/0001-74Cedente: MARÍLUATEXTIL.ITDA CNPJ:
00.508.107/0001-45 Número do Título: 011951-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 17/04/2011 Valor: 1.032,92 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15926 Cedente: TEXTILLIRA ITDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do
Título: 1201-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
01/05/2011 Valor: 371,33 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$ 15,00
Protocolo: 15946 Cedente: PAPP KARfON COMEROO DE PAPEL ITDA ME CNPJ: 72.252.851/0001-32 Número do Título:
001274 BspécíerDuplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPLO
DataVencimento: 28/04/2011 Valor: 109,89 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15959 Cedente: FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DEMAIHAS ITDA Número do Título: 809-
597-001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
27/04/2011 Valor: 259,85 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 16040 Cedente:MALHARIALC IlDACNPJ: 79.386.371/0001-03 Número doTítulo: 2022127B Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO CITIBANK SA DataVencimento: 02/05/0201 Valor: 324,13 Liquídação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00 Protocolo: 16041 Cedente: MALHARIALC
ITDA CNPJ: 79.386.371/0001-03 Número do Título: 2022126B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCOCITIBANKSADataVencimento: 02/05/2011 Valor: 521,55 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 16139 Cedente: TEXTILLIRA IlDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47Núme
ro do Título: 1594 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSADataVencimen
to: 06/05/2011 Valor: 186,76 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 16140 Cedente: TEXTIL LIRA ITDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do Título: 1594-3 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 06/05/2011 Valor: 186,75 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16191 Cedente: MARlLUA
TEXTIL LIDA CNPJ: 00.508.107/0001-45 Número do Título: 010714-5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: lTAUUNIBANCOSADataVencimento: 17/04/2011 Valor: 1.123,25 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 22,76,Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 16202 Cedente:TEXTILLIRAITDA.ME CNPJ: 09.232.271/0001-
47Número doTítulo: 1412-4 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA Data
Vencimento: 08/05/2011 Valor: 249,43 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00 Protocolo: 16203 Cedente: TEXTIL LIRA LIDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47Número do Título: 1412-1 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 08/05/2011 Valor: 249,22
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16235 Cedente:
BRASPRESSTRANSPORTES URGENTES ITDACNPJ: 48.740.351/0001-65Número doTítulo: 1104070679 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 29/04/2011 Valor: 849,38üquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15998 Sacado: LAURECIRPEREIRACPF: 026.868.169-45 Cedente: TAVARES FOMENTOCOMERCIALUDACNPJ:
81.514.473/0001-09 Número do Título: 12.642-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 19/04/2011 Valor: 360,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15439 Sacado: LUIZCARLOSMANNESME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Cedente: ESCRlTORIO COND\BILMARLIAN
ITDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 83610 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 15/04/2011 Valor: 200,61 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16073 Sacado: PAUlD SERGIO PFLEGER CPF: 045.356.989-70 Cedente: INTEGRAÇÃO AGROPECUARIA ITDA
CNPJ: 03.488.014/0001-94 Número do Título: 3989/.4933 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 30/04/2011 Valor: 2.650,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

Protocolo: 16249 Sacado: PONT-TIlBOMONTAGENS ITDAME CNPJ: 08.175.103/0001-02 Cedente: CHURRASCARIAESPETO
DE OURO ITDA ME CNPJ: 93.798.585/0001-18 Número do Título: 5430 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCÓ SA DataVencimento: 11/05/2011 Valor: 2.421,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

Protocolo: 16135 Sacado: SERGIO JORGE BEBER - ME CNPJ: 85.343.200/0001-08 Cedente: HPN SECURITlZADORADE CRE
DITOS SACNPJ: 04.276.928/0001-54Número doTítulo: 4543 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 06/05/2011 Valor: 388,49 Líquídação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
10,88, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

Protocolo: 15721 Sacado: TATIANE TASCHECK CPF: 075.655.169-29 Cedente: GUARA ARTIGOS DE INFORMATICA ITDA
CNPJ: 07.266.284/0001-01 Número doTítulo: 000546 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: lTAU
UNIBANCO SADataVencimento: 10/04/2011 Valor: 776,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16080 Sacado:�ROBERIO GESSER CPF: 038\552.269-03 Cedente: O.M COMEROODEMAQUINASDE COSTU
RAEACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número doTítulo: 000493.012 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/05/2011 Valor: 460,00 liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00
Guaramirim, 19 demaio de 2011.
quista IngeHilleWagner,lntelYentora
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Umperigo a céuaberto
Boca-de-lobo danificada na principal rua de Guaramirim causa acidente

GUARAMIRIM

Na tarde de terça-feira, a
dona de casa Simone Uns,
dQ 34 anos, levou um susto
ao descer do automóvel da
famnia com seu bebê de
três meses no colo.

"-r>arro foi estacionado em

ente à agência do Banco do
rasil, na rua28 deAgosto, no

"''-'Centro de Guaramirim. Ao
descer do veículo, Simone pisou em
uma boca-de-lobo parcialmente
aberta pela falta de uma das barras
de ferro que formam a grade de pro
teção e só não caiu com o filho no

colo porque o marido, AdelarMeu
rer, conseguiu segurá-los. "Não me

machuquei porque eleme segurou,
mas o susto foi grande. Era um bu
raco fundo, minha perna entrou até
ametade. Desci com omeu filho no
colo e não vi onde estava colocando
o pé", conta.

"É uma vergonha a Prefeitura
deixar um buraco aberto no meio
da rua. Não é para isso que a gente
paga o IPTU", desabafaAdelar, que
no mesmo dia registrou boletim
de ocorrência na delegacia. "Ape
sar de ninguém ter se ferido, fize
mos exame de corpo de delito e já
procurei um advogado para entrar
com uma ação contra a adminis

traçãomunicipal", informou.
Ummorador da ruaPedro Fran

cisco Klein também reclama de um
buraco na frente da sua casa. De

MARCELE GOUCHE

Adelar, com a esposa e o filho, mostra registro da ocorrência e garante que vai processar Prefeitura

sinalizando a existência do buraco.
Ontem à tarde, a boca-de-lobo em

frente ao Banco do Brasil já havia
sido consertada.

O prefeito Nilson Bylaardt la
mentou o ocorrido com Simone e

afirmou que os cidadãos têm todo
direito de procurar seus direitos
em caso de sentirem-se prejudi
cados. "Mas classifico isso como

uma fatalidade", resumiu.
acordo com ele, há quase um ano a

situação é esta e até agora a Prefei- • Eli,sângela Pezzutti
tura se limitou a colocar uma placa elis@ocorreiodopovo.com.br

Projeto de revitalização (Ia rua
Nilson Bylaardt informou ser iniciada. "As chuvas cons

que existe um projeto no va- tantes que atingiram a região
lor de R$ 3,7milhões, já apto- desde 2008 atrasaram muitas

'

vado pelo Badesc (Banco de obras no município. Sabe
Desenvolvimento de Santa 'mos que existem problemas
Catarina), para e�etuar uma em vários pontos, de Guara
reurbanízação da rua 28 de mirim, mas a grande umida
Agosto, faltando apenas a de do solo tem atrapalhado o

realização do processo lici- andamento de diversos tra

tatório'pata que a.olóra possa' ,ba;lhQs':; observou optefeito

JOVEM DE 27 ANOS FALECEU 13 DIAS APÓS REGISTRAR 80 POR AGRESSÃO

Inquérito vai apurar morte de mulher
A polícia de Jaraguá do Sul vai

investigar as circunstâncias da
morte da costureira Cláudia Fran
cielen de Andrade Borba, de 27

anos, que faleceu na sexta-feira,
13. O laudo do IML (Instituto Mé
dico Legal) apontou que a morte

foi causada por insuficiência res

piratória e febre generalizada.
O que intriga no caso é que,

no último dia 30 de abril, Cláudia
registrou boletim de ocorrência
na delegacia de Jaraguá, dizendo
ter sido agredida por quatro ra

pazes. De acordo com o delegado
Adriano Spolaor, a jovem contou

que havia saído de uma festa no

Chopp & Club, por volta das 4h30
da madrugada, e estava pedin
do carona para voltar a Corupá,
onde reside, nas proximidades
do posto de combustíveis Mar

colIa. Foi quando quatro rapazes
em um veículo lhe ofereceram
carona, perguntando se ela faria
sexo com eles em troca. Ao res

ponder que não, os jovens teriam
a empurrado em um barranco e a

atingido com pedradas.
"Quando ela veio registrar o

boletim não apresentava nenhu
ma marca ou ferimento no corpo.

Mesmo assim, solicitei que fizesse
um exame de corpo de delito, cujo
resultado não cheguei a receber, e
instaurei inquérito para apurar se
houve mesmo um crime", infor
mou Spolaor. Dos quatro suspei
tos, dois acusados - um de 18 anos

e um adolescente de 17 anos - fo
ram identificados. Eles foram ou

vidos e liberados em seguida, após
negarem as acusações de agres-'
são. "Era a palavra dela contra a

palavra deles. A moça não tinha
nenhum sinal de violência e não

há testemunhas da suposta agres
são", observou o delegado. '., .

, I
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O caso agora está sob res-.

ponsabilidade de Marco Aurélio

Marcucci, da Delegacia da Mu

lher, que estava de férias quan
do a ocorrência foi registrada.
"Quero saber por que os médi
cos não pediram um exame de
raio-x a ela, nas duas vezes em

que esteve consultando por
que dizia sentir dores internas",
informou o delegado. Ontem,
Marcucci conversou com um ir
mão de Cláudia. "Amãe dela não
teve condições de prestar depoi
mento porque está muito abala
da e chorava muito", contou.
.,
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Segurança 19

Tentativa de
homicídio

Perto do meio-dia de terça
feira, um homem de 33 anos

que trabalhava com uma retro

escavadeira na limpeza de um

terreno, às margens da BR-280,
no bairro Corticeira, foi atingido
por balas de chumbo. Os dispa
ros atingiram o para-brisas da

máquina e os estilhaços feriram
a cabeça, rosto, braços e peito
da vítima, que precisou ser en

caminhada ao hospital Santo
Antônio. Apesar dos ferimentos,
o homempassabem.

A polícia já identificou um
suspeito de ter feito os dispa
ros. O homem de 57 anos está

foragido e até o final do dia de
ontem ainda não havia sido lo
calizado. O caso será investiga
do pelaPolícia Civil.A suspeita
é de que a briga sejamotivada
por uma disputa de terras.

Foragidos são
encontrados em
Nereu Ramos

Por volta das 9h de ontem,
policiais militares localizaram
um homem de 38 anos que
tinha mandado de'prisão de
cretado pela Justiça de Itajaí.
Ele foi encontrado em uma

casa na rua Júlio Gadotti, no
'

bairro Nereu Ramos, onde foi

surpreendido acompanhado
de outro homem, de 41 anos

de idade, que estava armado
com um revólver calibre 38 e

que também tinha um man

dado de prisão expedido pela
comarca de Ituporanga.

O principal suspeito de
ser foragido teve sua identifi

cação confirmada, apesar de
usar várias identidades falsas.
Ele possui passagens crimi
nais por roubo e receptação de
veículos roubados, formação
de quadrilha e porte ilegal de
arma. Os dois foram encami
nhados para a delegacia.

Assaltante é
preso na capital

Foi preso ontem em Flo

rianópolis um dos quatro
homens que assaltaram uma

joalheria no Shopping Brei

thaupt. O crime foi cometido
no dia 2 deste mês, por volta
das 13h30. "A prisão preventiva
deles já estava decretada. Agora
falta localizar os outros três en
volvidos no assalto", informou
o delegadoAdriano Spolaor.
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QUERENDO PERDER OS "QUILlNHOS A MAIS"?

.

A Farmáeía, de Manipufação Bikíbrio traz fórmulas exclusivas para quem quer perder peso com saúde-.

COMPorro EMASRECEDOR 6
fótmufa que associa Garcinía, Faseolamina e
Citro!.,
GARcíN'A� Supri a fome, dando a sensação de
sac';,edade e diminuí a vontade de comer doces.
fASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a
FaseoJamJnt;t é uma glicoproteína que seqüestra
40% do carboidrato consumido, inibindo assim a

absorção de uma parte dos carboidratos
Ingeridos na dieta O resultado é a redução dos
nive;s de açúcares e as calorias atribuídas a eles
e uma diminuição das reservas de gordura.
·cmws,: Obtidoda laranjaamarga, agita o ritmo doseu
organismo, acatara o metabolismo, promovendo um

maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a

queima,deestoq�esdegordura.

cÁPSULA DE ÓLEO DE CÃRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima d.e gordura!
O óleo de Cártamo é um antíoxidante, rico em amega 3 e amega
6. Atua bloqueando a ação da enzima LPl (responsável pela
armazenamento de gordura), obrigando assim o organismo a

utilizar o estoque de gordura já existente como fonte de energia,
gerando a chamada lípófise (queima de gordura).
Beneficios 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 lipídeos, redução da Celulite e da Gordura
localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema

__"-'!III"""""_

imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias. � 'lLíalt.re: '0
PlLULA ANTI-BARRIGA
ldeal para quem quer queimar a gordura teimosa ao redor da cintura.
Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite. Inibe o apetite,. causando a

sensação de saciedade e assim diminuindo a fome, acelera o metabolismo, auxilia na queima
degordura localizada principalmente no abdômem, diminuindoa circunferênciada cintura
INDICAÇÕES:
- Queima gordura. - Eleva os níveis de energia - Aumenta o metabolismo.
- Promove o emagrecimento - Tratamento da retenção de líquidos;

Manipulação de Fórmulas Médicas
Faça-nos uma visita e conheça estas e outras fórmulas que auxiliam na perda de peso" Dermatológicas. Fitoterápicos
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CHE\lRDLET RONDA CITROEn HYUnDAI PEUGEOT

Emmend6rfer Gabivel Le Monde Dimas StrasbourgMoretti
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