
Aumenta
a adesão

Boa sorte,
.

Anna!
Sinte informou que mais

três escolas estaduais

devem paralisar aulas a
partir de hoje em Jaraguá
do Sul. Namanhã de

ontem, professores se

reuniram na praça central
'(

de Guararnirim para
debater os problemas

enfrentados 'pela categoria.
. Página19

Cantora jaraguaenseAnna
CristinaZanetti disputa

com outras 177 candidatas

de 50 países o concurso
internacionalAvonVoices.

Ela depende da votação dos
internautas para chegar à
próxima etapa da seletiva,

que terá o resultado

divulgado no dia 30.

Página7

Grupo defendemaior
independência do Estado

Movimento "O' Sul é meu país" pretende fazer consulta popular noVale
do Itapocu. Integrantes defendemmaior autonomia dos Estados e municípios,

com a descentralização de poderes políticos eeconômicos,
Página 13

PARA FACILITARAVIDA
EDUARDO MONTECINO

Há quatro anos trabalhando corno mensalista, Mara Murara decidiu aprender mais sobre a profissão. Por isso,
ela vai participar do Curso de Diarista, que acontece de 24 deste mês a 28 de junho, no Salão Paroquial da Igreja
Matriz São Sebastião. Quem tiver interesse em participar deve fazer a inscrição no Sme ainda hoje. Página 9

Tribunal de
Contas cobra

explicação
. sobre radares. .

Página4 I

PATRíOA
MORAES

blush.
A revista da mulher inteligente!

Transporte coletivo
no centro do debate
Abertura da nova concessão
do serviço em Guaramirim e

as principais deficiências do
setor estão entre os assuntos
discutidos hoje no auditório
da Aciag. Página 10
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2 História

Primeiro ConcOio
Ecumênico em Nicéia
o primeiro dos três Concílios Funda

mentais da Igreja Católica, no dia 20 de
maio de 325, entre 250 e 318 bispos se

reuniram na cidade de Nicéia, atual Niz
nik, na Turquia, na primeira Confêrencia
Ecumênica (do grego oikumene, mun
dial) da Fé Católica.

Sob a regência do imperador roma
no Constantino I - o primeiro imperador
cristão - o Concílio de Nicéia buscava dar
unidade à teologia cristã, parte impor
tante da meta de um império universal
sob a fé cristã.

Entre as questões debatidas em Nicéia
estavam o tratamento e o batismo de he

reges, a liturgia e o calendário pascal, e a

"questão ariana" -. se Cristo era um ser de
natureza humana e. divina, ou se era ape
nas humano.

Embora algumas obras literárias afir
mem que o concílio determinou quais
evangelhos integrariam a bíblia, não há

menção histórica - seja nas atas do concilio
ou nos registros de historiadores da época
- de que esta questão estivesse em pauta,
e a estrutura do livro sagrado já havia sido
definida no Cânone.Muratori, publicado
em 170.

Entre as determinações do concílio
estava a determinação de que a data da
Páscoa deveria ser distinta do Pessach ju
daico - anterior ao concílio, a Páscoa era

celebrada no domingo seguinte ao Pessach
- e tinha de ser uma data única para todo
o império. Antes da definição do calculq\
pascal, no século 8, a Páscoa era definida
anualmente pelo Bispo de Roma, que in
formava as dioceses através de cartas, o

que dificultava a sincronia entre as igrejas.
..
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Anna Nery, primeira
enfermeira do 'Brasil
Falecida em 20 de maio de 1880, aos 65

anos, a baiana Arma Iustína Ferreira Nery foi
a principal responsável pela introdução de

práticas modernas de enfermagem no país,
durante a guerra do Paraguai.

Casada com um oficial daMarinha, Anna
. Nery ficou viúva aos 29 anos, criando sozi
nha os três filhos - Justiniano, Isidoro e Pedro
Antônio. Quando o Brasil juntou-se àTríplice
Aliança contra o Paraguai, em 1865, os três
filhos foram convocados para a guerra, junto
com os dois irmãos.

Afastada de todos os homens da familia,
decidiu juntar-se ao corpo médico do exército,
atendendo os soldados feridos. Serviu em Cor

rientes, Salto, Humaitá, Curupati eAssunção.
Durante a ocupação do Paraguai, fundou

uma enfermaria em Assunção, que mante
ve até o fim da guerra, em 1870. Retomando
ao Brasil, recebeu do imperador Dom Pedro
I honrarias humanitárias e de campanha, e
uma pensão vitalícia.

Aprimeira escola de enfermagem do país,
fundadaem 1926, foi batizada com seu nome.

DIVULGAÇÃO

Considerada a primeira enfermeira do Brasil, em 2009; Anna Nery
foi adicionada ao livro dos Heróis da Pátria, em Brasília, e recebe
homenagens em escolas de enfermagem e hospitais todos 'os anos

PELO MUNDO

1893

Ginetoscópio
O inventor americano Thomas

Edison faz a primeira apresentação
pública do seu Cinetoscópio, um dos

primeiros dispositivos de vídeo. Em
bora o aparato de Edison tenha sido
exibido antes, foram os irmãos fran
ceses Auguste e Louis Lumiére que
popularizaram o cinema com o cine

matógrafo, em 1895 .

Timor leste
o governo português reconhece a

independência da República Democrá
tica do Timor Leste, sua última colônia,
encerrando formalmente 23 anos de
controle pela Indonésia - que invadiu o

país em 1975, pouco após a declaração
de independência timoresa - e três anos
de administração provisória pela Orga
nização das Nações Unidas.

·��'�·'(lh1.H.ul

Primeiro Atlas
O cartógrafo flamenco Abraham

Ortelius publica o livro "Theatrum Or
bis Terrarum", uma coleção de 53 ma

pas do globo, considerado o primeiro
"Atlas" moderno. Entre o material de
Ortelius estava inclusa uma versão
reduzida do primeiro mapa mundi, o
Mappe Monde, cuja última cópia en

contra-se na universidade de Basel,

DIVULGAÇÃO/BUNDESARCHIV

"19'1'9

Pensão aos
veteranos
Na edição de 19 de maio de

1979, o jornal O Correio do
Povo noticiava que os ex

combatentes sob pensão do

governo federal precisavam
entregar até o dia 31 de maio
a declaração de rendimentos

comprovando a isenção de

impostos, para poderem receber
as pensões de maio em diante.
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PONTO DE VISTA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
CristianoMahfudWatzko,
estudante de Direito

Romeo Piazera
. Júnior, advogado

VidorDanich,'
sociólogo

RaphaelRochaLope�
presidente da OAB

fndice de Suslentabilidade Empresarial
�-ada vezmais os índices atrelados às ações nas

bolsas de valores movimentam o mercado
financeiro na busca por novas métricas que

.._possibilitem a distinção daquelas empresas
que fazem algo diferenciado pela economia, socieda-

. ,,-

de e meio ambiente em comparação
às demais.

Como exemplo claro desta nova
filosofia destacam-se o DJSI (Dow
Iones Sustainability Index) e o ISE

(Índice de Sustentabilidade Empre
sarial) da BM&F Bovespa ..

O ISE é um índice que mede o

retorno total de uma carteira teóri
ca composta por ações de empresas
com reconhecido comprometimen
to com a responsabilidade social e a

sustentabilidade empresarial.
Existe a tendênciamundial de in-

vestidores que buscam por empresas
socialmente responsáveis, susten

táveis e rentáveis para aplicar seus
recursos. Estas aplicações, cada vez mais presen
tes no mercado, são os chamados "investimentos
socialmente responsáveis", e já são empregados
por grandes grupos gestores de fundos, bem como

investidores mais integrados com a nova realidade

global.

Estes investidores consideram que empresas
sustentáveis geram valor para o acionista a longo
prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar
riscos econômicos, sociais e ambientais .

E não deixa de ser fato que essa demanda veio
se fortalecendo ao longo do tempo
e hoje é amplamente atendida por
vários instrumentos financeiros no

mercado internacional.
A importância das preocupações

empresariais com questões ligadas
ao desenvolvimento sustentável
como um todo (e não somente com

o meio ambiente) faz-se notada à
medida em que os novos acionistas
do mercado global de ações estão le-I
vando em consideração a sobriedade
da gestão da empresa nos aspectos
sustentáveis, e fazendo deste um dos.
fatores de escolha para compra.

Nesse sentido, o ISE tem por obje-
tivo refletir o retorno de uma carteira

composta por ações de empresas com reconhecido

comprometimento com a responsabilidade social
e a sustentabilidade empresarial, e também atuar

como promotor das boas práticas no meio empre-
. sarial brasileiro, transparecendo o verdadeiro sen

tido de sustentabilidade.

"
Estes investidores'

consideram
que empresas
sustentáveis

geram valor para
o acionista a longo
prazo, pois estão
mais preparadas

para enfrentar riscos
econômicos, sociais

e ambientais.

"

VENDEDO'R
de- Sistemas de Gestão, CONTRATA-SE,

preferência com veículo. Enviar
currículo para rh@sistemasecia.com.br.

SERViÇO
CULINÁRIA

Noite de sopas
no Salão Barg

Hoje, dia 20, a Associação Re

creativa e Cultural Rio da Luz "Salão

Barg" promove a 30a Noite das So

pas e Cremes. Serão servidas sopas
de frango, gado, lentilha e schwart

zsauer, além de cremes de milho,
palmito, batata salsa e ervilha. No

evento, que custaR$13, haverá tam
bém caldo de peixe e aipim frito. O
início está marcado para às 19h30.
Reservas de mesas, somente com

ingressos antecipados, na ACSTVI

(Associação dos Clubes e Socieda
des de Tiro do Vale do Itapocu), no
ParqueMunicipal de Eventos.
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IMAGEM DO DIA
TANUí TAVARES FILHO/DIVULGAÇÃO

Cerca
de cem pessoas participaram. da Caminhada da Saúde

Mental no Calçadão da Marechal. A caminhada teve por
objetivo chamar a-atenção da comunidade para o Dia

Nacional da Luta Antimanicomial. A coordenadora da Saúde
Mental, Denise Thum, destacou a importância de pessoas com

problemas mentais saírem à rua e se-exporem sem medo. IISão

pessoas que têm uma doença e estão sendo tratadas, como
qualquer outra pessoa. Não devem ser discriminadas", explicou.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É o6riaatório infofmar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
• I P. I , I I �, 'o. � �', � �·f

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVISual:Márcio SchaIinski

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

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

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

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

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

A Direção

WEGS.A.
GRUPO WEG - COMPANHIAABERTA - CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 614
Aos 12 dias do mês de abril de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convocação
do Presidente, Sr" Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que
deliberaram na forma da letraj, do artigo 22, do Estatuto Social, autorizar esta companhia
a prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua controlada WEG Tintas Ltda,
referente financiamento a ser firmado junto ao Banco Itaú BBA S.A., de acordo com as

condições estabelecidas na Cédula de Crédito Bancário nr 006950006241200 de 12
de abril de 2011, com as seguintes características: Financiamento de R$ 1.317.905,68,
para aquisição de máquinas e equipamentos na linha FINAME-PSI. Encargos: 8,7%
a.a. (Fixo); Carência: 24 meses; Amortização: 96 meses. Nada mais havendo, após
agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do

Sul(SC), 12 de abril de 2011. A presente ata, está lavrada à página 32 no Livro de atas
do Conselho de Administração nO 14, registrado na JUCESC sob nO 11/051757-1 de
17.02.2011. Ass. Décio da Silva. Présidente do Conselho de Administração. Nildemar
Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin
Werninghaus. Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira
Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM:
05/05/2011 SOB N° 20110980115 Protocolo: 11/098011-5, DE 28/04/2011 Empresa: 42
300012203 WEG SA MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.

�
I

OPORTUNIDADE
Empresa com sede em São Bento do Sul no ramo de embalagens
e produtos descartáveis com mais de 1.300 itens em ·sua pauta
(fabrica e distribui) no segmento de mercados, panificadoras, açou
gues e verdureiras. Recruta vendedor para as cidades de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba, Schroeder, São Francisco do Sul e

uma parte de Jaraguá do Sul que tenha alguma experiência em

vendas, e que possua carro. Empresa oferece: carteira assinada,
salário inicial e comissões.Interessados enviar currículum para sa

bensul@sabensul.com.br ou ligar para 47.9187.7609 com Adryel.

Protocolo: 16269 Sacado: EUGENIA SAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATNACREn RURAL IN
TER. SOliDo LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 624 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 10/05/2011
Valor: 1.624,09 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

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

Protocolo: 16303Sacado:mmSTREWWCPF: 004.247.109-51 Cedente: SILMAQS/ACNPJ: 79.922.639/0001-84Número
do Título: 40793*002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMlRIM DataVencimento: 11/05/2011 Valor: 1.141,45 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16290 Sacado: ANDERSON CARLOS DEMACEDO CPF: 004.138.929-80 Cedente: MECANICA LERFEI ITDA
CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 814043 6061/03 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 161,34 liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16275 Sacado: CHARLES NERI KREISS CPF: 023.479.579-45 Cedente: BRASEUa INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS ITDA CNPJ: 01.768.763/0001-10 Número do Título: 2864/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 07/05/2011 Valor: 324,65
liquidação após a.intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 68,54, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16267 Sacado: EUCliDES ESfABAM MACHADO CPF: 344.239.159-87 Cedente: COOPERATIVAREGIONAL
AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00262001 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 07/05/2011
Valor: 108,62 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16299 Sacado: LUCIMERI RICI-ITER DE OLNEIRA CPF: 754.652.219-68 Cedente: ULEANDRO MACHADO
MECNPJ: 05.338:614/0001-00Número doTítulo: 15/02Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 300,00 liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
------------------------------------------_------------------------------------�-------------------------------------------------------------

Protocolo: 16018 Sacado: NIVALDO SILVA ROCHA & CIA TIDA ME CNPJ: 08.349.141/0001-26 CedÉmte: DOMINUS CO
MERCIODEALUMINIO IJ'DACNPJ: 11.052.259/0001-00Número doTítulo: 001866/3-1 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 688,64 liquidação após a

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

Protocolo: 16300 Sacado: ROSALl SCHMIDT RarERS CPF: 988.230.789-20 Cedente: ULFANDRO MACHADO ME CNPJ:
05.338.614/0001-00Número doTítulo: 425/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 275,65 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 60,53, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16270 Sacado: VILSON CERQUEIRAPOMBAL CPF: 078.115.649-12 Cedente: BIRUTJ:A.. COMERCIO DE MO
TOS ITDAMECNPJ: 01.794.117/0001-57Número doTítulo: 001-3V/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENClAGUARAMlRIM DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 240,00Uquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 20 de maio de 2011.

Christa Inge HilleWagner, Interventora
1�,,)�,J.l'·'t ,,\,'tI)'�,�.,
,J ...... 1# ... � •• of ... .., ,. �
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Radares

- Patricia Moraes 2106.1924 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o Tribunal de Contas do Estado solicitou dados das 22Prefeituras
catarinenses quemantêm contratos de aluguel de equipamentos de
vigilância eletrônica. O diretor de Trânsito de]araguá, Zeca Schimidt,
diz queainda não recebeu a notificação. Omunicípio arrecadou com o

sistema no ano passado cerca deR$ 5 milhões, masficou com poucomais
deR$1,5milhão depois de repartir o bolo com aPolícia Civil eMilitar A

e pagar as taxas. Pormês, com os novos equipamentos qu� estão sendo

instalados, a Prefeitura vai desembolsarR$ 260mil de aluguel. "Nada disso
seria necessário se as pessoas não fossem imprudentes'; desafiaZeca.

l
.

o pfe�id(�nh� da Cárnm:a,
J(dJ1U� Negh('�trbon (PMDB)� .

1jí:UU 0Ul def@ltrwl dil gr<f!!V(!;� do�
pl·()feiJOr€�fi!. Qli.tern" ��U1n
bfJjfJalluw

.

d� �un

bom profe3Im'�· umborn
Pi'Ii"""ifa'Jifi,i!iiRdII' fl1li'1i'I',fiI!tIfE,<l7R1 "'ifi' i:il_'LUl��ul!: yJ.��,""f�H UE' u-J·I!I

bmn lalád ' .

" 'eDta"

-,� sindabtínctJ,u J:mDa
oolunilMdJzmd6queaMm
dI:bomp,�dMte;ev«eador
�tmnbémum�ul,ne;
""J:��."jII.RiiI" i&·li.a.JJil! ftili�;A§","j, ilil'lifiiWi.6J
SUl-QUu.t* J!"1�1 Iti.a1,=,' j!·UI· HlLI·.I!Q.L

ama�afef#MmtJU 4'Jlelm
�tj'lhl.dtJl f,fdfi1-joo��
jJtJ�fi@�,am.de:
��J..

Independência
Cogitado para ser relator na
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania do projeto de reforma
do Código Florestal, o senador
Luiz Henrique (PMDB) defendeu a

apresentação de um substitutivo ao
texto para atribuir àUnião apenas a

função de traçar os princípios gerais e
diretrizes da regulação ambiental. Para
ele, deve ser transferido aos Estados
o poder de definir regras para uso
dos recursos naturais. E foi o que LHS
fez quando governador de Santa
Catarina, ele sancionou o código
ambiental do Estado, cuja legalidade
foi contestada pelo Ministério do
Meio Ambiente por ferir o que diz a

regulamentação federal.

Rachado

t;" ....

Já é visível para os funcionários
da Prefeitura de Guaramirim

que o relacionamento entre o

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)
e o viceAltairAguiar (PPS)

.

anda estremecido. O desgaste
começou com a exoneração do
ex-secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ademir Tank, que é
do mesmo partido deAguiar. O
vice inclusive teriamantido nos

últimos dias frequentes contatos
com a oposição. Qualquer
semelhança com Jaraguá do Sul é
mera coincidência.

Agenda
Em tempos de crise, nada
melhor do que uma agenda
positiva. E é exatamente
nela que Nilson Bylaardt tem
se debruçado. Até o fim do

mandato, o prefeito pretende
entregar 250 moradias
populares, a nova biblioteca,
um ginásio de esportes e

a revitalização central do
município, entre outras
coisas. Diz que a oposição tem
atrapalhado o andamento
dos projetos, mas que não
conseguirá impedir as melhorias.

Depoimento
Sobre seu depoimento à CI da Câmara, Nilson Bylaardt diz que
não vê problema em prestar esclarecimento aos vereadores.
Mas cobra substituição temporária do presidente Jaime
deÁvila (PT), devido ao episódio da perseguição. Também
solicitou que possa falar no seu gabinete na Prefeitura.

Nova sede
ADefesa Civil está funcionando em nova estrutura desde ontem. O

órgão está atendendo em ambiente de 130 m2 no mesmo prédio onde
está localizado, o setor de ConselhosMunicipais, situado ao lado do
estacionamento de veículos dos servidores. A área conta com recepção,
sala de reunião, sala do secretário, sala técnica, sala operacional,
almoxarifado, dormitório para plantão e cozinha, abrigando 25 pessoas.
De acordo com o diretor de Fiscalização da Defesa Civil, Ronis Roberto
Bosse, amudança resultará em umamelhor interação entre as equipes
técnicá e operacional, que antes trabalhavam em prédios diferentes.
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Concorre
O DEM fala em outros nomes

para disputa à Prefeitura em 2012,
comoAlcides Pavanello, mas
dificilmente Cecília Konell não
tentará a reeleição. Ela anunciou
que gostaria de descansar depois
de dezembro do próximo ano,
mas já está convencida de que
terámais uma 'missão' pela frente.

C)rganizando
A executiva estadual do PP

deve desembarcar em Jaraguá
-do Sul nas próximas semanas.
Os integrantes vão falar das
estratégias paras as eleições de
2012, da candidatura de Dieter
Ianssen à Prefeitura e também

querem evitar que algumas
lideranças migrem para o PSD,
que tem se transformado em um

porto seguro para descontentes
de todas as cores.
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PROJETO AMARA.COM VOCÊ

Alunos conhecem o Legislativo
EscolaAlvino Tribess teve 'quatro reivindicações aprovadas pelos parlamentares nesta semana
JARAGUÁ DO SUL

A participação de
estudantes nas sessões
ordinárias deve ser uma
prática constante. na Casa
de leis do município.

Isso
porque, as atividades refe

rentes ao Projeto Câmara.Com
Você de 2011 reiniciaram nesta

semana. Os alunos do ensino
médio da escola' Alvino Tribess,
de Iaraguá do Sul, apresentaram
quatro reivindicações para os ve

readores - que transformaram as

propostas em indicações ao gover
no municipal. Todas as sugestões
receberam aprovação unânime

pelo plenário.
Iniciativa da vereadora Natália

Petry (PSB), o projeto instituído

por lei municipal visa promover
a discussão entres os estudantes
sobre os três Poderes (Legislativo,
Executivo e Judiciário). Segundo
Natália, essa atividade também

possibilita lia descoberta de novos
talentos para a política".

Durante a sessão de terça-feira,
a aluna Bruna Gomes usou a tribu
na para apresentar quatro pedidos
selecionados pela turma do tercei
ro ano. "Iodo este processo foi um

grande aprendizado não só para
mim, mas para toda a minha tur

ma, porque a gente pode aprender
profundamente o que os vereadores
fazem, e muitas vezes a gente fecha
os olhos para isto. E também traba
lhar por melhorias no nosso bairro".
O presidente da Casa de Leis, Iaíme
Negherbon, formalizou os pedidos.

Nesse ano, a segunda partici
pação de estudantes está marcada

para 31 de maio, durante a sessão

ordinária, na Câmara. Desta vez,

48 alunos do terceiro ano do ensi
no médio da escola Elza Granzotto

Ferraz, do bairro Santa Luzia, vão
apresentar suas reivindicações aos

parlamentares por meio do Projeto
Câmara.ComVocê.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE

• Ao

Alunos como a Bruna passam a participar das sessões da Câmara para '

conhecer um pouco mais de política e apresentar suas reivindicações

Presença é estar lado a lado
para acelerar suas conquistas,

'dI/ihffli.,i1_ iII!liip.iIilMJjJlilMiffllt.lilnmm

SAC 0800 7279977
SAC Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 72

Ouvidoria 0800 727 9933

"
Todo este processo
foi um grande

aprendizado para
toda a minha turma.

-

BRUNA GOMES

"

Indicações
dos alunos

• N° 266/2011- implantar a coleta
seletiva de lixo no bairro Vieiras;

• N° 267/2011- melhorias nas

calçadas da rua Manoel Francisco
da Costa, no bairro Vieiras;

• W 268/2011 - abertura de uma

ponte próxima à empresa Zanotti

Elásticos;
• N° 269/2011 - instalação de

um sistema de drenagem na rua

Prefeito Waldemar Grubba;
08S: As sugestões foram aprovados por
unanimidade pela Câmara de Vereadores.
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CHARGE

DO LEITOR

Trânsito e Tecnologia·
/IfIIJ_ omo se tem observado mentos entre a malha viária e a

nas últimas semanas, o

centro da cidade está re

.._ cebendo os parquíme
tros, que serão responsáveis pela
emissão dos cartões de estacio-

linha férrea, que ora são aciona
dos sem.a passagem do trem, ora

quando o trem passa, permane
cem levantadas. Lembramos dos

gastos investidos nesses equipa-
mentos' e da ausên
cia de manutenção
nos mesmos, o que
dificulta o então
tumultuado e de
sordenado trânsito

jaraguaense.
Por fim, com

toda essa tecnolo

gia, e considerando
o número de veícu
los existentes em

nossa cidade, fica o
.

questionamento se

já não é o momen

to de se pensar na

criação de uma Guarda Muni

cipal' como já existente em ci
dades vizinhas como Blumenau
e Joinville.

namento rotativo.
Tal equipamento,
como já veiculado

anteriormente, é

igual ao utilizado
em Itajaí, e subs
titui o trabalho

humano, modelo
utilizado há alguns
anos na implanta
ção da antiga "Zona
Azul". A atenção
que vale -destacar é
se os equipamen
tos sofrerão manu-

"
Com toda essa

tecnologia, e
considerando o

número de veículos
"

existentes em
nossa cidade, fica o

questionamento se já
não é o momento de
se pensar na criação
de uma Guarda
Municipal.

"
tenção necessária

para que com o tempo não sejam
abandonados óu então que ro

tineiramente' apresentem mau

funcionamento.

Episódio que é assistido hoje
com as cancelas automáticas de

proteção instaladas nos cruza-

Vinícius FernandesZavadniak,
estudante de direto da Universidade

Regional de Blumenau - FURB

WEGS.A.
GRUPOWEG - COMPANHIAABERTA - CNPJ sob na 84.429.695/0001-11

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina

NIRE 423000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 611
Aos vinte e dois dias do mês de março de 2011, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do Presidente, Sr?Décio da Silva, osmembros do Conselho deAdministração,
que deliberaram na forma da letra j, do artigo 22, do Estatuto Social, autorizar esta
companhia a prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua controlada WEG

Equipamentos Elétricos S.A., referente financiamento a ser firmado junto a Agentes'
Financeiros autorizados, na linha BNDES-exim Pré-Embarque, de acordo com a Decisão
nO Dir. 202/2011-BNDES, de 10 de março de 2011, çom as seguintes características: Valor
do Financiamento: US$ 100.000.000,00, Custo Financeiro: TJLP + 1,8% a.a. + Spread
do Agente Financeiro. Prazo Total Financiamento: até 36 meses. Nada mais havendo,
após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá
do Sul(SC), 22 de março de 2011. A presente ata, está lavrada à página 28 no Livro de
atas do Conselho de Administração nO 14, registrado na JUCESC sob nO 11/051757-1
de 17.02.2011. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar
Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin
Werninghaus. Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira
Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM:
08/04/2011 SOB N° 20110857470 Protocolo: 11/085747-0, DE28/03/2011 Empresa: 42
300012203 WEG S.A. MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.

EDITORIAL

Greve dos.professores
esta semana, a "Santa e Bela Catarina"
virou palco de uma das maiores mobi
lizações já realizadas pelos professores
estaduais. Negligenciada por décadas,

a classe está unida e disposta a lutar pela valo
rização da profissão, com sa

lários e condições de trabalho
mais dignas. Por todo o Esta

do, educadores participaram'
de assembleias, panfletagens e

I

passeatas para debater as prin
cipais dificuldades da categoria
e pressionar o governo a cum

prir as reivindicações.
Uma das exigências é o pa

gamento do piso da categoria,
de R$ 1.597, compensando reajuste não conce

dido em 2009. Já o governo defende o pagamen
to do piso salarial de R$ 1.187 aos professores
que ainda não ganhavam isso, somando ao salá-

.

rio base as gratificações como regência de classe

e Prêmio Educar.

Hoje, um professor em início de carreira ganha
R$ 609 por mês. Esse valor é muito baixo se consi
derarmos a responsabilidade desse profissional na
formação intelectual do aluno e dos valores éticos

e inorais que norteiam avida dos
cidadãos e são fundamentais

para um país mais justo.
Que os nossos governan

tes não se esqueçam de que,
se hoje eles têm o poder de re

presentar toda a população de

, um Estado é porque, lá atrás,
�"" ",,�. tiveram um professor que os

----------------�------

ajudou a se preparar para essa

responsabilidade. Aliar profis
sionais desmotivados à falta de infraestrutura
nas escolas só pode trazer resultados negativos a
toda sociedade, uma matemática fácil de enten
der, mas que infelizmente sucessivos governos
têm dificuldade de aceitar.

DO LEITOR

o descanso com

a BR-l0l Sul

Para a infelicidade
dos catarinenses,
o que se percebeu
foi a falta de

comprometimento
e o descaso com
um problema de
interesse nacional.

..._ nquanto vidas são perdidas nas estradas
violentas da BR-101 Sul, o Estado passa
por um estrangulamento econômico pela

__ falta de logística para o escoamento de
sua produção. Participei, em abril, em Brasília,
do Fórum Parlamentar Catarinense sobre a situ

ação das obras da BR-101 Sul que mobilizou au

toridades e lideranças políticas,
administrativas, empresariais e

profissionais catarinenses, com
a convicção de que ações con

cretas seriam de fato anunciadas
e colocadas em prática. É nítido
o desenvolvimento econômico
do Norte do Estado em relação
ao Sul onde o maior obstáculo
continua sendo a demora na du

plicação da BR-101.
Para a infelicidade dos cata

rinenses e dos Estados vizinhos

que também dependem da BR

101-Sul"o que se percebeu foi a
falta de comprometimento e o descaso com um

problema de interesse nacional, tanto das.cons
trutoras envolvidas quanto do governo federal,
no ato representado pelo Dnit. .

Nada de novo foi acrescentado ao discurso
da promessa que desmerecem a inteligência e

o conhecimento dos profissionais da engenha
ria que há tempos álertam sobre a inviabilidade
das previsões. A única novidade foi a promessa
de um relatório mensal das obras. Muito pouco
para quem diz que a BR-101 Sul é prioridade.

,

Segundo o cronograma, anunciado pelo

Dnit, a Ponte de Laguna estará concluída em 36

meses, após a ordem de serviço, mas ninguém
disse quando a ordem de serviço será emitida. O
túnel do Morro dos Cavalos tem prazo de 30 me
ses após a licença ambiental e ordem de serviço.
Faltou esclarecer quando a licença será emitida
e qual será o destino dos índios habitantes do

local. A obra do túnel do Morro
do Formigão está na justiça sem

prazo para uma solução.
. Os três estudos técnicos rea-

.

lizados pela Fiesc com apoio do

Crea-SC, o último com previsão
de conclusão das obras para não
antes de 2015, comprovaram a

realidade dos fatos. Diferente da

promessa meramente apazigua
dora e sem comprometimento,
os documentos foram elabora
dos por profissionais habilitados
levando em conta as informa-

"

"
ções, contextos e dados técnicos.

Como profissional e representante do maior
conselho profissional de Santa Catarina, o senti
mento não é de alívio ao perceber que não erra

mos ao defendermos publicamente que, diante
dos fatos, somente em 2015 a rodovia poderia
estar concluída, mas de angústia, frustração e

indignação ao perceber que termino meus seis
anos de gestão na presidência deste conselho
em 31 de dezembro desse ano sem a certeza de

que a BR-101 Sul estará pronta.

RaulZucatto, engenheiro epresidente do CREA-SC

I.•
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MARCELE GOUCHE

AV N I ES

Último dia para ajudar
na a alcançar seu so

Jaraguaense representaSantaCatarinaem concurso internacional demúsica

Extrovertida, sorridente,
simpática e dona de uma voz

que anda conquistado fãs
mundo afora. Esse é o perfil
dajaraguaense Anna Cristina
Zanetti, única representante
de Santa Catarina no Avon
Voices, concurso intern�cional
de música.

Além de contar com o apoio da

família, Anna utiliza as redes sociais
Twitter (@annacriz) e Facebook para
pedir votos a quem estiver disposto
a entrar no site e clicar em seu nome.

"Onde vou; falo do concurso e peço
uma ajuda para as pessoas", confessa .

Anna, com um sorriso que entrega a

vontade" de chegar entre as la finalis
tas. Os comentários feitos em seu ví - -

deo chegam a 126 e a animam ainda
mais. "Se comentaram é porque gosta
ram do meu trabalho", comenta.

Quando não está cantando -em ca

samentos' a jaraguaense se dedica a

aulas de música de piano e flauta doce.

Alguns alunos brincam e falam que
vão abandonar as aulas, com a certe

za de que a professora terá sucesso no

concurso e ganhará o mundo.
O AvonVoices foi lançado em come

moração aos 125 anos da marca Avon e

atraiu seis mil inscritos de 62 países. Na
próxima fase ficarão 100 candidatas e

depois o número cai para 25. Na última

etapa, restarão la candidatas, quando
apenas uma sairá vencedora. A fel�arda
terá um disco gravado profissionalmen
te 110S Estados Unidos.

Mesmo confiante, Anna não esconde a ansiedade
em ver o resultado, que sai no próximo dia 30

"

o

Tenho chance de
passar. É' um nível alto,

mas sei que tenho
capacidade de chegar

à próxima fase.
ANNA CRISTINA iANETTI

"

"MINHA META É VIVER DE MÚSICA"
oCP - Como você ficou sabendo que foi

selecionada?
_

Anna - Fiquei muito agoniada, porque
quem participa fica sabendo por e-mail e ,

eu já sabia háuns dias antes, mas não po.<lia,
contarparaninguém. Estavano contrato que

'"

daria atémulta Conteiparaminhamãe, mas
baixinho, para ninguém escutar. Depois do
dia 8 de maio, quando a Avon divulgou, �
conteipara todomundo.

o Correio do Povo - Como você iniciou
na carreira de cantora?

AnnaCristinaZanettí - Comecei a can
tar aos oito anos. Minha mãe conta q�e.
quando eu era Qequena tinha a mfillia ele

pegar qualquer brinquedo � faze de I1].i
crofone. Sempre gostei muito de canto,
gostava das músicas. Aos oitos anos eu

ganhei uma flauta de brinquedo e junto
veio um papel com todas as notas e uma

musiquinha. Com nove anos entrei na
aula de flauta e com la, aprendi a tocar

'

piano. Em 2000, eu entrei para a aula de
canto e, por intermédio do professor, co
nheci um pessoal que me chamou para
tocar em uma banda, que é essa que eu

canto agora. Começamos tocando em bar,
mas vimos que não dava dinheiro e come

çamos a tocar em casamento.

provada pelo júri especiali
zado,' Anna está entre as 178

candidatas de 50 países que'
buscam projetar seus nomes

e conquistar um espaço no mundo da
música. Quem quiser ajudar Anna a

realizar esse sonho, tem até hoje para
entrar no site www.avonvoices.comse
cadastrar e votar no vídeo da jaragua
ense. É tudo gratuito 'e pode ser feito
em poucos minutos.

Mesmo confiante, Anna não escon
de a ansiedade em ver o resultado, que
sai no dia 30 de maio. "Tenho chance
de passar. É um nível alto, mas sei que
tenho capacidade de chegar à próxima
fase", diz; a cantora, que atualmente se

apresenta em casamentos junto com - Alexandre Perger
sua banda, a Farenight.

..

alexandre@ocorreiodopovo.com.br
•-_-:. __ i_�_ ••

•
-.t_ e-e-r � �:-.·�'·1". »Ór s r r s r e r r r r s ÓcÓ. ao � .:·,&.-I·' ••• '"·,.,.i ,, .

OCP - Como você soubedo concurso?
Anna - Eu soube pelo Twitter, porque

sigo o perfil daAvon. Assim que eu entrei e

vi, pensei que ia participar e passar. Havia
uma lista de músicas que a gente tinha que
cantar sem

.

nenhum acompanhamento,
Gravei várias e escolhiuma da Celine Dion,
que é mais animada.

. ,
.

OCP - A sua rotinamudou muito desde
, ..

.

�'

esse dia?
Anna - Desde então, quando não estou

dando aula (de piano e flauta doce), só pen
so nisso, é 'só o que me vêm na cabeça Mas a
minha rotinanãomudoumuito, só os alunos e
vizinhos queestãofalando sobre o concurso.

OCP - Você pretende seguir Carreira in
temacional?

Anna - Sou realista, mas tenho vontade
de expandir minha carreira para outros lu

gares. Não quero abandonar minha banda,
acho que até dá para termais de umabanda
Minhameta é aindaviver de música, cantar,
gravar CD. Se aparecer a oportunidade, 'vou
para São Paulo ouRio de Janeiro.

:'.1. J_ ...... " II \''' I �. ". '; ••'.- I I

� _ - _ _---_ .

i
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

Elogie alguém hoje.
u n ivers.otpm@ocorreiodopovo.com.br

Bem·vestidas
revista Glamour

Magazines elegeu as

30 mulheres mais bem
vestidas do mundo. A

escolha aconteceu levando em

consideração a produção das bel
dades no dia a dia e também al

guns eventos super badalados que
as poderosas frequentaram. Aí a
lista trouxe: EmmaWatson (a bru
xinha amiga do Harry Potter), em
1 ° lugar. ARihanna em 60• A Ienni
fer Aníston em 110• A Suri Cruise

(filhotinha do Tome da Katie) em

210• Keira Knightley e Sarah Iéssí
ca Parker em 220 e 230 respectiva
mente. E Lady Gaga em 280• Umas

poucas reflexões de minha parte.
O primeiro lugar foimesmo mere
cido? Keira Knightley não deveria
estar mais bem colocada? A filho
tinha do Tom nessa lista e a mu

lher dele não? E por último: que
ria ver se algumas da lista seriam
escolhidas se não fossem famosas.
Por que, falando sério, tem umas

que não têmo menor tato para se

produzir... Ah, Hollywood!

ídolo de Guaramirim
Enquanto eu escrevia essa co

luna ainda não sabia o resultado
do programa Ídolos (Record) que
aconteceu ontem à noite. Mas essa

notinha é só para contar a vocês

que falei com a Dona Tita, mãe do

Henrique Lemes. Ela estava tão or

gulhosa de ter seu filhão lá, dispu
tando uma vaga entre os 10 melho
res. Dona Tita falou do menino de
ouro que é o Henrique e de como o

coração dela parece querer pular do
peito de tanta emoção. E o que di
zer do paizão do Henrique então?
Todo bobo... Enfim, só dá para
dizer que pela simpatia e pelo ta

lento o Henrique tem um belo ca

minho a percorrer. Enquanto isso,
sou obrigada a ouvir as meninas

que trabalham comigo suspirando
pelo' garoto... Com razão, é claro.
Vai que é tua, Henrique!

Calças pantalonas que pro
metem uma' boa briga com as

skinnys e as boca-de-sino. Ob
viamente, usar uma pantalona
vai muito do bom senso e do

biótipo de cada mulher. Tem

que tomar cuidado quem tem

quadril largo, barriga saliente e

cintura larga. Fora isso, eu acho
show de bola todas as variá
veis que a peça permite: looks
sociais, despojados, hippies e

clássicos ... Flash de verdade!

,.,

DIVA' COM SAMANTA P. DORING SIEVERS
o QUE FAZ: sou professora. EU

SOU: uma típicamulhertaurina. HOMENS
SÃO: surpreendentes. MillRERES SÃO:
enigmáticas. SE MEU RElACIONAMEN
TO FOSSE UM RITMO SERIA: bolero,
suave e apaixonante. DESÇO DO SALTO

QUANDO: há injustiça e falsidade. PARA
ME GANHAR BASTA: ser verdadeiro. SE
EU FOSSE CELEBRIDADE SERIA: Penelo

pe Cruz, umamulher discreta, determina
da e talentosa. ROUBARIA O CWSET DA: princesa Catherine Middleton.
MEU CORAÇÃO BATEMAIS FORTEQUANDO: recebo um abraço sincero.
EU SOU ÓTIMAEM: organização e planejamento. EU SOU PÉSSIMAEM:
culinária (por enquanto). UMANOITE PERFEITAPEDE: meumarido e eu,
nadamais. UM CASALAPAIXONADO PRECISA: de respeito e desejo. COM
50 REAIS EU: éompro um livro e vou ao cinema. COM 1 MILHÃO DE RE
AIS EU: aplicariametade do dinheiro e usaria o restante para viajar, levando
comigo meumarido,minha família e amigos.

Dica amaleras
A dica das meninas do blog

é sobre a nova linha de maquia
gem da LineaVitta e seus batons
encantadores, com cores lindas
e super na moda. A marca, ven

dida em farmácias, perfumarias
e clínicas estéticas, tem também
uma linha de cosméticos com

produtos específicos voltados

para o corpo e rosto e outra li
nha de higiene! com um montão
de coisinhas maravilhosas que a

gente adora. Passa no amaleras.

blogspot e dá uma olhadinha na

cartela de cores dos batons da
marca. Bem cuti, cuti!

•
. rimelrosP10"S"porce

.
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Mais valor paraa profissão
Curso de Diarista, que começa na próxima terça-feira, 24, oferece cerca de 30 vagas
JARAGUÁ DO SUL

Simpatia e

responsabilidade não
faltam a Mara Murara.
Experiência, também não.

as, apesar de estar há

quatroanostrabillhando
como mensalista - des
de os 38 anos -, ela ainda

acha que precisa deum poucomais
de conheciment.o.A empregada do
méstica presta serviço �a mesma

casa há cerca de dois anos, e afirma

que, às vezes, se depara com situa

ções em que uma instrução mais

aprofundada acaba fazendo falta.
"Já senti dificuldades com o

micro-ondas. O básico sempre nos

viramos,mas todas aquelas funções
acabam confundindo. Os produtos
de limpeza também - tem 'muitos,
e às vezes nem precisamos usar to
dos eles. Quanto mais informações
tivermos, melhor. Essa é uma pro
fissão como qualquer outra', conta
amensalista.

Ela afirma que é normal que
as empregadas fiquem desatuali

zadas, assim como acontece em

outros ramos de atuação - cursos

profissionalizantes e de atualiza

ção acabam sendo muito impor
tantes para evitar dúvidas, por
exemplo, quando os patrões che

gam com roupas mais delicadas
em casa e a empregada fica sem

saber como ela deve ser lavada.

I"Wt�A'" w�'lm q/,::}h m"'r'lr�1� �rl �l/�d� I/@,J

Rapaz morre
atropelado
naSG-413

Ontem à tarde, próximo
das 14h30, Darleys Mankes
Miguel Girardi, de 22 anos,
morreu ao ser atropelado
por um Renault Clio com

placas de São João do Ita

periú em frente à empre
sa Rodril, na SC-413, em
Guaramirim. A vítima so

freu ferimentos graves e

teve uma parada cardíaca

enquanto era encaminha
do pelo Sarnu ao hospital
Santo Antônio. Darleys re

sidia no bairro Rio Branco,
em Guaramirim.

Mara Murara se inscreveu há

poucos dias no Curso de Cola
boradora Residencial/Diarista,
promovido pela Prefeitura, pela
primeira vez. "Eu já quis fazer no
ano passado, mas não consegui
me matricular. O que mais me

chama a atenção, além desses
conhecimentos básicos, é a parte
da reciclagem e economia de luz,
água e gás. É bom para nós, que
aprendemos, e para os patrões e a

casa também, já que ajudamos a

economizar", resume Mara.

INSCRIÇÃO ACABA HOJE

Este ano, a quarta edição do
curso oferece cerca de. 30 vagas e

será realizada entre os dias 24 de
maio e 28 de junho, com 33 horas de
aula. Nas terças e quintas, das 14h
às 17h, os matriculados aprendem
sobre assuntos como ética profis
sional, seus direitos e deveres, uso
do equipamento de segurança e re

ciclagem, além da saúde damulher
- assunto novo na grade curricular.

As aulas acontecem no Salão

Paroquial da Igreja Matriz São Se

bastião, e as inscrições também são

gratuitas. É só ir ao posto do Sine
ainda hoje, na rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, número 161,
Centro, entre as 8h e 16h, levando a

carteira de identidade, CPF e com

provante de residência. Mais infor

mações pelos números (47) 3370-

7896 e (47) 3371-1603).

Reciclagem e economia no dia a dia são os pontos que
mais chamaram a atenção de Mara na programação

"
Doméstica já é uma profissão que não dão muito valor.

Então, sempre que puder fazer um curso, melhor.
As pessoas acabam vendo que essa área é importante.

MARA MURARA, EMPREGADA DOMÉSTICA

"

ASSALTO NO BAIRRO BARRA DO RIO CERRO ASSUSTA COMERCIANTES

üs direitos da
empregada doméstica
• Carteira de trabalho e Previdência
Social assinada. Devem estar,
especificadas as condiÇões do
contrato de trabalho (data de

admissão, salário ajustado e

condições especiais, se houver).

• Receber como remuneração um

valor igualou maior ao salário
mínimo fixado por lei, de
R$ 515 (nacional) ou R$ 63.0

.

.,(de Santa Catarina)
"

, ,

! Feriados civis e religioso�.
Se o empregado trabalhar nesses
dias, recebe o dia em dobro '

ou uma folga compensatória em

outro dia da semana

• ).3° salário

• Repouso semanal remunerado, "

preferencialmente aos pomíngos
• Férias de 30 dias remuneradas,
com, pelo menos, 1/3 a mais que o

salário normal, após cada período
de 12 meses de serviço prestado à
mesma pessoa ou família, contado
da data de admissão

Oito· pessoas viram reféns em banheiro de loja
EDUARDO MONTECINO

'!!I!''"� A loja Salfer da rua Ângelo
Rubini, no bairro Barra do Rio

Cerro, foi assaltada ontem, por
volta das 11h15. Dois assaltan
tes invadiram o estabelecimen
to portando duas pistolas e logo
abordaram os vendedores, exi
gindo que eles fossem para os

fundos da loja. Segundo a fun
cionária Valdesa Garbin Turcat

to, 25, um dos homens esteve na

loja minutos antes da ação, fin-
gindo ser um cliente.

'

"O homem voltou com um

comparsa anunciando que era

um assalto e que não era para
olharmos para o rosto deles",

conta Valdesa. Oito funcioná
rios foram rendidos no banheiro
masculino por um dos assaltan

tes, enquanto o outro homem
roubava o dinheiro do caixa e

produtos da loja, incluindo apa
relhos de GPS, câmeras fotográ
ficas, rádios, videogames, DVDs
e televisores, levados nas pró
prias sacolas da empresa. Após
o roubo, os funcionários foram
trancados no banheiro, sendo li
berados somente com a chegada
da Polícia Militar, acionada pelo
celular de um dos reféns.

Segundo o gerente Irio Piske,
47, ninguém ficou ferido, ape
sar do susto. "Tenho 30 anos de
comércio e nunca vivi uma situ

ação como essa", declara. Para
Ariane Grohs Gragoso, 17, uma

Bandidos levaram o

dinheiro do caixa e

outros produtos

das reféns, os minutos no ba
nheiro "pareceram durar uma

eternidade".
De acordo com a tenente da

Polícia Militar, Naíma Huk Ama

rante, os funcionários da loja não
conseguiram passar muitas in

formações sobre a fisionomia dos

suspeitos, mas eles aparentam ter

entre 28 e 30 anos de idade. Até o

fechamento desta edição, a PM
ainda não tinha pistas dos suspei-

.

tos e a loja não havia calculado o

valor levado pelos assaltantes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral

Desde o dia 25 de
abril, mais de 13 mil
jaraguaenses receberam
vacina contra a gripe.
"'�e acordo com o diretor da

Vigilância em Saúde,Walter

Clavera, o número ultrapas
_.."sou a meta estipulada pelo
Ministério da Saúde, que previa a

imunização de 80% do público
alvo, estimado em 16.993 morado
res. ('Até o final da manhã de hoje
(ontem) já havíamos ultrapassado a

meta. Mesmo assim, pedimos que,
quem ainda não se vacinou com

pareça nos postos de saúde, pois a
campanha não deve ser prorrogada
no Estado", destacou.

O público-alvo são os idosos
com mais de 60 anos, crianças de
seis meses a dois anos, gestantes,
indígenas e profissionais de saúde.
Clavera explica que a maior preo
cupação é com as gestantes.Até on
tem, 907 grávidas haviam recebido
a dose. uÉ urn grupo bastantevulne
rável. Em 2009 tivemos dois casos
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Campanha ampliou grupo a ser vacinado, protegendo mais pessoas contra doenças respiratórias

CAPACITAÇÃO SERÁ UM DOS PRINCIPAIS FOCOS DA GESTÃO

Só até hojepara recebera dose
Meta em Jaraguá foi alcançada, mas movimento nos postos ainda deve ser intenso hoje

demortes de gestantes por compli
cações de gripe", ressaltou.

O diretor do órgão lembra
ainda que, desde segunda-feira, a
campanha ampliou o grupo a ser

vacinado. Dessa forma, pessoas
com doenças crônicas - como dia

betes, doenças cardíacas e respira
tórias - também devem buscar a

imunização. Por isso, a expectativa
do órgão é que a busca pela vacina
seja intensa durante todo o dia de

hoje. 'Além da imunização ofere
cida gratuitamente nos postos de

saúde, esta semana também dis

ponibilizamos uma equipe para
vacinar os alunos da Apae e da
AMAno próprio local", comentou.

Osmoradores devem dirigir-se a
urna das 15 unidades de saúde do

município com sala de vacinação.
Somente os postos. dos bairros

Amizade, Rio da Luz, Tifa Martins
e Vieira, e o Pama 1 não possuem
sala de vacina. A Unidade Sanitá
ria Central, da rua Reinoldo Rau,
no Centro, atende emhorário dife

renciado, das 7h15 às 17h45, sem
fechar para o almoço.

Nova diretoriado Sindicont toma posse
Aconteceu na noite de on

tem, no Clube Atlético Bae

pendi, em Jaraguá do Sul, a

cerimônia de posse da nova di
retoria do Sindicont (Sindicato
dos Contabilistas de Jaraguá do
Sul e região). A partir de agora,
assume a presidência da enti

dade' Ademir Orsi. Já a cadeira
de vice-presidente, ficou para
Paulo Henrique Felicioni.

No ano em que completa 31
anos de história o sindicato, que

já se tornou referência no Esta

do pela forte atuação a favor da

classe, deve focar suas atividades
na atualização dos profissionais
do segmento. "Nossas principais
bandeiras serão a inovação, a

atualização e a promoção de cur
sos. A legislação deste país muda
muito rápido e os contabilistas

precisam estar capacitados e

sempre atualizados", comenta o

novo presidente da entidade.
.

Os trabalhos com foco na área

social também devem ter conti

nuidade, de acordo com Orsi. O
Sindicato seguirá promovendo
campanhas em prol de entidades
beneficentes, como a já conheci
da campanha do agasalho. (�s

ações sociais continuam. Sem

pre ajudamos muitas entidades.
Estamos com uma diretoria pre
parada e motivada para realizar
tudo que planejamos", destaca.

Hoje, o Sindicont conta com

mais de 150 associados.
MARCELE GOUCHE

AdemirOrsi
assumiu a

presidência da
entidade no

lugar de Maria
Terezinha de
Ávila Bispo

Audiência pública debate
hoje o transporte coletivo

JARAGUÁ DO SUL
A concessão do serviço de

transporte coletivo de Guara
mirim será debatida durante
audiência pública hoje, às 19

horas, no auditório da Aciag (As
sociação Empresarial de Gua

ramirim). O estudo, que traça
um raio-x do setor na cidade, foi
entregue ao prefeito de Guarami
rim, Nilson Bylaardt, no final do
mês de abril. Técnicos da empre
saTectrans estiveram nomunicí

pio durante um mês e meio para
analisar as potencialidades e de
ficiências do setor.

Um dos problemas constata

dos foi o mau estado dos abrigos
de ônibus - na área rural domu

nicípio, a maioria das estruturas
está em estado precário -, além

da necessidade da construção de
um terminal central e o aumento
da frequência das linhas no iní
cio e final das manhãs e tardes.
O relatório também propõe uma
tarifa única, de aproximadamen
te R$ 2,80 - a atual varia entre

R$ 2,25 (zona urbana) e R$ 6,70
(entre Santa Luzia e Guarami

rim). A pesquisa também sugeriu
mudanças na sinalização e insta

lação de ciclovias na área central
de Guaramirim.

O prazo da nova concessão e a

data da abertura da licitação tam
bém devem ser definidos durante
o encontro. A prestação de serviço
pelaViação Canarinho se esgotou
em julho de 2010 e foi prorrogada
enquanto era preparado urn novo
projeto para o setor.

�::E,N,IDEIJOFl
de Sistemas de Gestão, CONTRATA-SE,

• prefer�ncia com veículo.'Enviar
, olilrrículo para rh@s'istemasecia.com.br.'"
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 82/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DN 150 E DN 400 PARA REDE DE DISTRIBUiÇÃO DE ÁGUA.
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/05/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 06/06/201114:00 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. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 83/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA PARA BASE DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/05/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 07/06/201114:00 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. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser

Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - JUSTiÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE CONCÓRDIA
Processo n° 0001495-51.2010.5.12.0008

Vistos etc.
Trata-se de protesto judicial contra alienação de bens,interposto por NIVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, qualificado na

petição inicial, frente a JAIR CIPRIANI LTDA., MARONE PRADELA, MARISA SANDRALORENCETI, RENATO JOSÉ FREI

BERGER, LURDES MARIA FREIBERGER, CÉLIA REGINA LOPES, J. CIPRIANI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., FER

NANDO ROGÉRIO DE MORAIS REGO E SILVA, GR ADMINISTRADORA E INCORPORADORALTDA., NICACIO CORREIA

DA SILVEIRA, URSULA ERICA ERNA KAMEL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS PATRINÊS LTDA., LS CONSULTORIA

IMOBILIÁRIA LTDA., IVONEI CERUTTI, JOSECLEIA FERREIRA CERUTI, MARCIA REGINA KRAISCH, MARCIANO KRAISCH,
CLECIO FÁBIO ZUCCO, CALD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., MARCOS JUNKES E IVANIR SIDOOS KIJUNCKES,

igualmente qualificados, objetivando a concessão liminar de protesto para tornar indisponível o imóvel residencial e comercial

do protestado, situado à Rua 63m 28 de agosto, na cidade de Guararnirim-Sõ.
Alega o protestante que é empregado do primeiro protestado desde 05/07/2010, tendo sido contratado para as funções de

pintor de um edifício residencial e comercial.
No dia 29/07/2010, quando estava no telhado do prédio, a uma altura aproximada de 19 metros, pisou em uma telha que cobria

o poço de luz e despencou em queda livre. Do acidente resultou paraplegia súbita, com compressão medular ao nível L 1.

A fim de prevenir responsabilidades dos protestados e resguardar os direitos do protestante, requer o autor a concessão

liminar do presente protesto, tornando indisponível o imóvel supracitado da empresa protestada, nos termos do art. 870,
inciso I do CPC.
Vieram-me os autos conclusos.

A disciplina do art. 867 do CPC, embora integrada entre as cautelares, define o protesto como uma medida conservativa

de direitos, inserindo-lhe feição de atos da denominada jurisdição voluntária.

No presente caso, observo que não estão presentes os requisitos exigidos por lei para tornar indisponível o imóvel do protes
tado, já que ainda não há direito certo do reclamante a créditos oponíveis ao primeiro protestado. Tratando-se, pois de direito

eventual, não há como se conceder a indisponibilidade requerida.
Por outro lado, tratando-se de interesse legitimo, poderá ser deferida a averbação da existência da ação trabalhista n°

0001493-81.2010.5.12.008, proposta pelo protestante em face do primeiro protestado, a fim de que eventual adquirente do

imóvel indigitado não alegue desconhecimento.

PROCESSO W 0001495-51.2010.5.12.0008

Passo agora, à análise do pedido de concessão liminar dos efeitos do protesto.
O art. 46.1, § 3° do CPC contempla os seguintes requisitos para a conscessão de liminar.

a) relevante fundamento da demanda;
b) ineficácia do provimento final;

O conjunto probatório pré-constituido trazido aos caracteriza a verossimilhança da alegação do autor, já que há fortes

indícios de que tenha sofrido acidente laboral. Assim, o fumus boni iuris encontra-se devidamente demonstrado uma vez que,
sendo plausível a ocorrência de acidente do trabalho pelo protestante, deverá a protestada arcar com a reparação dos danos

que lhe foram causados.

O periculum in mora, por sua vez, é inequívoco. Caso não seja concedido o protesto requerido, havendo alienação do

imóvel e questão, poderá a protestada esquivar-se da possível obrigação em reparar as lesões do protestante.
Quanto ao cabimento da presente medida, segue procedente:

.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. AVERBAÇÃO DO PROTESTO NO

REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A averbação, no cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela

do juiz e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventu

ais adquirentes. Precedentes. Expeça-se mandado de cumprimento, cumprindo-se com urgência.
(STJ. RE n° 536.538. Quarta turma. Ministro Luis Felipe Salomão. DJ 18/05/2010).
Diante do exposto, DEFIRO LIMINAR a fim de que seja expedido oficio para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Guaramirim-SC, para averbação da ação trabalhista n° 0001493-81.2010.5.12.0008, com vistas a dar conhecimento geral
da pretensão do protestante em face dos protestados, e para evitar que possíveis adquirentes do imóvel contestado aleguem
desconhecimento da contenda.

Intimem-se os protestados, inclusive com a publicação de editais em jornal de grande circulação na cidade de Guaramirim-SC.·

Dê ciência ao protestante.

Tendo em vista situar-se o imóvel em jurisdição distinta a deste juízo, expeç-a-se carta precatória com o teor da presente deci

são, a fim de que se dê cumprimento á liminar, bem como ao despacho de fi; 39.
Nada mais.

Concórdia, 08 de fevereiro de 2011.

KISMARA BRUSTOLlN
Juíza do Trabalho
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 84/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: OBRA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE RECALQUE DE

ÁGUA TRATADA.
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/05/2011 das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 08/06/201114:00 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

WEGS.A.

GRUPOWEG - COMPANHIAABERTA - CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estatlo de Santa Catarina

NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 613

Aos cinco dias do mês de abril de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convocação
do Presidente, Sr? Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram na forma da letra j, do artigo 22, do Estatuto Social, autorizar esta

companhia a prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua controlada WEG

Equipamentos Elétricos S.A., referente financiamento a ser firmado junto a Agentes
Financeiros autorizados, na linha BNDES-exim Pré-Embarque, de acordo com a Circular

nO 19/2011-BNDES, de 04 de abril de 2011, com as seguintes características: Valor

do Financiamento: R$ 200.000.000,00, Custo Financeiro: 9,0% a.a. (taxa fixa), Prazo
Total Financiamento: até 24 meses. Nada mais havendo, após agradecer a presença
de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 05 de abril

de 2011. A presente ata, está lavrada à página 31 no Livro de atas do Conselho de

Administração nO 14, registrado na JUCESC sob nO 11/051757-1 de 17.02.2011. Ass.

Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice

Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus.
Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros.

DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO

ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/04/2011 SOB N°

20110977637 Protocolo: 11/097763-7, DE 15/04/2011 Empresa: 42 3 0001220 3 WEG

SA MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.

WEGS.A.
GRUPO WEG - COMPANHIAABERTA - CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina

NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 605

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2011, reuniram-se na sua sede social,
por convocação do Presidente, Sr? Décio da Silva, os membros do Conselho de

Administração, que deliberaram na forma da letra j, do artigo 22, do Estatuto Social,
autorizar esta companhia a prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua

controlada WEG Equipamentos Elétricos S.A., com a finalidade de assegurar o

cumprimento das obrigações do contrato nO 02.05.0006.00, de 10/01/2005, no valor

de R$ 4.251.441,86, sendo beneficiária deste contrato a Financiadora de Estudos e

Projetos - FINEP:com vencimento em 15/01/2012. Nada mais havendo, após agradecer
a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 22 de
fevereiro de 2011. A presente ata está lavrada à página 11 no Livro de atas do Conselho

de Administração n? 14, registrado na JUCESC sob nO 11/051757-1 de 17.02.2011. Ass.

Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice

Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus.
Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros.

DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO

ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/03/2011 SOB N°

20110538781 Protocolo: 11/053878-1, DE 02/03/2011 Empresa: 42 300012203 WEG

SA MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.

WEGS.A.

GRUPOWEG - COMPANHIAABERTA - CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 423 00012203

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 606

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2011, reuniram-se na sua sede social,
por convocação do Presidente, Sr? Décio da Silva, os membros do Conselho de

Administração que deliberaram: 1) Acatar a proposta da Comissão Eleitoral indicada

pela Diretoria da Weg Seguridade Social, no sentido de dispensar a votação para

eleição de um membro do Conselho Deliberativo da referida entidade de previdência
privada, representante dos participantes e assistidos, em função da existência de

apenas um candidato inscrito para concorrer àquela vaga, sem impugnação, bem como

pará evitar custos adicionais. 2) Diante disso, fica indicado como membro do Conselho

Deliberativo da Weg Seguridade Social, representante dos participantes e assistidos, o
Sr? Dimas Tarcísio Vanin. 3) Aceitar o pedido de desligamento dos Sr? JAIME RICHTER,
do Conselho Deliberativo da WEG SEGURIDADE SOCIAL, a partir de 19/02/2011. 4)
Reqistra-se voto de louvor e de agradecimentos ao Conselheiro que ora se desliga do

Conselho Deliberativo da Weg Seguridade Social, pelos relevantes serviços prestados.
5) Em função do desligamento previsto no item anterior, e tendo por base o disposto
no art. 22 do Estatuto Social da Weg Seguridade Social, indicar para a vaga deixada

pelo Conselheiro que se desliga, para o prazo de 3(três) anos, a partir de 19/02/2011,
o seguinte membro: 6) sro LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIREDO. 7) Reeleger
os demais membros do Conselho Deliberativo da Weg Seguridade Social, com prazo
de 3(três) anos, a partir de 19/02/2011: • Sr? SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ.• Sr?

ALlDOR LUEDERS. 8) Indicar como Presidente do Conselho Deliberativo da Weg
Seguridade Social, o SroSÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ e como Vice-Presidente

o Sr? ALlDOI=l LUEDERS. 9) Os conselheiros ora indicados, declaram que possuem

comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; que não sofreram condenação criminal

.transitada em julgado; e que não sofreram penalidade administrativa por infração da

legislação de seguridade social ou como servidor público. 10) Os Conselheiros ora

nomeados tomam posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de

Atas do Conselho Deliberativo da Weg Seguridade Social. 11) Face o disposto nos itens

anteriores, o Conselho Deliberativo da Weg Seguridade Social fica assim constituído,
com mandato até 19/02/2014: a) Presidente - SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ. b)
Vice-Presidente - ALlDOR LUEDERS. c) Membro - LUIS ANGELO NORONHA DE

FIGUEIREDO. d) Membro - DIMAS TARCíSIO VANIN. Nada mais havendo, após
agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do

Sul(SC}; 22 de fevereiro de 2011. A presente ata, está lavrada às páginas 12 e 13 no Livro

de atas do Conselho de Administração nO 14, registrado na J UCESC sob nO 11/051757-1

de 17.02.2011. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar
Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin
Werninghaus. Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira

Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM:

21/03/2011 SOB N° 20110537998 Protocolo: 11/053799-8, DE 03/03/2011' Empresa: 42
300012203 WEG SA MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.
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i\nercado Regi(Jna� Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten
Presidente do FMI renuncia cargoBrasileiro cotado

para sucessão
Reconhecido internacional

mente, o ex-presidente do Banco
Central brasileiro, Armínio Fra

ga, é cotado para assumir a pre
sidência do FMI. Mesmo tendo

negado a possibilidade, Fraga é
citado por agências de notícias
internacionais como um dos res

ponsáveis pelo bom andamento
da economia brasileira. No entan
to, pesa contra o ex-banqueiro a

falta de apoio do governo federal,
já Fraga presidiu o Banco Cen
tral no período em que Fernando

Henrique Cardoso era presidente
da República.

da organização, que será escolhido

por um conselho formado pelos 24
membros do conselho executivo. A

União Europeia já está pressionan
do para que o futuro presidente do
FMI seja europeu.A candidatamais
cotada apresentada pelo velho con
tinente é a ministra das Finanças
francesa, Christine lagarde.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Acusado de abusar sexualmen
te de uma camareira de hotel, em
Nova York, Dominique Strauss
Kahn (foto) renunciou o cargo de

presidente do FMI (Fundo Mone
tário Internacional), instituição
financeiramais influente domun
do. Com isso, abriu uma disputa
para saber quem é o próximo líder

. a próxima quarta-feira, 25, Jaraguá do Sul irá

competir co� a cidade mêxicana de Via·ôe Al- .

varez no Dia do Desafio. O evento envolve vários

países, onde cidades do mesmo porte competem
para mobilizar o maior número de pessoas a realizar pelo
menos 15 minutos de atividades físicas. A abertura oficial
do Dia do Desafio acontece às 8h, no pátio da Prefeitura, e
a programação conta com um aulão de ginástica, jogos de
gaooes,ativ0S e desafio de rél:pel, das 8h30 às 18U1tm,:en01!es
de 18 anos só podem participar do rapel mediante apre
sentação de documento e acompanhamento dos pais).
Atividades como Tai Chi Chuan, ioga, capoeira e dança
também ocorrem na praça ao lado do Mercado Público
e no Sesc. Quem faz exercícios habituais também pode
computar a participação no evento: basta ligar para os te

lefones (47) 3370-9797 ou 3275-7800.'I. " �' ;- ,

.

,

Pré-sal
Será para o Chile a primei

ra exportação de um milhão de
barris de petróleo da camada

pré-sal. Como se trata de um

óleo leve, seu preço no mercado
é mais alto que o normal. En

quanto isto, os chineses conti
nuam comprando participações
que poderão dar aos mesmos

muito maior acesso ao petróleo
do pré-sal do que o desejado pe
los norte-americanos.

Inflação pode ter
pico em agosto
A inflação no Brasil deve

atingir o pico no mês de agosto,
segundo previsão do presiden
te do Banco Central, Alexandre
Tombini. O BC tem como um

dos principais objetivos levar a

inflação acumulada de 12 meses

para o patamar de 4,5%. Mesmo
otimista, Alexandre acredita que
será difícil deixar a inflação no

valor desejado.

Disputa virtual
Universitários de todo o país

terão a oportunidade de testar

sua capacidade de empreender,
administrar um negócio, tomar
decisões e trabalhar em equipe.
Estão abertas as inscrições para
a edição 2011 do Desafio Sebrae,
jogo virtual que irá simular o dia
a dia de uma empresa.

C.ai confiança do empresário
nos rumes do país

Em maio, a confiança estava

em 57,5 pontos, frente aos 55,3
do mês de abril. Porém, mesmo
com a queda, o indicador re

presenta empresários otimistas,
pois valores acima de 50 indicam

confiança.

A confiança dos empresários
brasileiros nos rumos do país e

de sua empresa está menor. A

medição feita pela Confederação
Nacional das Indústrias apon
tou uma queda de dois pontos,
a maior nos últimos dez meses.

Guaramirim na moda
A ideia é abrir as portas das

grandes empresas que compõem o

pólo industrial de moda catarinen
se para os novos conhecimentos e

linguagens do mercado:O objetivo
maior é desenvolver uma identida
de para o design local com approa
ch global. O trabalho desenvolvido

paraaLez a Lez é de autoria dos aca
dêmicos Gabriela Althoff e Mauri
Cherobin (foto), do curso de Moda
da Udesc em Florianópolis, com o

desenvolvimento de seis vestidos da
Capsule Collection.

Com a marca Lez a Lez, a Lu
nender Têxtil, de Guaramirim, é
uma das empresas presentes à edi

ção 2011 do Santa Catarina Moda

Contemporânea, cujo encerra

mento ocorre neste sábado às 19h,
no Maria's Shows e Eventos, em

Camboriú. Patrocinada pelo Senai
de Santa Catarina, a exposição "Do
avesso - Uma experiência de moda
e design", traz ao SCMC o conceito
de plataforma de experimentação

'

criativa, propondo a união entre a

indústria e entidades de ensino.

Tuper
A empresa de São Bento do Sul

já é a quinta maior processadora
de aço do país e está construindo
nova fábrica com 36 mil metros

quadrados de área, que vai am

pliar ainda mais a sua participa
ção. Esta nova unidade fabricará
tubos de grande diâmetro e o in
vestimento é de R$ 230milhões.

País arrecada
mais impostos
o Brasil registrou arrecada

ção de R$ 311 milhões em im

postos nos quatro primeiros
meses do ano, 11,5% a mais que
no mesmo período do ano pas
sado. Em abril, a arrecadação
chegou a R$ 85 milhões. Para

a Receita Federal, o resultado
é .reflexo do desempenho dos

principais indicadores econô
micos que influenciam a arreca

dação de impostos, como pro
dução industrial (que interfere
diretamente no aumento da ar

recadação de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), entre
outros. Também houve aumento

no Imposto de Renda retido na

fonte. Nos três primeiros meses

do ano, a arrecadação subiu 17%
em relação ao mesmo período
do ano passado. '

16 - 31 - 36 - 44 - 68

01 - 04 - 05 - 06 - 07

08 - 09 - 11 - 12 - 13

18 - 19 - 20 - .22 - 24

INDICADORES

19.MAID.2D11

19.MAID.2D11
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I lei TIVA

Grupo quer região independente
Integrantes doMovimento "O Sul é omeu país" devem fazer pesquisajunto aos jaraguaenses
JARAGUÁ DO SUL

O movimento 'O Sul
é-o meu país' fará .

consultas populares para -

saber como a opinião
pública vê as propostas
apresentadas pelo grupo.

pesquisa será desenvolvi
da em cidades com mais

-- de 100 mil habitantes,
o próximo município

a receber a ação deve ser Blume

nau, em agosto. De acordo com o

coordenador do movimento em

Jaraguá do Sul, Celso Orlando Pir

mann, a mesma consulta deve ser
realizada na nossa região. "Não
somos um movimento radical, o

que queremos é uma autonomia

maior de cadaEstado emunicípio,
a exemplo do que ocorre em paí
ses desenvolvidos comb Estados

Unidos, por exemplo. Propomos
a descentralização dos poderes
políticos e econômicos", esclare

ce. Ainda de acordo com ele, pelo
menos cem pessoas já aderiram

ao movimento em Jaraguá do Sul.
Nomodelo sugerido pelo grupo,

60% de todos os impostos arrecada
dos ficariam no município e outros

40% seriam destinados ao Estado.

Já o Estado, por sua vez, teria de

repassar à União 40% de tudo que
arrecadasse. "Não trata-se de discri

minação com outros estados. Ga
nharíamos em agilidade e em poder
de investimento para realizar as

obras que necessitamos", resume.

Segundo Pirmann, hojea região Sul
recebe de volta somente 14% de to
dos os impostos que envia àUnião.

Para o sociólogo,Victor Danich,
a proposta não é viável. "Para o nos
so modelo político e econômico, é
inviável. O problema do país é amá
distribuição da renda, que está con
centrada nas mãos de uma mino
ria. É isso que precisamos mudar",
opina. Quem quiser conhecer mais
sobre omovimento pode entrar em
contato através do e-mail cp0564@·
hotmail.com ou através do site

www.patria-sulista.org.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br "Queremos autonomia maior dos Estados e municípios", diz Pirmann

• AR·CONDICIONADO
• DfREçAO HIDRAuLlCA
• RODAS DEUGA LEVE 15"
• FARÓiS DE NEBLINA

"
o problema do país
é a má distribuição
da renda, que está

concentrada nas mãos
de uma minoria. É isso
que precisamos mudar.

VICTOR DANICH, SOCiÓLOGO

"

Saiba mais
sobre o movimento:

O Movimento 'O Sul é o meu

País' foi constituído juridicamente
em 1991, com a bandeira da auto

determinação dos Estados do Pa

raná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Entre os movimentos

que o antecedeu estão: Guerras

Guaraníticas, (1754-1756), Guer
ra dos Farrapos (1835-1845); Re

pública Juliana (1839), Revolução
Federalista (1892-1895), Guerra

do Contestado (1912-1916) e Re

volução de 1923.

• COMPARTIMENTO EXTRA NO
PAINEL REfRIGERADO
• TRAVAMENTO AlITOMATICO
DAS PORTAS A 15 KMM

• VIDROS, TRAVAS E
RETROVISORES ElÉTRICOS

Promoção "Ofertas Imbatíveis' (válida até 19/05/2011 ou enquanto durarem os estoques- 50 unidades), Ford Fiesta RoCam Hatch 1,012012 (cat. FAE2) a partir de R$ 27,400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% arn e 12,55% a,a" 50% de entrada

(R$ 13.700,00) e Saldo em 48 parcelas de R$ 390,00, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 32,420,00, Custo Efetivo Total �CETI a partir de 1,34%
a.m e 17,38% a.a., através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1,612012 (cal. EFA2) a partir de R$ 56,900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% am. e 0,00% aa 52,2% �R$ 29,701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00
na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58,465,80, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,30% arn e 3,60% a.a através do Programa Ford Credit.

Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor, Sujeito à aprovação de crédito, O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva

da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartóri�s variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação, Contratos de

Financiamento e Arrendamento Ford Credit sáo operacionalizados pelo Banco 8radesco Financiamentos S,A, Confira outras condições definanciamentonos distribuidores Ford,

As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores,
CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10,000 em descontos na compra de seu F6rd Zero.
Capital'. reglOi!5 metropolitano" 4001-48581Oomals localidadi!5' ilSOO lU4858.

I Faça revisões em seu veículo regulannente·1
Ford Empresas: (11) 4174.3900

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades. L o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 20 de maio de 2011

CLIC DO LEITOR

LANÇAMENTOS

Dexter Mayhew e Emma Morley se conheceram em 1988.
Ambos sabem que no dia seguinte, após a formatura na uni

versidade, deverão trilhar oamiTlhos difer.entes. Ma,s, depois de

apenas um d'ia juntos, não conseguem parar de pensar um no

outro. Os anos se passam e Dex e Emma levam vidas isoladas
,- vidas muito difererites daquelas que eles sonhavam ter. Po

rém, incapazes de esquecer o sentimentomuito especial que
os arrebatou naquela primeira noite, surge uma extraordinária

relação entre os dois.

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

LuizCarlosA�orim, ,

Escritore editor
KellyErdmann,
jornalista

Elyandria Aparecida
Silva, escritora

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

ftnassasignorantes
encharcadas de informação

Somos
muito mais ignorantes do que

percebemos. Sócrates, o professor de
Platão, ganhou fama ao provocar as

autoridades de Atenas e se dizer mais
sábio do que o Oráculo de Delfos, que afirma
va ser o mais sábio de todos, pois ele, ao con
trário da maiotia das pessoas (incluindo as

autoridades atenienses), ti
nha consciência de que nada
conhecia. Se a humildade de
Sócrates era sincera ou ape
nas uma piada à custa dos

governantes no poder (antes
de tais governantes o terem

condenado-à morte quando
se cansaram de sua irreverência), a questão é

que o ponto de partida da sabedoria está no

reconhecimento do quão pouco nós, de fato,
conhecemos.

O que nos leva à ignorância na era atual:
de um lado somos constantemente bom
bardeados com as opiniões especializadas
emitidas por pessoas de todo o tipo - al

gumas acrescidos de título de Ph.D, outras
que quererem ser chamados de doutores,
- quem realmente deveria ser chamado de
doutor pela sua graduação raramente exi�e

A Sol foi recolhida das ruas pelo setor de Zoonoses,
reçebeu tratamento completo e agora precisa de um lar.

Contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268.

ter essa reverência. Por outro lado, amaioria
de nós é composta por pessoas terrivelmen
te desacostumadas a praticar a venerável e
vital arte de detectar baboseiras (a arte do

pensamente crítico), tão necessária na so

ciedade moderna. Assim somos tapeados
por conselhos dados por celebridades, por

"falsos" doutores, por "fal
Usos" Ph.Ds.

Hoje as informações
chegam a nós em tempo
real e de maneira avassala
dora. Falta-nos a habilida
de elementar de interpre
tar toda essa informação

- a capacidade de encontrar as pepitas de
ouro em' meio ao cascalho. Em um país
'como o nosso, o' problema não é o aces

so à informação e sim a pobreza da base
no ensino. Ensino em que até o dinheiro
da merenda é desviado. Isso pode e preci
sa mudar. A começar por nós. Vamos tirar
nossas crianças da frente das novelas; da
frente daqueles programas que jorram de

sangue. Colocamo-las em clubes de livros,
clubes de teatro, clubes de música, de lei
tura de jornais.

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (14h15, 19h20 - todos os dias)
• Os Agentes do Destino (Leg) (16h40, 21h20 -

todos os dias)

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rio (Dub) (13h50, 15h45 - todos os dias)
• Padre (Ieg) (17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio(leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe 4 (dub)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30 -todos os dias)
• Padre (Dub) (20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h15, 16hl0, 19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(15h20, 18h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
.

• Rio (dub) (13h40, 15h40, 17h40,
19h40 - todos os dias)

· ° Noivo da Minha Melhor Amiga (leg)
(21h50 -todos os dias)

Matemática do Amor·
Quando criança, Mona escondeu-se da dor de ver o pai do

ente mergulhando na matemática, que se tornou sua grande
paixão. Agora, já adulta, ela continua refugiada neste mundo,
fazendo contas absolutamente o tempo inteiro e sem conse

guir se relacionar com ninguém. Tudo muda, porém, quando
começa a lecionar em uma escola, o que a obrigará a desco

brir novas formas de comunicação com o mundo. Com Jéssi-
.

\

.
ca Alba e Sonia Braga.

.

• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Garten 5
• Uma Manhã gloriosa (Leg) (13h50, 16h30,
19h10, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (teg) (19h, 22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (teg) (19h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (15hl0, 18hl0,
21hl0 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 4
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, 16hl0, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Rio (Dub) (13h30, 15h30 - todos os dias)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg) (17h30 -

todos os dias)
• Padre (Leg) (19h50, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
.• Os Agentes do Destino (Ieg) (14h20, 16h40,
19h20, 21h30 - todos os dias)

UM LIlIRO $IMPLESMBnE
MARAVILHOSO, lHE" nMES NOVELAS

VIDAS EM JOGO MORDE E ASSOPRA

Rita discute com Regina. Ivan comete uma Abner não acredita em Tonica com relação
falta violenta e acaba sendo expulso. Betão ame- aos diamantes. Natália conta para Marcos so-

aça Ernesto, querendo saber onde está Ivan. Pa- . bre as sabotagens de Salomé. O representante
trícia e Juliana combinam de ir para o show no do financlador das pesquisas pede a John que
Cariocas. Cleber e Regina acertam um preço pelo arremate a fazenda de Abner para dar a Júlia,
dossiê. Zizi conta que se vendeu para Regina, e e deixa um fóssil da infância da paleontóloga
no mesmo instante, seu marido dá um tapa em com ele. Natália comenta com Cleonice que
seu rosto. Patrícia e Juliana mentem para Regina quer ter um filho com Marcos. Salomé visita

dizendo que vão ao cinema, quando na verdade ícaro e ameaça questionar na justiça a partilha
se dirigem para o show de Francisco. O cantor da da herança de seu avô. Naomi impede ícaro de
banda chama sua amada para o palco. Ela sobe acordar a tempo para o leilão. Tonica comenta

a contragosto. Regina, que também foi para o que existem diamantes na fazenda de seu pai
show, se aproxima surpreendendo a todos. � e surpreende a avó.

o 8ESTSEllER INTERNACIONAL

CORDEL ENCANTADO
Rosa ouve a convers� de Jesuíno com seu

bando. Zóio-Furado se enfurece ao ver Úrsula e

Herculano juntos. Rosa sugere que Dora se junte
ao bando de Jesuíno para tentar conquistá-lo. Úr
sula ameaça contar a Herculano sobre a traição
de Zóio-Furado. A duquesa garante a Nicolau que
vai assumi-lo e revelar que eles são os pais de
Cecília. Dora pede para entrar no bando de Jesu

íno. O carro de Penélope quebra e Bel se oferece

para levá-Ia até a cidade. Lilica vê o depósito va

zio e avisa a Timóteo. Jesuíno e seu bando são

surpreendidos distribuindo a comida de Timóteo

para os colonos.

INSENSATO CORAÇÃO
Pedro garante a Irene que o filho que ela

está esperando não pode ser dele. Raul convida
Carol para sair. Léo convence Pedro a não con

tar a Marina sobre a gravidez de Irene. Beto e

William veem Carol e Raul juntos na boate. Irene

conta para Marina que está grávida de Pedro.

Zuleica se diverte no quiosque de Sueli. Júlio
comenta com Eunice sobre Irene e a discussão
entre Marina e Pedro. Marina desabafa com

Carol sobre o namorado. Norma comenta com

Jandira que entrará na alta sociedade por meio

de Milton. Marina pede para ter uma conversa

séria com Pedro.

(Oresumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
� _..... I � •
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HORÓSCOPO
ÁRIES
É hora de pensar em seus pro

jetos profissionais, os astros en-

viam poderosas energias para esse

setor. A dois, possessividade e bondade

não estão descartadas. Evite conflitos
com pessoas de poder.

É um bom dia para aumentar

seus contatos profissionais,
aproveite para abrir seus hori

zontes. O setor afetivo conta com boas

vibrações, o clima estará alegre. Viagens
favorecidas nesta sexta-feira.

GÊMEOS
Ótimo di� para colocar o�dem
em suas finanças. Ganhos Ines-

perados não estão descartados.

A dois, o clima não é dos melhores, pode
esconder seus sentimentos. Momento

propício para meditar sobre sua vida.

Hoje, trabalhos em equipe po
dem ser muito produtivos. No

setor afetivo, companheirismo e

cumplicidade serão marcas do seu rela

cionamento. Tenha mais paciência com

problemas em familiares.

No trabalho, investir em proje
tos ambiciosos será uma óti
ma pedida. Mantenha a calma

no contato com pessoas autoritárias. A

dois, seu poder de sedução está em alta.

É tempo de sair mais com amigos.

No trabalho, seu lado criativo
i pode vir à tona neste dia. Ativi

�e""
dades ligadas a lazer e diversão

estão protegidas. No relacionamen
to a dois, se dê a chance de ser feliz. Pas

se mais tempo com seu par.

LIBRA

� Trabalhos autônomos ou ativi

� dades que possam ser desem

penhadas de maneira inde

pendente estão favorecidos. No

romance, o clima é de intimidade. Astral

positivo para negociações imobiliárias.

ESCORPIÃO -

Trabalhos voltados a publicida
de e vendas contam com boas

energias astrais: Você consegui
rá entender melhor o que as pessoas

querem neste dia. Conversas informais

podem ser esclarecedoras.

"
SAGITÁRIO

� No trabalho, tudo o que conse

� guir será fruto de seu desempe-
.

nho. Aproveite para reivindicar

u m aumento salarial. A dois, valorize

suas atitudes e tudo sairá bem. Reflita

sobre seu próprio valor.

CAPRICÓRNIO
Hoje, você estará tão alegre
que tudo vai parecer mais fá-
cil de se resolver. No trabalho,

atividade prazerosa vai ser mais pro
dutiva. A dois, há indícios de vitórias!

Cuidado com discussões com pessoas
autoritárias.

AQUÁRIO
No trabalho, atividades de ro

tina e individuais estão favore-

cidas. Não force uma exposição
social. No relacionamento afetivo, sinal
de forte erotismo, aproveite! O momento

é de recolhimento e reflexão.

PEIXES
No trabalho, demonstre um

comportamento amável e vai

receber benefícios em troca. Mu

danças positivas em sua vida social. No

romance, ótimo astral. É tempo de apro
fundar seus laços afetivos. .
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FamOia de Carla Bruni
já sabia da gravidez
Segundo a colunista Mônica Bergarno, da "Folha

de São Paulo", a famflia de Carla Bruni sabia desde

o Carnaval que a primeira-dama da França está grá
vida. Seu pai, o empresário italiano radicado no Bra

sil Maurizio Rennert, soube da novidade ao passar
o feriado com a filha na Europa. Na terça-feira, o pai
do presidente Nicolas Sarkozy confirmou os boatos

ao jornal alemão "Bild".

Bárbara paz
critica o DDB

.

Em entrevista à Marnia Gabriela, a atriz Bár-
.

bara Paz "cuspiu no prato que comeu", critican
do os reality shows. "Eu não vejo 'B8B'. Tudo já
é programado. Eu fui a cobaia", disse ela, que
venceu a primeira edição de "A Casa dos Artis

tas", no S8T. Sobre o programa, que lhe tornou

conhecida do grande público, comentou: "Eu
vivi aquilo como vivo a minha vida, foi tudo real.

Hoje eu vejo que é a fama pela fama", julgou
ela, segundo o jornal "Diário de São Paulo".

.

Filha de Silvio Santos
representaSBl nos EUA

A Diretora Artística e Geral do SBT, Daniela

Beyruti desembarcou em Los Angeles, nesta quarta
feira (18), para participar do LA Screenings 2011,
considerada uma das maiores feiras de televisão do

mundo. Filha do empresário e apresentador Silvio
Santos, ela foi escalada para representar o SBT e

-avaliar novos formatos de atrações para a emissora

paulista. A diretora viajou na companhia de seu tio,
Leon Abravanel, diretor de produção do SBT.

.

DIVIRTA-SE

Trancados no cofre
Sexta-feira à tarde, dois funcionários de um importante

banco ficam presos no cofre. Ao perceberem o ocorrido, um
deles entra em pânico:
- Meu Deus! E agora? Essa porta é automática, só abre nos

dias úteis!
Imediatamente o outro, um pouco mais calmo, saca a sua

calculadora financeira e depois de muitas multiplicações e
divisões chega à seguinte conclusão:
- Tenho duas notícias pra te dar!
- Fala, fala! Fala, logo!
- De acordo com a média de consumo de oxigênio de um ser

humano, se permanecermos a maior parte do tempo em

repouso, o ar vai dar exatamente até segunda-feira às três e

quinze da tarde!
- Ufa! Graças a Deus! Qual a outra notícia?
- Segunda-feira é feriado!

lhaila Ayala
vai átuar
em peça de

.Shakespeare
Segundo o jornal "Diário de

São Paulo", Thaila Ayala, que

interpretou a Amanda na novela

"Ti-Ti-Ti", vai subir pela primeira
vez nos palcos. A atriz estará no

elenco da montagem "A tempes
tade", releitura de Marcelo Laza
rotto para clássico de Shakespe
are. A peça entra em cartaz no

dia 27, no teatro Raul Cortez, em
São Paulo, e tem no elenco Ser

gio Abreu e Carlos Palma.

Equipe de "Insensato Coração"
corre para preparar três casamentos
Segundo a coluna "Outro Canal", da "Folha de São Paulo", três casamentos

importantes nos próximos capítulos estão fazendo a equipe de figurino de "In

sensato Coração" correr contra o tempo. O vestido de Norma (Glória Pires) está
sendo feito na oficina de costura da Globo. Já os de Marina (Paola Oliveira) e

Natalie (Deborah Secco) devem vir de ateliês de fora da emissora.

Giovanna Antonelli
dispensa camarim
exclusivo, diz jornal
Cerca de sete meses após o parto, Giovanna Anto

nelli vai voltar ao batente. A atriz, que deu à luz Antonia

e Sofia em outubro do ano passado, vai estar na nove

la "Fina Estampa" e dispensou um camarim exclusi

vo para cuidar das filhotas. "Acho isso uma frescura.

Gosto de ficar no meio da muvuca", teria dito a atriz a

fontes da coluna Telenoticias, do jornal "O Dia".

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
20/5
Adriana R. Use

Aldo F. Martins

Alido Uber

Benno Schroeder

Caroline E. Ronchi

Claudionei O. Maria

Cristiane Gadotti

Cristiane Klein

Daiane Cristna

Dalila L.M. de Carvalho

Deocir S .. B. Lopes
Elzira Marangoni
Evaldo de S. Carvalho

Evelyn Philadeslpho
Frank Grandberg
Gherusa Milbrati

Guilherme A. Takaesu

InesG. Bona

loná S. Minate

Iris Pomerene

Isabele A. Takaesu

Ivan Mohr
. Jean Carlos Gambin

Udia KolsWeller

Luana C. dos Santos

LuanaNovaes Pi1±ow
Luzia F. Balsanelli

MabelHomem

Maike A. Jung
• ..11" 'r

MariaG. Cipriani .

Marina Plitze

Oscar Bachmann

Pedrinho Picinini

"Sérgie> EmmendOérl"ér'
Sidnei Henn

Thayse Vorpagel
I Val)ilton Vasconcellos
, WallisOrl Vogt

,

WiIIiMeier
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Moa Gonçalves
Convites

Fofocódromo
Dizem por ai que uma Kombi

cheia de corintianos estacionou
no PS, no domingo, logo após o

jogo da decisão do Campeona
to Paulista. Entre eles o deputa
do Carlos Chiodini, o Silvestre
Panstein, Valdecir(da Back), Dr.

'

Francisco Reis e mais uma ga
lera. O motivo" embora hilário,
era bastante traumático. Uma

espinha de peixe estava entalada
na garganta da "trupe". Pasmem!
Após receberem alta, os médicos
plantonistas recomendaram que
comessem bastante farofa, pão
seco e tomar vinagre, para de
sentalar o corpo estranho da gar
ganta. Foram proibidos também,
por um bom tempo, de comer

peixe graúdo. Por favor, minha
Rondinée geladinha!!

'

NAS -RODAS
• Durante a semana, o dentista
boa gente Carlos Alberto
Emmendoerfer , o Caio, foi
conhecer as instalações da

'

"Garagem", o novo point da urbe
sorriso. Aproveitou para rever'

, amigos e cobrar uma aposta do

amigo Corinthiano Chico Reis.

• Em setembro, as lojas Bebber
festejam 25 anos de sucesso.

Arno e o filho Fabrício Bebber,
proprietários do grupo,
estão programando uma
comemoração intensa.

• A notinha naminha coluna

que citou os apaixonados Soraia
e Diogo, quarta-feira, não tem
nada a ver com o Diogo Iunckes,
vereador de Guaramirim. Foi
só um caso de homônimos. O
buxixo deupano pra manga.

"
Muitas vezes
lamentaríamos
se nossos desejos
fossem atendidos.

iSttJIO

"

Bomba!
Carione Pavanello, na noite

de quarta-feira, numa roda de

amigos e políticos, disse de alto
e bom tom que vem nitrogliceri
na pura por ai. Segundo Cacá, a
bomba que vai estourar abalará
a cidade e até o país, Cruzes!! O
que será? Quem viver, verá.

Deserta
acústico

Hoje todos os caminhos
têm um sentido. A direção é o

Espaço do Oca. Pois é lá que
acontece, nesta sexta-feira,
o show com a banda Deserta
Acústica. Noite imperdível!

Na orlaJ.'

Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que um empresário
poderoso, de cofre cheio, anda

comprando tudo que deseja. Re
centemente adquiriu mais dois

super apartamentos na avenida
Beira Mar, em Balneário Cambo
riú, para onde pretende semudar
em breve .. Quem pode, pode!!

• Norma com o marido, O corretor de imóveis
Nelson Hard, o Timbó, e o corretor Rodrigo

" Mendonça, Capital imóveis
.

Dica de hoje
Conferir o Restaurante Mada

lena. Ah ....não esqueça de pedir
um Beiruth!

Kantan
O Restaurante Kantan está

com uma promoção especial
neste mês de maio. A mãe acom

panhada do filho tem aquele des
cantão.Vai perder?

. Balada sertaneja
Thiago Mattos e Pépe Narlo

eh, da Fuel, promovem hoje, na
Zum, a Balada Sertaneja, com a

participação do excelente cantor
Fernando Lima e presença do Dj o

Bibbe Andreata.

'leitor fiel
o leitor Fiel de hoje é· o figuraço César "Raboch" Lempek. Ele é outro
amigo que acompanha a coluna todos os dias para ficar por dentro de
tudo do que acontece de melhor em nossa região. Valeu, mesmo!

"Não costumo me expor muito
e acho q'ue por isso as pessoas
devem se perguntar: nossa, ela
gosta de sexo?! Mas também
,sou filha de Deus ... e vamos
combinar que émuito bom".

Carla Diaz, atriz, de zo anos, em
entrevista à revista-Contigo!

,Quem será?
Alguém pode me dizer Quem

é aquela gatíssima que está apai
xonadíssima por um jovem em

presário em cheio da grana, loiro
e sarado? É muito dizer que ele é
filho de um dono de malharia? O

garoto tá podendo ...

laci Baruffi

urante a semana, recebi vários e-mails perguntando se-ainda
há convites para a Festa do Champanhe, que acontece dia 31
de maio. O que eu posso adiantar é que foram disponibilizados

...." 250 ingressos e a procura é grande. Sugiro reservar o seu pelo
fone 3370-2900 ou ir até a Revista Nossa ou na loja Fine Fiare. Apontou?

A famosa grife de bolsas e

acessórios que fará presença
na Festa do Champanhe - e

na ocasião sorteará um lindo
mimo, é Laci Baruffi e não Ali
ce Baruffi, como citei ontem.

o

Falha nossa!
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rendimento acontecem em uma

quadra improvisada na entrada da
Arena Jaraguá. Já as equipes me

nores, por meio de uma parceria
com o Colégio Evangélico Jaraguá,
treinam na instituição. Por causa

disso, a modalidade perde em vá
rios aspectos, entre eles, a evasão

de jogadores para outras cidades.
No total, sete atletas, inclusive que
já jogaram na seleção brasileira de
base, foram para outros clubes.

"Com toda essa dificuldade
ainda conseguimos vencer os oito

jogos que disputamos esse ano",
exaltou Ito, declarando que amoda
lidade deve alugar alguns horários
da quadra do Colégio São Luís para
minimizar a situação. Em contato

com a FME o presidente da Funda
ção' Márcio Feltrin, disse que o alu
guel da quadra do São Luís sairá do

papel em breve, porém, a situação
do ginásioArthurMüller (antigo lo
cal de treinamento) não tem prazo
para ser definida.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Futsal feminino tenta reverter
vantagem do Female/Chapecó

tempos de cinco minutos) a dis

puta será nos pênaltis.
Apesar de não terem feito o

resultado em casa na semana

passada, a equipe está motivada

para reagir e vencer. "Já conse

guimos empatar pelo estadual
com elas jogando em Chapecó,
sabemos que é difícil, mas não

impossível nos classificar", ga
rantiu a capitã Agda. O time ja
raguaense terá o desfalque de
Priscila que segue fazendo trata

mento no joelho.
EDUARDO MONTECINO

iiI·h
No jogo de ida, Female/Chapecó venceu time jaraguaense por 4xl

TE

Infanto estreia no Estadual
Emmeio a dificuldades de treinamento, equipe patrocinada pelo OCP tenta o hexacampeonato

MARCELLE GOUCHE

JARAGuÁ DO SUL

O time de basquete infanto
juvenil Faculdade Jangada/O
Correio do Povo/FME
inicia amanhã a briga

.

pelo hexacampeonato do
Catarinense.

.

equipe enfrenta o São

José, às 15h, e no domin
--- go, pega o Criciúma, às

IOh, ambos os jogos fora
de casa. No ano passado asmeninas
ficaram comovice-campeonato Es
tadual, competição que já conquis
taram cinco vezes. Ontem à tarde
o coordenador de basquete, Airton
Schiochet, o Ito, apresentou a nova

camiseta da equipe e, na oportuni
dade, disse que o apoio do Jornal O
Correio do Povo chega em boahora.
"Esse patrocínio vem em um mo

mento de dificuldade do basquete",
disse Ito, referindo-se a falta de um
local adequado para treinamentos e
até 'para sediar as competições.

Os treinos' das categorias de

JARAGUÁ DO SUL
A equipe de futsal feminino

ADJ /Fameg/DalPonte/FME viaja
hoje para Chapecó onde enfrenta

,
amanhã, às 18h, a equipe Female/

Chapecó pelo jogo de volta da quar
tas de final da Liga Futsal2011.

No confronto de ida, as co

mandadas de Vitor Alexandre

perderam por 4xI e precisam
vencer no tempo normal para
decidir a vaga da semifinal na

prorrogação. Em caso de empate
no tempo extra (que será de dois

� .. "'-

�
..

Airton Schiochet, o Ito, esteve na sede do jornal para mostrar a nova camisa ao diretor Nelson Luiz Pereira

, Brasilei.ro será em julho
Com toda essa dificuldade

ainda conseguimos
vencer os oito jogos que
disputamos esse ano.

ITO, COORDENADOR DO
BASQUETE

Mesmo com os percalços, Ia
raguá do Sul será mesmo sede
do Campeonato Brasileiro de

Basquete Sub-I5 Masculino. A

competição está marcada para
os dias 2 a 9 de julho, no ginásio
das Duas Rodas. Essa semana

o presidente da FCB (Federa
ção Catarinense de Basketball),
Oscar Archer, esteve na cidade

para acertar os últimos detalhes
e confirmou a sede em Jaraguá
com o apoio daConfederação Bra
sileira de Basketball e da FME."
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Na área

Henrique .

.

Porto
No Juventus

em querer criar falsas expectativas ao torcedor, mas a parce
......

ria entre Juventus eAGS parece caminharporuma rota segu
ra. Fora de campo, vemos muito trabalho e pouca conversa.

_..Dentro dele, a bola vai julgar o trabalho daqui alguns meses.
Confesso que só não gostei da enxurrada de jogadores 'estrangeiros'
nas categorias de base, mas entendo que o parceiro está no seu di
reito, afinal está pagando a conta. Há algunsmeses eu criticava nes
te espaço a estrutura do João Marcatto. Hoje, recomendo umavisita,

No Jaraguá
Pelos lados da Barra, o Sport Club Jaraguá segue treinando. Um

amistoso com o Avaí está agendado para 25 de julho, aniversário de

Jaraguá do Sul, data em que � elenco será oficialmente apresenta
do. Na oportunidade também serão apresentadas as melhorias do

campo do Botafogo, que passa a ser um estádio e receberá os jogos
da equipe na Divisão de Acesso. No momento, a corrida é atrás de

patrocinadores. As empresas. interessadas em conhecer o projeto
podem agendar uma visita com o Da Silva, no (47) 9153-7750.

Varzeano de Jaraguá
Neste sábado serão definidos o quadrifinalistas do Varzeano

jaraguaense. Destaco três jogos na rodada: Global Pisos xKiferro
(13h30, naVila Lalau), Amobasa x Noite à Fora (15hI5, no San
to Antônio) e Flamengo B xVila Lalau (13h30, no João Pessoa).

. '.

Resultados no blogwww.avanteesportes.com. depois das 19h.

I

� I

Municipal de Schroeder '

A bola rola no domingo para a abertura do 25° Campeonato
Schroedense de Futebol (Troféu Jubileu de Prata). Oito equipes dis
putam a competição promovida pelaDíretoria de Esportes e Lazer. O
estádioVergilio Rabuske (Tupy) e o campo da SociedadeRio Camara
da recebem os jogos da primeira rodada, apartir de 13h15.

Varzeano de Guaramirim
Já na vizinha Guaramirim, serão conhecidos os finalistas do

CampeonatoVarzeano daPrimeira e Segunda Divisão. No sábado,
os jogos acontecem no campo do Seleto (Sportín x Expresso Cai
xa d'Água e Cruzeiro x Atlético). No domingo, no campo do Avaí

(Couve-Flor x Oeste/Iuventus e Bem Bolado/Beira Rio xAvaí).

.'

l (

HandeboJ
As equipes de handebol

feminino da ADHJ /FME jo
gam amistosamente em Bal
neário Camboriú neste sá
bado. As adversárias serão as

garotas da Balcan/FME, nas
categorias Cadete (SubI6) e

Infantil (Sub 14). As equipes,
comandadas por Marcelo

Millani, se preparam para a

Olesc e para Ioguínhos Aber
tos de SC.

I
I

I
r
l
r

I
l
j

Futebol Americano
o Jaraguá Breakers recebe o Timbó Rhinos na tarde de do

mingo, no campo do Santo Antônio (14h).A equipe precisa de um
returno praticamente perfeito para chegar aos playoffs do Campe
onato Catarinense de Futebol Americano (SC Bowl). Já o Corupá
Buffalos, emmelhor situação na tabela, joga em Brusque.

. _ ... _ . _ .... __ . _ .... __ J . _
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Três novos nomes
na seleção deMano
Thiago Neves, Fred e Fábio convocados pela primeira vez
DA REDAÇÃO
O técnico Mano Menezes
anunciou ontem os

convocados da seleção
brasileira para a disputa
dos amistosos no

começo de junho.
o dia 4, o adversário será a
Holanda, no estádio Ser
ra Dourada, em Goiânia,
numa reedição das quar-

tas de final da Copa do Mundo na

África do Sul, quando os holan
deses eliminaram os brasileiros. E
três dias depois, a seleção enfrenta
a Romênia, no Pacaembu, em São

Paulo, no jogo que- marcará a des

pedida de Ronaldo.
A lista de Mano Meneses apre

sentou três novidades: o goleiro
Fábio, o meia Thiago Neves e o ata

cante Fred, que foram chamados
.

pela boa performance deles rios

campeonatos estaduais. A tendên
cia é que a relação seja uma prévia
da que será formada para a Copa
América, em julho, naArgentina. "A
gente optou por 28 jogadores por
questões regulamentares, precisa
mos oficializar (a convocação) aos
clubes (europeus) 15 dias antes da

apresentação. Isso colocava uma

necessidade de fazer a convocação
em 2 de junho", justificou.

A principal mudança para a

Copa América deve ser a inclusão
de Paulo Henrique Ganso, que se

recuper_a de contusão muscular e

não terá condições de disputar os
. amistosos em junho. A lista para a

CopaAmérica será divulgada após
o amistoso com a Romênia.

• Gefei'r()s - Julio Cesar,
, '," i, ,

.

';.,

, Jefferson,VictQr+e Fábio
:. Laterais - Daniel Alves,

II. "fI'

Maicon"André Santos e;

Adriano
• Zagueiros - Thiago' Silva,

. David Luiz, Lúcio e tutsão
• Meias - Lucas Leiva,
Ramires, Sandro, Elano,
Lucas,. Elias, Anderson,
Henrique, Jadson e Thiago
Neves

,. Atacantes - Roblnho,
Alexandre Pato, Neymar,
Nilmar, Fred e Leandro
Damião

.

DIVULGAÇÃO/MOWA PRESS

Mano
convocou 28

jogadores
para os

amistosos
contra
Holanda e

Romênia

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 177336/2011 Sacado: ALUISIO GIROIA Endereço: ESTRADARIO NOVO AlTO 100 - WNA RURAL - TIFA
DOS MlIROES - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CCB - W Titulo:
131017885 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.597,15 - Vencimento: 25/07/2008

Apontamento: 177616/2011 Sacado: ANTGNIO DO PRADO Endereço: R HERClLHO ANACI.ETO GARCIA 458 - SANTO
ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ZUNARELU E RAPOSO lTDA -ME Portador: - Espécie: DMJ - WTitulo:
786/02 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 373,33 - Vencimento: 04/05/2011

Apontamento: 177898/2011 Sacado: CARIDS ALBERTO FONTANA Endereço: CHRISTINA ENRICONI MAROOO 44 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89253-423 Credor: MECANICAVOIGTO\R LIDAME Portador: - Espécie:DMI - N° Titulo: 5145/2
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 356,00 - Vencimento: 08/05/2011

Apontamento: 176772/2011 Sacado: CONTRUCOES CONSULTORIA EOBRAS CCO I1DA Endereço: JOSE FONTANA 134
- laraguá do Sul-SC - CEP: 89�51-710 Credor: PODER !MOVEIS I1DAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000002976 )

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 813,20 - Vencimento: 20/04/2011

Apontamento: 177660/2011 Sacado: DARIEXcom SILVA Endereço: RUAHELEODORO BORGES 82 - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: - Credor: COMERCIO DECELUlARESBANDEIRA I1DAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3149003 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 46,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177659/2011 Sacado: ELENICE WRENZEITI Endereço: RUA ANTONIO HENRIQUE MAFFEZOU 278
CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-130 Credor: COMERCIO DECELUlARES BANDEIRA I1DAME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 5972902 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 36,00 - Vencimento: 10/04/2011

���������:-i����6i2Õi-i���j�;GRAZiEiA-�URQillM-LEAOVENERO-fud������-RUÃ-ÃRTtillRENKÊ-���-�AMIZA-
DE - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor:'MARIAADElAIDE FWRES ME Portador: - Espécie: D.Ml- N°Titulo:
NF 2383/820 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$162,74 - Vencimento: 23/04/2011

.

Apontamento: 177547/2011 Sacado: IRANI DOS SANTOS Endereço: RUA EWAIDO SCHWARZ 581 - AMIZADE - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: DISTRIB DEBEBIDAS JOINVIlLE lTDA Portador: - Espécie:D.Ml- N°Titulo: 03230359
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 690,93 - Vencimento: 20/04/2011 �

Apontamento: 177663/2011 Sacado: IZABEL CRISTINAWRUBLESKI Endereço: RUA JOSE NARIDCH 2825 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-605 Credor: COMERQO DE.CELUlARES BANDEIRA lTDAME Portador: - Espécie: D.Ml- N°Titulo:
0935002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 64,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177765/2011 Sacado: JANEfEHOINATS Endereço: RUATOMAZFRANCISCO DE GOES 658 CASA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-170 Credor: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUITIPW Portador:VALDEI'E SOARES BARTH
ME Espécie: D.Ml- N°Titulo: 446 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 850,00 - Vencimento: 03/05/2011

Apontamento: 177191/2011 Sacado: KATIAGI0VANIXAVIERWELKER Endereço: RUA OITO HILBRECHT, 1907 - ex: 03
SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT. CONSTR. HORIZON1E I1DA ME Portador: - Espécie: DMJ - N°
Titulo: 05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 18/04/2011

Apontamento: 177329/2011 Sacado: IEIIAREGINAZEZUINOMARTINSMACHADO Endereço: RUAJOSETITZ 70 - IRES
RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-190 Credor: BVFINANCEIRA S/ACFI Portador: - Espécie: CCB - N°Titulo:
131027702 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 824,11-Vencimento: 31107/2009

Apontamento: 177835/2011 Sacado:UGUEJAWC.COMDEMAQ. EEQUIP.CON Endereço: JOAO FRANZNERPIONEIRO
393 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-640 Credor: RADIO HORTENCIA I1DA Portador: - Espécie: D.Ml- N°Titulo: 9524-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 177913/2011 Sacado: NICOPEL COM DE PAPEL I1DAME Endereço: RUAROSALIAMARANGONI RIBEI
RO 85 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: - Credor: CONESUL CONSUITORIA E NEGOCIOS I1DA Portador: - Espécie:
D.Ml- N°Titulo: R7055/0l- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.705,00 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 177798/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARfORI-ME Endereço: AV.GETUllO VARGAS 260 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BALLESTEROS BAllESTEROS I1DA Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 45563 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 237,50 - Vencimento: 30/1.1/2010

Apontamento: 177799/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AV.GETUllO VARGAS 260 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BAllESTEROS BAllESTEROS I1DA Portador: - Espécie:DM - N°Titulo: 47913 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 405,80 - Vencimento: 21/12/2010
------------------------------\----_ .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 177800/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AY.GETUllO VARGAS 260 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BAllESTEROS BAllESTEROS I1DA Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 47163 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 352,30 - Vencimento: 14/12/2010

Apontamento: 177514/2011 Sacado: TI\RCISIO MANOELDOS SANTOS Endereço: RQUIlDMBO DOS PAlMARES FUN
DOS 139 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-151 Credor: MANNES MANGl,JEIRASV LIDA Portador: - Espécie: DMJ - N°
Titulo: 0232870101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$109,85 - Vencimento: 26/04/2011

Apontamento: 177086/2011 Sacado:VAlMORMOTA Endereço: RUAHILDA FRJEDELLAFIN 876 - STOANTONIO - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89266-275 Credor: VASCONCEWS COMERCIO I. A. P. L.EPP Portador: - Espécie: D.Ml- N'Titulo:
30189 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 29/04/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 20/05/2011.
Jaraguã do Sul (SC), 20 demaio de'2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 19

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mais três escolas param
as aulas apartir de hoje
Dos cincomunicípios daregião, apenasMassaranduba não aderiu à greve
A adesão dos professores ao

.

movimento grevista tio magistério
está aumentando na região.

A
diretora regional do Sinte (Sindica
to dos Trabalhadores em Educação),
Cristiane de Oliveira Mõller, infor
mou que a partir de hoje mais três

escolas estaduais de Iaraguá do Sul aderem
ao movimento: Holando Marcelino Gonçalves
(Ilha da Figueira), Elza Granzotto (Santa Luzia)
e Roland Dornbusch (Rio Molha).

A região - que inclui os municípios de Guara

mirim, Schroeder, Massaranduba e Corupá - pos-'
sui 32 escolas estaduais e, de acordo com a direção
do Sinte, mais de 50% delas estão com as ativida
des paradas ou funcionando parcialmente, já que
nem todos os profissionais estão engajados na gre
ve. Por enquanto, a exceção éMassaranduba, onde
as aulas continuam normalmente.

A gerente interina da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), Deni Rateke, in
formou que as escolas têm repassado relató
rios diários à secretaria, informando o número
atualizado de escolas e professores que estão

aderindo ao movimento. Até ontem, das 32

escolas da região -onde atuam cerca de 1.200

servidores -, 18 estavam em greve. Estas uni
dades somam 667 professores, dos quais 246

(pouco mais de 20%) haviam aderido à para
lisação. "Os números do sindicato são diferen

tes, mas eu me baseio nos relatórios enviados
a nós pelos gestores das 'escolas, que são pes
soas em quem confio", ressaltou Rateke. IINão
incentivamos a greve, mas precisamos de or

ganização para pais e alunos", completa.

MANIFESTAÇÕES
Para hoje de manhã estámarcada uma ma

nifestação de professores e alunos em frente
ao Colégio Holando Marcelino' Gonçalves. ''A
princípio vamos parar as aulas hoje e segunda
feira, quando acontece a reunião com os repre
sentantes do governo do Estado. Dependendo
do que for definido neste encontro, veremos

qual atitude será tornada a seguir", informou a

professora Mônica Linn.
Na segunda-feira, às 16h, será realizado um

.

ato público (passeata), com saída em frente ao

Colégio Abdon Batista.
Ontem, professores de Guaramirim se reu

niram pela manhã na praça central para dis
cutir assuntos da categoria e protestar contra
a falta de acordo com o governo em relação à
melhoria nos salários. À' noite, participantes
da mobilização foram à Câmara de Vereado
res de Iaragua do Sul para expor os principais
problemas enfrentados pela categoria e obter
o apoio dos vereadores à causa.

• Elisângela Pellutti
elis@ocorreiodopovo�com.br
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"
Estamos lutando pela valorização
do magistério. Queremos que esse

movimento chame a atenção dos
governant,es para os problemas

enfrentados pela classe.
CRISTJANE DE OliVEIRA MOllER

"�o

Professores de Guaramirim se reuniram ontem de manhã na praça central para discutir assuntos'relaci�nados à categoria

ÚLTIMO REAJUSTE SALARIAL DOS PROFESSORES FOI EM 2008

Categoria reivindica salário maior
A principal reivindicação da

categoria é que o Estado passe a

pagar o piso ao magistério sem

considerar os abonos - tais como

regência de classe, plano de car

reira e outros - compensando os

reajustes não concedidos em 2009
e no ano passado. Com isso, o valor
chegaria a R$ 1.597,87. Já a posição
da Secretaria de Estado de Educa

ção' é continuar pagando o piso de
R$ 1.187,00, incluindo neste valor os
abonos até que o'STF (Supremo Tri
bunal Federal) publique a decisão

proibindo a inclusão 'dos benefícios
no piso salarial.

Os professores também defen
dem melhorias na infraestrutura
das escolas. ''A greve deveria focar .

apenas na. questão salarial e na for-

.

mação continuada do professor.
Sobre a questão da infraestrutura,
já temos um levantamento que foi
encaminhado ao secretário Lio Ti
roni e as melhorias serão feitas na

medida do possível", declarou Deni
Rateke.

Na próxima segunda-feira, o co

mando de greve participa de reu

nião com representantes da Secre
taria de Estado da Educação, em

Florianópolis.
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eMndicação dos

pro'essores: Aumento do salário
,

para R$ 1.597, compensando 0

aumento não concedido em 2009.
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LD Tempo

PREVISÃO DO TEMPO

CHU A O
R L

o litoral permanece com

nuvens e chuva isolada
devido a circulação
marítima. Nas demais
regiões, predomínio de
sol com mais nuvens

na faixa leste.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 10°C
MÁX: 21°C

SÁBADO
MíN: 11°C
MÁX: 22°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

10 l

Condições favorecem
a pesca da tainha
Com a temperatura baixa e o

tempo estável, as condições nos

próximos dias são favoráveis para

navegação, e principalmente, para
a pesca da tainha, em migração da
lagoa dos patos, no RS, para o oce

ano para procnar.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 20 de maio de 2011

TE DÊNCIA
Temperatura deve
soWer variacão

�

Devido a estabilização das cor

rentes oceânicas, a tendência para
os próximos meses é de grande
variação na temperatura, com pe
ríodos de frio intenso causado por
massas de ar polar, alternando com
dias mais amenos.
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Ens()larado Parcialmente Nuulado Instável
Nublado

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

À PRONTA ENTREGA

Strada Treking. 1.4
.

ANO 2009 De� R$36.SQ
BRANCA -

34 '50'COMPLETA Por: R$ •

Astro Advonfage Sedan
ANO 2008

PRATA
"

,

De, 11534.600I
por:II$32.6001

Fiesto 1.0
ANO 2008/2009 Palio 1.4 ELX

BEGE
COMPLETO

Oo:R$�().�()()i
PonR$28.500,

PRATA

P"" Rs28.8()()f
Por: 11$26.900,

Promoções válidas até 20/05/2011, Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA vElcULOS A PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000Krvt.
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� www.autoelit .eem.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN .a . 47 3274 6000
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C r 9 á Auto Elite
A escolho perfeito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




