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SEM DATA- PARA RECONSTRUÇAO EDUARDO MONTECINO blush.
A revista da mulher Inteligente!

Verba não tem data

para sair do papel
Equipe técnica retornou de
Brasília sem a confirmação de
uma data para que os projetos
de Jaraguá do Sul aprovados
no PAC 2 no ano passado se

transformem em obras. Ao
todo, são esperados mais de
RS 50 milhões. Página 6
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Assassino de jovem
deve ir ajúri popular
Dirceu Silva dos Santos, que
matou a facadas Alex Sandro da
Silva, de 17 anos; em fevereiro
deste ano, foi indiciado por
homicídio qualificado. Página 19

Moradores se arriscam para atravessar a ponte do Putanga, no limite entre Guaramirim e Massaranduba,
interditada desde fevereiro por causa das enxurradas. Construção da nova estrutura deve
custar RS 550 mil, mas não há previsão de quando as obras serão realizadas, Página 9

G� MIR

Bylaardt irrita os integrantes
da CI do sumiço de ônibus
Ao chegarem no gabinete do prefeito para colher
depoimento, vereadores foram informados que Bylaardt
estava em Joinville. Foi a terceira tentativa frustrada dos

integrantes da CI de ouvir o chefe do Executivo. Página 5

EST CIO AME TO
Sistema rotativo vai
iniciar' somente em julho
Adiamento foi definido durante reunião na

Prefeitura, na tarde de ontem. Inicialmente,
expectativa era de que cobrança para poder
estacionar iniciasse no próximo dia 20. Página 3 .

Região estuda formas
de combater o maruim
Comitiva da Amvali visitará empresa de Joinville

que desenvolve armadilha para controlar a

proliferação do inseto. Objetivo é implantar
ideia semelhante na área rural. Página 10
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EDfTORIAL

Transporte coletivo
os próximos dias, o Plano deTrans
porte Coletivo Urbano de Guara
mirim será reavaliado pela admi

nistração municipal. Segundo o

prefeito Nilson Bylaardt, a intenção é que o

projeto de regulamentação do sistema esteja
pronto até o começo do mês de junho. Para
isso, todas as indicações feitas pela popula
ção durante a audiência pública de sexta

feira passada serão analisadas para compor
o edital de licitação que contratará a nova

prestadora de serviços. .

Ônibus e abrigos de passageiros em

mau estado, falta de linhas especialmente
nos inícios e finais de tardes, alto preço da
passagem e a falta de um terminal urbano

adequado estão entre os principais pro
blemas apontados pela empresa Tectrans,
que realizou pesquisa durante dois meses
na cidade. Ao contratar o novo serviço, no
entanto, as soluções para estas deficiên
cias não virão como que em um passe de

mágica. A Prefeitura terá que ser firme e

cobrar que todos os itens estabelecidos no
contrato sejam cumpridos - e com puni
ção efetiva em caso de desobediência, algo
que não vem acontecendo nas demais ci
dades da região.

Jaraguá do Sul é um exemplo disso. Os
contratos entre aPrefeitura e a empresacon
cessionária foram sucessivamente descum

pridos e mesmo assim prorrogados, dando
a impressão de que o transportar o passagei
ro é uma caridade, e não um serviço que se

paga caro e ainda assim corre-se o risco de
utilizarveículosmuitas vezes emmás condi

ções e que sofrem constantes atrasos.

Que o projeto de readequação do siste
ma de transporte coletivo de Guaramirim

seja o primeiro passo para um serviço que
de fato atenda as necessidades dos passa
geiros de toda a região, algo que até hoje
não vem acontecendo na maioria das ci

dades do país.

CHARGE

�

PONTO DE VISTA

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

estudante deDireito
DuMIMarcatto,
presidente daAdjs

Romeo Piazera
Júnior, advogado

VictorDanich,
sociólogo

COMUNICADO
. AO ASSINANTE

Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

servi�o de entrega. Por
gentileza, qualquer
-anorrnalídade no

recebimento de seu jornal,
contate: 210619360u

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

ADireção

o CORREIO DO POVO

DOLEfTOR

Saudades, Ezio Spezia!

Ainda
não se passou duas sema

nas que nosso amigo e compa
nheiro Ezio nos deixou, e já es

tamos sentindo muito sua falta
entre nós. Organizado ao extremo em

tudo que fazia, no trabalho, nas pescarias,
no encontro com os amigos, no dominó.
Em nenhum momento Ezio deixava a

desejar. Nas pescarias era ele quem fazia
as compras de mercado, organizava suas

varas de pesca e muitas vezes também as

dos amigos, pois disponibilizava mate

rial também para eles, barcos, motores,
equipamento de segurança, sem esque
cer gaitero e violeiro, tudo por conta do

amigo Ezio. Lembro dos rodeios, lá esta

va o caminhão do Ezio, carne à vontade,
brincadeiras, piadas aos montes. Belas

gargalhadas, chapéu e botas sempre im

pecáveis, até de bombacha ele vinha.
Saudade. Não posso esquecer da pescaria
da Argentina, Lagoa dos Patos, quando
mandava os bobos na casa da japonesa,

Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico e ProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

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

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

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19

• Iaraguá do Sul> SC· Site:www.ocorreiodopovo.com.br

mais que japonesa é essa que ninguém
nunca viu. Ainda semana passada, falei
com um amigo que tínhamos em comum

em Joinville, e o mesmo disse: "Final de
ano na praia sem o Ezio, vai ser difíciL."

Sua participação em nosso grupo de

Sexta-Ferinos, no qual ele foi um dos fun

dadores, já estava fazendo falta por conta
das constantes pescarias que programa
va nas sextas feiras, mais em nenhum

jantar que fizemos, deixamos de lembrar
ou falar deste que muita falta fará, ami

go de personalidade forte sempre teve a

humildade em compartilhar tudo com os

demais.
Nunca vi o Ezio distinguir alguém por

nenhum motivo, sempre tratava todo
mundo da mesma maneira, de forma

igual.
"Onde quer que você esteja, fique com

Deus, amigo e camarada".

WalterKrüger, representante comercial

Informa abertura de processo seletivo

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações
SERViÇOS GERAIS: .Ensino Fundamental;
Habilidade na limpeza de ambientes

internos e externos.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br

ícone Banco de Talentos

EXclusivo: imagens do quarto do motel onde
o empresário foi assassinado pela namorada

Essa
foi a chamada no pro- elucidação do caso ou na conclusão

grama dominical da Rede jornalística séria de qualquer progra
Globo, Fantástico, deste úl- ma de televisão? Eu, do alto daminha
timo final de semana, e que ignorância jornalística, acredito que

foi repetida no Bom Dia Brasil, na em nada. Acredito piamente.
manhã de segunda-feira. Não mui- E por isso só posso concluir que
to diferente foi o anúncio chamativo este tipo de chamada sensaciona

da Rede Record, no seu Domingo lista é consequência do puro afã de

Espetacular. Tratavam, ambas as simplesmente atrair os telespecta
matérias, sobre suposto assassinato dores pelamorbidez.
de um empresário pela sua namora- Exclusivo: entramos no quarto
da de 18 anos em um motel no Rio do motel onde o empresário foi as
de Janeiro. sassinado. Ora, se já era sabido que a

Perguntei-me e continuo me vítima foi encontrada na garagem do

perguntando: o que as imagens de estabelecimento e que o crime havia
um quarto de motel, já limpo e or- .. sido supostamente por estrangula
ganizado, vão mudar na vida dos menta, o que poderiam os incautos -

telespectadores? No que essas ima- mais curiosos do que incautos, na re

gens vão interferir nos conceitos ou alidade - querer ver no tal quarto de
conclusões dos curiosos de plantão? motel? O modelo da cama?A quan
E, mais do que tudo isso, em que a ex- tidade de espelhos? Se era chique ou
posição,d��.� imagens��jp:4�.n�_ . brega, sofisticado ousimples? . _ ...

O mais triste é que nessa linha
muitas outras matérias seguem.
Com os títulos ou chamadas mais
sensacionalistas possíveis e os con

teúdos mais' rasos imagináveis. E
com muitos seres televisivos ávidos

por tanta sanguinolência aguar
dando a próxima tragédia. Mesmo
quando o sangue consta só da ima

ginação ou do título da chamada.
Além da insensatez de quem

faz jornalismo desta natureza e de

quem engole tais matérias, há o

grande risco do linchamento pú
blico. Não quero discutir processos,
em especial aqueles já com conde

nações, mas vamos utilizar, apenas
para efeitos de exemplo, o caso dos
Nardoni: será que o resultado seria
o que foi se a imprensanacional não
tivesse massivamente vomitado as

agruras' daquela' família -pelas telas '

Comparecer com currículo

JARAGUÁ DO SUL dia 31/05 às 9h à R. Jorge
Czemiewicz, 633.

" Só pOSSO concluir que este tipo de chamada
sensacionalista é consequência do puro afã de

simplesmente atrair os telespectadores pela-morbidez.,,
dos nossos televisores dia e noite?

Outros exemplos? Alguém lem
bra do caso da Escola Base? Aquele
em São Paulo, em 1994, onde pes
soas ligadas àquela escola infantil
foram acusadas de abuso sexual de

crianças sem qualquer fundamen
to, por conta da declaração infeliz
de um delegado de polícia, a qual
foi repercutida violentamente pela
imprensa. Quando se descobriu que
tudo tinha sido um engano, a escola

já estava completamente depreda
da, os donos do estabelecimento
falidos e os acusados ameaçados
de morte constantemente. Houve,
depois/ condenações por danos
morais e materiais contra a Rede

Globo, a Folha de São Paulo, O Esta

do de São Paulo, a IstoÉ e o Governo
do Estado de São Paulo. Mas já era

tarde. O mal estava feito, as famílias '

dessas pessoas se desmantelaram,
os próprios acusados (inocentes)
não viviammais uma vida calma ou
decente. O processo demorou de

mais, alguns morreram, outros não
saíam mais de casa por conta da
síndrome de pânico decorrente das

ameaças, anônimas ou não.
Tantos outros casos parecidos

existem: o do Bar Bodega, também
em São Paulo, (que virou livro: "Um
crime da imprensa"), o da menina
Gabrielle quemorreu em uma igreja
em Joinville, entre muitos. Pessoas

acusadas, linchadas pela impren-
.

sa, e que, nesse meio do caminho,
. perdem sua vida, pois dificilmente

conseguem recuperar a tranquili
dade, a integridade. física e mental
e o respeito da maioria, pois serão
eternamente suspeitos, carregando
-apecha demarginais, ' · ' , ,
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IA ESAFI

Para deixarapreguiça de lado
Roteiro de atividades no Vale do Itapocu inclui desde caminhadas até a prática de rapel
JARAGUÁ DO SUL

Para estimular a prática
- de exercícios físicos, uma
série de atividades será
promovida durante
todo o dia de hoje.

ntre as ações programa
das para o Dia do Desafio
em Iaraguã do Sul estão

__ rapel na caixa d'agua da

Prefeitura, aulas de dança, capo
eira, tai chi chuan e ioga na praça
Batalhão de Suez e orientações
de exercício na academia ao ar

livre, ao lado da Câmara de Vere
adores. O Sesc vai disponibilizar
sua estrutura para realizar jogos
e aulas de ginástica.

Segundo a coordenadora do
Dia do Desafio em Jaraguá do Sul,
Karine Festugatto, o objetivo é

levar a população a uma pratica
continuada de exercícios. A meta

do município, que compete com

cidade mexicana de Vila de Alva

rez, é envolver 70% da população
(cerca de 100 mil pessoas). "Qual
quer atividade, até caminhada ou

mesmo a faxina da casa vale para a

participação", contou. -

.

Em Guaramirim - que dis

puta com a cidade de Ticul, no
México - a programação começa
àmeia-noite, com jogos de futsal
de hora em hora no ginásio de

esportes Prefeito Rodolfo Iahn,
além de caminhadas. Para ga
rantir o sucesso das atividades,
28 professores de educação físi
ca estarão à disposição de em

presas e escolas para orientar os

participantes. Uma carreta pas
sará pelo Centro convidando os

moradores a praticar exercícios
físicos. Segundo o secretário de

Esporte e Lazer Irvando Luiz

Zomer, o município pretende
mobilizar pelo menos 50% da

população (equivalente a 17,5
mil pessoas) . "Estamos compe
tindo com nós mesmos para su

perar a participação'do ano pas-

sado, de 51,5%" ressaltou.
No Vale do Itapocu, a cidade

de São João do Itaperiu também
participa do Dia do Desafio con

tra a cidade de Turuçu, no Rio

Grande do Sul. A Prefeitura or

ganizou um trio elétrico, que irá

passar por empresas e escolas

para lembrar a população sobre
a importância de participar das
atividades.

EVENTO OCORRE
EM TODO O MUNDO,

Promovido no Brasil pelo Sesc

SP desde 1995, o Dia do Desafio é

um evento mundial organizado
pela Tafisa (The Association For

International Sport forAll), entida
de sediada naAlemanha. O evento

surgiu em 1983, no Canadá, pro
pondo 15 minutos de atividade
física. Hoje, participam 3.505 cida
des em 20 países.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodoPovo.com.br

PM VAI DEFINIR COMO SERÁ ABORDAGEM EM CASOS DE IRREGULARIDADES

Estacionamento rotativo fica parajulho
Durante uma reunião re

alizada na tarde de ontem, o

setor de trânsito da Prefeitura
informou que o estacionamen

to rotativo deve entrar em fun
cionamento somente em julho.
O dia ainda não está confirma

do, mas a expectativa é de que a

operação do sistema começará,
de fato, no dia 1° ou 4 daquele
mês. Serão instalados, ao todo,
52 parquímetros nas ruas e uma

unidade na sede da empresa
responsável pela gestão do sis-

tema, a Hora Park, situada na

Rua João Marcatto.
Em reportagem publicada

pelo O Correio do Povo no dia
5 deste mês, o diretor da Hora

Park, Adélcio Aparecido Anto

nini, informou que a expectati
va era de que o estacionamento

rotativo começasse a funcionar

no próximo dia 20. Ele também
informou que o período de ex

periência não havia iniciado
ainda por causa da dificuldade
em se contratarmonitores.

O encontro também serviu

para definir como será a atua

ção dos policiais militares nas

situações em que o monitor
constatar alguma irregularida
de durante ocupação de vagas.
Segundo o subcomandante do
14° Batalhão da Polícia Militar,
major Rogério Vonk, todas as

discussões e sugestões serão

levadas ao comandante da cor

poração para que se determine,
efetivamente, as atribuições
que caberão aos militares.

EDUARDO MONTECINO

i

No total, 52 parquímetros farão cobrança na éreacentral. Motorista pagará'R$ l',50�a'hora pafa.�staciona(_f
.

• Como participar do Dia do Desafio

Realizar qualquer atividade física, por
pelo menos 15 minutos. Para informar

da participação em Jaraguá do Sul, ligar
para 3370-9797 ou 3275-7800. Em

Guaramirim, ligar para 3373-2009 ou

enviar e-mail para diadodesafi02011@

guaramirim.sc.gov.br, até às 21 horas.

• PROGRAMAÇÃO

JARAGUÁ,DO SUL
Prefeitura

• Abertura Oficial, com Aulão de Ginástica
- 8 horas

• Desafio no Rapei, na caixa d'água - das

8h30 às 18h (menores de 18 anos

somente poderão participar do rapei
acompanhados dos pais, mediante
comprovação por documento)

• Jogos de Game Ativos

Praça ao lado do Mercado Público
• Atividades recreativas e culturais, dasBh
às20h

• Tai Chi Chuan e Voga (instrutor Adão
Teixeira de Oliveira) - 9 horas

• Projeto "Judô: Educando para a Vida" -

10 horas
• Aula de Capoeira - Programa Cultura nos

Bairros
• Aula de Dança - Programa Cultura nos

Bairros
• Projeto "Judô: Educando para a Vida" -

14 horas
• Dança com Grupo Mandala - 15 horas
• Aula Tae Kwon Do - Instituto Mestre Alan

e Associação Catarinense de Tae Kwon

Do - 15h30
• Tai Chi Chuan e Voga (instrutor Adão

Teixeira de Oliveira) - 16h30

Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Públicos
• Ginástica - 7h30
Academia ao Ar Livre - (próximo à

Fundação Cultural)
Alongamentos, ginásticas e orientação
de atividade física - das 8 às 23 horas

Sesc Jaraguá do Sul
• Atividades no palco principal Sesc

(espaço externo): aula de ginástica.
danças, Brinquedo

• Cantado com Crianças.
• Espaço Recreativo Sesc: cama elástica,
jogos grandes, jogos de mesa, tabela

de basquete, jogos tradicionais.
• Campos de futebol society liberados

e horários gratuitos para escolas

e comunidade em geral, a serem
utilizados

no período das 8 às 17 horas (não é

necessário agendar horários)
• Pista de Caminhada: liberada

GUARAMIRIM

Prefeitura
• De hora em hora - Futsal no ginásio de

esportes Prefeito Rodolfo Jahn
• 20 horas - encerramento na Fameg/

Uniasselvi

Carreata
• 8h - pátio da Prefeitura
• 8h30 - Supermercado Breithaupt
• 9h -Supermercado Martini
• 9h30 - Supermercado Super Três
• 10h30 - Posto Guaramirim
• l1h - Posto Rudinick
• 13h30 - Confeitaria Cantinho Doce
• 20h - Fameg/Uniasselvi
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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim /1° Vara Rua João Sotter Correa, 3600, Amizade - CEP 89.270-

000, Guaramirim-SC - E-mail:gmmvarl@tjsc.jus.br Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE LICITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Ordinária nOO_26.09.002320-5
Autor: Antonio Olczyk
Réu: Evair de Souza

Citando (a) (s): EVAIR DE SOUZA, brasileiro (a), Solteiro, CPF 637.854.479-49. Em lugar incerto

e desconhecido.

Objetivo: Citação do réu para que, querendo, apresente resposta em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia

. quanto aos direitos disponíveis (art 285.297 e 319, do CPC). Prazo Fixado para a resposta: 15 dias.Por

intermédio do presente, a(s).Atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste

Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em)
á ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verda

deiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial(art. 285 c/c art. 319 dei CPC).E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros.Foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local

como de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Guaramirim (SC), 23 de fevereiro de 2011.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que FILHOS e FI

LHOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito priva
do, CNPJ nO 03.146.181/0001-57, com sede na Rua Pedro Francisco Klein nO

217, centro, em Guaramirim, SC, REQUER com base no artigo 213, inciso .11,
da Lei nO 6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei nO 10.931, de
02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno

situado no município e comarca de Jaraguá do Sul-SC, na Rua 601-Manoel

Francisco da Costa, matriculado sob nO 16.550, ficha 01, Livro 2-RG, a ser

retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que,
nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRON

TANTES A SEGUIR NOMINDOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a
contar da presente publicação): CONFRONTANTES - PEDRO DE SOUZA, residente e domicilia
do na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 199, bairro Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; CÉLIA DE SOUZA

BASTOS, residente e domiciliada na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 61, bairro Vieiras, Jaraguá do

Sul-SC; CLOVIS LUIZ WENHOLZ e sua mulher ALCILEIA ODAIL MAFRAWENHOLZ, residentes e

domiciliados na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 11, bairro Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso,
a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste

Registro de Imóveis (Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC, expe
diente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-à
a anuência d(o) (a) (s) confrontante(s) que não apresentartern) impugnação no prazo da noti.ficação.
JARAGUÁ DO SUL, 13 DE MAIO DE 2011.
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4 História

Guerra entre França,
Portugal e Espanha
Entre maio de 1807 e abril de 1814,

visando a atingir os interesses comerciais
da coroa Britânica, a Espanha alia-se ao

império francês de Napoleão Bonaparte,
pressionando Portugal para que se juntas
se ao bloqueio comercial contra o Reino
Unido e declarasse guerra à Inglaterra.

Uma das movimentações mais impor
tantes das Guerras Napoleônicas, a "Guerra
Peninsular" entre França, Espanha, Portu
gal e Inglaterra foi um dos estopins para a

independência das antigas colônias espa
nholas e portuguesas nasAméricas.

Preso entre uma guerra com a Ingla
terra ou com a França, o príncipe regente
de Portugal, Dom João VI, declara que irá
atender as demandas de Napoleão, e ao

mesmo tempo, firma um acordo com a

Inglaterra, partindo em exílio para o Rio
de Janeiro.

Com a coroa portuguesa refugiada no
Brasil, a Espanha assume o controle da

península Ibérica, e em abril de 1808, o rei
FernandoVII renuncia à coroa espanhola,
cedendo o trono a José Bonaparte, irmão
de Napoleão, No mês seguinte, do exí

lio, Dom João VI declara guerra à França,
anulando todos os tratados que Portugal
mantinha com o império francês.

Ao final de sete anos de tensões na

península Ibérica, Portugal e Espanha - o

campo de batalha entre Inglaterra e Fran

ça - não estavam emcondíções econômi
cas e políticas demanter suas colônias, e a

,

Inglaterra se consolidava como a potência
vigente no globo - posição que manteve

até a -Primeira Guerra Mundial. Em 1822,
o Brasil tornava-se independente, privan
do Portugal de suamaior colônia.
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Uma homenagem lunender:

Grande a'rtista, cuidadosa
e dedicada. Hoje é seu dia.

Parabéns a você, costureira, que com carinho
costura as mais betas obras de arte.

Eduardo Krisch,
supervisor de imigração
Natural de Rõmerstadt, naÁustria, o agri

cultor, administrador, inspetor e topógrafo
Eduardo Krisch migrou para a região do Vale
do Itapocu em 1863. Com os pais, a irmã e

uma prima, instalaram no Piraíuma serraria,
uma olaria e ummoinho de fubá - empreen
dimento que logo faliu.

Trabalhou como diretor do estabeleci
mento Iaraguá, de Emilio Carlos Jourdan,
negócio que também foi à falência antes de
assumir o cargo de inspetor de quarteirão na
ColôniaDona Francisca.

Em pouco tempo, tomou-se o encarrega- ,.>

do da Sociedade Colonizadora de Hamburgo,
supervisionando o trajeto dos imigrantes de
Joinville para o Itapocuzinho I, e orientando-os
na demarcação dos lotes de terra. Neste cargo,
supervisionou a construção da primeira ponte
sobre o rio Itapocuzinho. Em 1898, assumiu a

administração daColôniaHansa-Humboldt.
Com alguns conhecimentos médicos,

prestava primeiros socorros rudimentares
aos colonos, até que se pudesse levar o ferido 'Pãssando por vários negócios, o austríaco Eduardo Krisch se estabeleceu

a ummédico nas áreas urbanizadas. como supervisor e coordenador de imigração no Vale do Itapocu

FOTOS DIVULGAÇÃO

PELO MUNDO

1935

Recordes
o corredor e saltador afro-ameri

cano, Iessé Owens, quebra três recordes
mundiais (em salto longo, 200 metros

rasos e com barreira) e iguala o recorde
mundial nos 100 metros rasos. Apesar do
imenso sucesso atlético, Owens não con

vivia com o restante da equipe de atletis
mo da universidade de Ohio, devido ao

preconceito racial vigente na época.

63

Unidade Africana
1961

Projeto Apollo
No dia 25 de maio de 1961, o presi

dente dos EUA John Fitzgerald Kenne
dy apresenta ao Congresso a meta do

programa espacial americano de en

viar astronautas à lua antes do final da
década. O objetivo foi alcançado em

julho de 1969, com amissão Apollo 11,
tripulada por Neil Armstron, Michael
Collins e Edwin "Buzz" Aldrin.

Uma das primeiras organizações di

plomáticas da África, a Organização da
Unidade Africana (OUA), é estabelecida
no dia 25 demaio de 1963, emAddisAda

ba, naEtiópia. Embora visasse prevenir os
conflitos entre os países do contínente.a
OUA não conseguiu evitar a proliferação
de guerras civis na África, e em 2002 foi
substituída pelaUniãoAfricana.

Re(\justes
Na edição de 26 de maio de 1979, o jornal
O Correio do Povo noticiava o aumento de

preços nos derivados de petróleo" aprovado na
semana anterior, notando que o gás de cozinha
não estava entre os produtos reajustados pelo
Conselho Nadó,fIaI'tféPehóieo:' .".,.,.

0>0,° 0,°' __,,_'. � .�

Orgulho 'Geek'
Celebrado desde 2006, no aniversário de lançamento do

primeiro "Guerra nas Estrelas", como resultado de uma
iniciativa de "nerds" e "geeks" na internet e na Espanha,
o dia 25 de maio promove "o direito de ser nerd". Outros
dois eventos informais do gênero são-no mesmo dia, o Dia
da Toalha, e o glorioso 25 de maio, em homenagem aos

autores Douglas Adams e Terry Pratchet.
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Pela terceira vez,
os vereadores da CI
(Comissão de Inquérito),
que investiga o sumiço de
um ônibus, vão ter que
adiar o depoimento do
prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt.

.
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Porém, eles saíram de lá frustrados
e irritados com a ausência do.che
fe do Executivo de Guaramirim.

"Ele está fugindo do depoimento,
não nos recebeu outra vez", recla
mou Jaime, que preside a CI.

A explicação veio por par
te da assessoria de imprensa da

Prefeitura, que, por telefone,
entrou em contato com o pre
feito. Em direção à Joinville, já
na metade do caminho, Bylaardt
alegou que interpretou mal a in
timação enviada pelos vereado

res e pensou que o depoimento
seria tomado na segunda-feira,
dia 23. O vereador e relator da

CI, Diogo Iunckes, apresentou
a correspondência que encami

nhou à Prefeitura, solicitando a

presença de Bylaardt, ontem, dia
24. "Mandamos a intimação no

dia 20 de maio, ele falou que nos

.
receberia hoje no gabinete e não

está aqui", lamentou Diogo. No
fim da tarde de ontem, a assesso
ria da Prefeitura procurou a im

prensa para divulgar outra ver

são, que Bylaardt esperava uma

laardtnão.presta depoimento
Vereadores foram ao gabinete ontem, mas foram informados que o prefeito estava em Joinville

-

ntem, o motivo teria sido
falha na comunicação. Na
primeira tentativa, Bylaardt

_ estava em Belém do Pará.

Na segunda, ele haviaviajado para
Brasília. Pontualmente às 15h15,
os vereadores JaimeD'Ávila,Diogo
Iunckes e Charles Longhi abriram
a sessão, mas fecharam cerca de
um minuto depois, pois o prefei
to não compareceu à Câmara. Na

segunda-feira, a Prefeitura enviou
um ofício aos vereadores, no qual
dizia que Bylaardt estaria à dispo
sição em seu gabinete para prestar
os esclarecimentos. Com o docu
mento em mãos, ontem, o trio foi
ao gabinete falar com o prefeito.

BRADESCO. PRESENÇA DE

SOLUÇÕES E FACILIDADES LAD8 A LADO
PARA SUA EMPRESA CRESCER.

SOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS:
Cobrança. Custódia de Cheques
e Depósitos Identificados.

SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS:
Net Empresa, Pagamento Integrado (Fornecedores.
Tributos e Folha de Pagamento), Débito Automático,
Siscomex e DOA - Débito Direto Autorizado.

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS:
Global Cash Management. Antecipação
a Fornecedores e Franquias .

.,

confirmação dos vereadores so

bre a data, o que não aconteceu.

Também ficou garantido que o

prefeito estará à disposição dos

vereadores, na sexta-feira.
O depoimento de Bylaardt é

o décimo quinto e o único que
falta para encerrar a CI do ôni

bus. O prazo para os vereadores

terminarem o relatório termina

no dia 7 de junho. Depois de fi

nalizado' o documento será en

tregue ao Ministério Público e à

Polícia Federal.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

"
Mandamos a intimação
no dia 20 de maio,
ele falou que nos

receberia hoje
(ontem) no gabinete

e não está aqui.
DIOGO JUNCKES, VEREADOR

"

. r�"

...

Política 5

MARCELE GOUCHE

Vereadores saíram irritados da sala do prefeito ontem,
ao receberem a informação que Bylaardt não estava

bulâncias que foram enterradas

no antigo parque de eventos da
cidade. "O inquérito está acon

tecendo, mas o Legislativo tem o

dever de investigar o caso", afir
ma o vereador Diogo Iunckes.

Próxima GI já tem nome

As comissões de inquérito
de Guaramirim não vão termi

nar com a do ônibus. A próxima
já tem nome: CI do patrimônio,
e investigará, em paralelo com

a' Polícia Civil, o caso das am-
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Aesperaaindanão chegouao fim
Seis projetos orçados em mais de R$ 50 milhões continuam sem data para sair do papel
JARAGuÁ DO SUL

Na manhã de ontem, a
equipe responsável pelos
projetos do PAG2 (Programa
de Aceleração do Crescimento)
apresentou o resultado dos
negócios tratados com os

ministérios para a chefe de
gabinete, Fedra Konell.

s informações trazidas
de Brasília geraram cer

to descontentamento
ao governo municipal.

Isso porque, não há previsão
exata para liberação dos mais
de R$ 50 milhões para seis obras
consideradas prioritárias para

o município. Esses recursos são

pleiteados desde o ano passado.
Pelos planos iniciais, os serviços
de recuperação das áreas de ris
co deveriam ser executados por
pnmeiro.

"Os projetos de contenção
de encostas e de recuperação
das áreas de risco, considerados
os mais complexos, são o anseio
do governo, até porque o clima

pode ficar instável novamente
num período maior de chuvas",
disse ontem bastante apreensi
va, Fedra Konell. Confira a lista
com todos os projetos vistos em
Brasília no quadro.

O PAC é o guarda-chuva que
acolhe um conjunto de projetos
para as obras de recuperação
das áreas de riscos, contenção
de encostas, manejo das águas

pluviais, pavimentação de ruas,

construções de casas popula
res' creche e posto de saúde e

urbanização. E desde que as

propostas foram encaminha-'
das a Brasília, funcionários do

governo municipal visitam os

ministérios com assiduidade.
"Nós fizemos tudo o que de

pendia da Prefeitura, desde a

parte técnica até a entrega de

documentos", afirma Fedra.
O que está certo por enquan

to é a liberação de R$ 2,2 milhões

para a construção de uma área de

esporte, lazer e cultura. O projeto
será executado naVila Lenzi, aten
dendo também os bairros Nova
Brasília e Francisco de Paulo.

ARQUIVO OCP

• Daiana Constantino Chefe de gabinete da Prefeitura, Fedra Konell, lamentou
daianac@ocorreiodopovo.com.br a falta de previsão para liberação dos recursos do PAC2

Projetos em trâmite
• Reassentamento de 93 tamflias, no
bairro RIO da Luz, no valor de R$ 5,7
milhões;

• Condomínio habitacional, nõ bairro
Nereu Ramos, no valor de R$ 22 mi

lhões;
• Pavimentação do bairro Santo Antô

nio, no valor de R$ 4,2 milhões;
• Pavimentação dos bairros Estrada

Nova e Vila Rau, no valor de R$ 2,7
milhões;

• Obras de contenção de encostas em
. vários pontos da cidade, no valor de

Já assegurados �

• Projeto de conjunto de obras infraes
truturais para o bairro Nereu Ramos

(posto de saúde, área de lazer, qua
dra esportiva e uma creche), no valor
de R$ 2,7 milhões, o recurso deve

ser liberado nas próximas s,emanas
pelo governo federal, por meio do
Programa Minha Casa, Minha Vida;

• Construções de dois centros de Edu

cação Infantil foram aprovadas no

ano passado, no valor de R$ 1,9 mi

lhão, com previsão para liberação de

recurso neste ano.

R$ 5 milhões;
• Revitalização de ribeirões, no valor de

R$ 11 milhões;
* Esses projetos foram .aprovados pelo PAC2 em

outubro de 2010, mas não há previsão para
liberação dos recursos;

Em negociação
• Projeto do complexo aquátíco foi en
caminhado no ano passado, no valor
de R$ 5,4 milhões, sem previsão para

liberação de recursos - que serão cap
tados na modalidade da lei de incenti

vo pelo Ministério do Esporte;

Obras para reconstrução de áreas de risco
Para as obras de contenção

de encostas em 14 pontos de Ia
raguá do Sul, cerca de R$ 5,4 mi
lhões devem ser liberados no se

gundo semestre deste ano. Esses

pontos foram danificados com

as chuvas de 2008, e a situação
piorou cona as chuvas de 2009

VESTINDO GERAÇOES.

até 2011.

Também estão na fila de es

pera outros projetos. A Prefeitura

planeja contratar empresas com
o objetivo de elaborar projetos de
obras de contenção de encostas

em 19 pontos de áreas de risco da
cidade, no valor de R$ 617 mil. A

previsão de liberação do recurso

é para o segundo semestre.
Uma empresa também deve

ser contratada para elaborar
o projeto de reurbanização do
morro da Boa Vista, no valor de
R$ 170 mil. O dinheiro deve ser

liberado no segundo semestre.

A Lecimarcomemora neste mês de maio, mais um aniversário de fundação.
São 24 anos de crescimento e sucesso!

Sempre almejando atender aquilo o que o cliente deseja, o
empreendimento tende só ao crescimento. Paralelo ao aniversário, a
Lecimar inaugura as novas instalações do novo parque fabril, no bairro

joão pessoa. Além disso, a inauguração da

nova loja anexa a fábrica, complementa a

comemoração.

A nova loja de fábrica segue padrão moderno
com amplas instalações, estacionamento
próprio, e o mais importante: vendendo com

preço de. fábrica, toda a coleção inverno 2011!
• • 14 'I. , • I J ,. .. ••

Venha conhecer a nova loja da L�cimar e
desfrute da coleção inverno 2011, para
adquirir produtos atualizados seguindo
as mais recentes tendências da moda

internacional.

Novo endereço loja Lecimar:

Rua Manoel Francisco da Costa, 4050
Bairro: João Pessoa

Telefone: 3376-8642

www.lecimar.com.brllecimar@lecimar.com.br

Servicos infraestruturais
."

para o bairro Nereu Ramos
Além dos seis projetos aprova

dos pelo governo federal no PAC2,
a equipe técnica da Prefeitura tra

tou de outras obras planejadas
para o município. A construção de
um posto de saúde, área de lazer,
quadra esportiva e uma creche no

bairro Nereu Ramos, próximo ao

condomínio de moradias popula
res no bairro Ribeirão Cavalo, está
garantida para os próximosmeses.

Segundo a chefe de gabinete,
Fedra Konell, R$ 2,7 milhões serão
transferidos em breve, por meio
do Programa Minha Casa, Minha
Vida, para os cofres municipais. A
administração pública já come

çou a elaborar o edital de licitação
para contratar uma empresa para
executar a obra.

. De Brasília, a equipe técnica
também trouxe boas notícias para
a Secretaria de Educação.A libera

ção do valor de R$ 1,9 milhão para
construir dois centros de Educa

ção Infantil nos bairros Amizade e

Vila Schubert. O dinheiro deve ser

repassado aindaneste ano.
Quanto ao projeto do com

plexo aquático, os R$ 5,4 milhões
também devem ser liberados nes
te ano. O parque comportará duas

piscinas olímpicas, um ginásio de

esportes com três quadras, em uma

área de cinco mil metros quadra
dos. O objetivo é atender estudantes
de todas as escolas do município,
pois hoje a Prefeitura não tem um

espaço próprio para os atletas trei
narem para as competições.

EDUARDO MONTECINO

Obras de infraestrutura serão feitas para atender a demanda de
moradores do novo condomínio no Ribeirão Cavalo
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Sala vazia
o relator da CI (Comissão
de Inquérito), que investiga
o sumiço de um ônibus do

município, Diogo Iunckes
(PR), criticou o prefeitoNilson
Bylaardtpor se ausentar da
Prefeitura ontem, no horário em

que deveria prestar depoimento.
"Nôs cedemos e fomos até o
gabinete porque ele queria ser

ouvido na Prefeitura, mas nem
isso adiantou. É um desrespeito

Contribuinte
Hoje, dia 25, é celebrado o
DiaNacional do Respeito ao
Contribuinte. E paramarcar
a data, o Núcleo de Jovens
Empreendedores daAcijs eApevi
promove ações com o intuito de
conscientizar a comunidade sobre

a excessiva carga tributária paga no

país.Apartir das 19h, no Cejas, o
diretor deAssuntos Tributários da

Associação Comercial e Industrial
de Florianópolis, Klaus Raupp,
conduzirá a palestra "Reforma
Tributária - Proposta Faciscl
Acif". Os jovens empreendedores
também confeccionaram

banners com o slogan: "Dia do
Contribuinte. Parabéns, você já
pagoumais de R$ 500 bilhões de
tributos em 2011". Émole?

Aprovação
ACâmara deGuaramirim

aprovou em segundo turno, por
unanimidade, o projeto que
autoriza a permuta de imóvel
da Escola IsoladaGuamiranga
Sul, com imóvel da Fazenda São

Judas Tadeu, que será utilizado
para depósito de embalagens
agrotóxicas usadas. O vereador

Diogo Junckes (PR) disse que
votava a favor do projeto,
porém lembrou que o Executivo

precisará de autorização das
entidades ambientais como Fatma
e lhamapara criar o depósito.
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com o Legislativo e com a

população. Uma tentativa de
atrasar nosso trabalho. Até

porque elefoi citado como
responsável pelo sumiço e precisa
prestar esclarecimento': Iunckes
tem até o dia 7 de junho para
apresentar as conclusões da CI e
diz que vaifinalizar o relatório
com ou sem a cooperação de
Bylaardt, que agora deve ser
ouvido na sexta-feira.

Fó,,,,,,m
O presidente do PC do B
de Jaragutido Sul, Jean
Leutprechr, participoudo
10° Férum Internacíonal de

Esportes, de 19a21 dernaio,
em J�loriandpoUsjO vereador
coordenou amesa dos
trabalhos no 4,0Encontro Sul
Brasileiro dePolíticasPublicas
eGestãono Esporte, e também
duas rodadas de debate.

Participação
O Diretório Central dos
Estudantes da Católica de Santa
Catarina promete lotar o auditório
da Câmara no dia 9 de junho,
quando acontece a votação
sobre o número de cadeiras que
o Legislativo comportará a partir
de 2013. Foi do presidente do
DCE, Luis FernandoAlmeida,
inclusive, a solicitação para que
os vereadores promovessem uma

audiência pública para tratar
sobre o tema.
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PREsmEN'fE
RECEBEMIRINS

prefeitomirim, EmanuelRoberto daSilva, o vice, Da
nilo Pedri Rabello, e 11 vereadoresmirins, da Escola
Anna Tõwe Nagel, visitam a Câmara de Vereadores
na tarde de ontem e foram recebidos pelo presidente

da Casa, Jaime Negherbon. Depois, os alunos assistiram auma

palestra sobre estrutura e atividades do Legislativo e visitaram

os gabinetes dos outros parlamentares.

Alteração _

O presidente da Câmara deVereadores de Massaranduba, José Osnir
Ronchi, promulgou a resolução que altera o Regimento Interno da

Casa. As sessões ordinárias passarão a acontecer seis vezes por mês

sendo que a última será itinerante.

Fogo amigo
Ao jornalista IaílsonAngeli, da
105 FM, o deputado federal
Mauro Mariani (PMDB) criticou
mais uma vez o governador
Raimundo Colombo. Mariani diz

que a falta de poder de decisão
de Colombo é preocupante.
Prova disso é a demora na

nomeação dos secretários
regionais e agora para os cargos
de gerentes. Isso sem falar na

Iusesc, cargo para o qual Durval
Marcatto Junior foi indicado por
empresários de todo Estado há
mais de um mês.

Sangria
Os governistas conseguiram
impedir ontem que Antonio
Palloci fosse çhamado para
depor no Senado. Na semana

passada também rejeitaram
convocação para que o ministro

da Casa Civil fosse ouvido pelos
deputados. Mas a crise é grande
e o governo está cada vezmais

preocupado com a repercussão
do caso. Os mais próximos
aconselharam Dilma, que ontem
conversou sobre o assunto com

o ex-presidente Lula, a afastar
Palocci temporariamente.

Política 7

Namorico
O presidente do PT, Riolando
Petri, e o vereador Justino
da Luz estiveram na festa de

comemoração pelos 45 anos
do PMDB. Ouviram do anfitrião
Antídio Lunelli e do deputado
Carlos Chiodini discurso sobre a

importância de aproximar os dois
partidos em Iaraguá e reeditar
uma coligação vitoriosa, como a

nacional, entre as duas siglas.

Tempo curto
"

.

Acendeu o sinal vermelho na Prefeitura. Com a dificuldade
.

de conseguir recursos dos governos do Estado e federal,
dificilmente Cecília Konell conseguirá cumprir suas promessas
de campanha. Entre elas estão a pavimentação de 600 mil m2 de

ruas, cinco grandes pontes, 12 novas creches, rodoviária, anel
viário e projeto para implantação de ummetrô de superfície
entre Nereu Ramos e Guaramirim. Além das necessidades

geradas depois das enchentes de 2008 e do início deste ano.

Judicial
o vereadorCaubiPinheiro (PDT)
voltou a cobrar respostapara os

pedidos de informações enviados
ao Executivo. Segundo ele, são
cerca de 30 desde o início do ano,

que abordam temas distintos como
o paradeiro de bens que estavam
no Parque de Eventos, relatório de
despesas telefônicas do prefeito
e secretários, explicação sobre 53
empenhos que não teriam notas

fiscais, entre outros.A oposição
estuda a possibilidade de entrar
commandado de segurança
caso suas solicitações continuem
sendo ignorados.

Ausência
Representantes do sindicato dos
professores na região reclamam
da ausência do secretário regional
nas discussões sobre o piso. De
fato e de direito, LioTironi é o
único representante do governo do
Estado noVale. DeniRateke atua
desde janeiro como interina na
gerência de Educação e está sem
autonomia para sepronunciar
sobre as decisões tornadas, .. -
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aense na final de prêmio-
'�s Certezas e As Palavras" está entre as 50 obras selecionadas no concurso internacional
JARAGUÁ DO SUL

o escritor e também
cronista do O Correio do
Povo, Carlos Henrique
Schroeder, está entre os

finalistas de um dos mais
importantes concursos
de literatura em língua
portuguesa: o Prêmio
Portugal Telecom de
literatura.

obra que disputa a pre
miação é "As certezas e

as palavras" (Editora da

Casa, 2010), que conta

ainda com o Prêmio Clarice Lis

pector de Literatura 2010. Desta

vez, o livro concorreu com 380
obras inscritas de autores do Bra

sil, Portugal, Angola eMoçambique.
"Estou surpreso emuito feliz. Só de
estar entre os 50 finalistas de um

prêmio como este, já é um grande
reconhecimento. Ainda mais por
se tratar de um Estado que não
tem muita tradição na literatura
e por ser um livro de uma editora

pequena", comenta o autor.

Além de Schroeder, o também
catarínense Cristovão Tezza está
entre os finalistas, com o livro "Um
Erro Emocional", lançado pela
editora Record. Figuram ainda na

seleta lista: Arnaldo Antunes, com
seu livro de poesia "N.D.A." (Ilu
minuras); Dalton Trevisan, com

"Desgracida' (Record); a portu
guesa Inês Pedrosa, com o roman

ce "Os Íntimos" (Alfaguara); e Car
los Heitor Cony com as memórias

"Eu, aos Pedaços" (Leya Brasil).
Em setembro, o júri do Prêmio

faz uma triagem entre os cinquen
ta finalistas, e anuncia dez obras

que concorrerão aos prêmios fi
nais nos valores de R$ 15 mil, R$
35 mil e R$ 100 mil. Os três ven
dedores em cada categoria serão
conhecidos em novembro:

DIVULGAÇ

Leve a polícia a sério ..

precisa da polícla, ala tem que estar liv
4QO/o das ligaçÕes para o 190 são trotes. Cerca de 90% dessas ligações são feitas por crianças e adolescentes.

,()tienté ,SéUS filhos. A segurança das pessoas deve ser tratada com prioridade. Trote no 190 não tem graça.

Secrelarla de
ESladoda
Segurança Pública
www.ssp.sc.gov.br
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Proposta íntensífíca paralisação
Professores reafirmam contrariedade ao governo e garantem: greve não tem data para acabar

JARAGUÁ DO SUL

A manobra da Secretaria
de Educação do Estado
para por fim à greve
não surtiu o resultado
esperado.
,....c professores continuam pa-

alisados e semovimentando
ara aumentar a adesão ao

....�rotesto, sob a afirmação de

que a MP. estaria, ao invés de resol
vendo o problema, achatando a ta

bela salarial da categoria. Namanhã
de ontem, uma assembleia foi reali
zada no auditório daSiticom (Sindi
cato dos Trabalhadores da Constru

ção e do Mobiliário) em Jaraguá do
Sul. Durante a tarde de ontem, uma
comitiva de professores visitou al

gumas escolas para evitar que hou
vesse baixa na adesão.

Amanifestação - após o governo
do Estado afirmar que implanta
ria imediatamente o piso nacional
do magistério, de R$ 1.683,75 (com
abonos) para os 53% que recebem
um valor inferior - tem o objetivo
de fazer cumprir a lei do plano de
carrerra, Segundo a Constituição

,. O que o governo vai pagar:
Piso de R$ 1.187,00 para os

professores que ainda não

recebiam isso no salário base.

Somando o valor dos abonos,
salário chega a R$ 1.683,75.

• O que os professores
reivindicam: Aumento do

satárto para R.$ 1.597,
compensando o aumento

'não concedido em 2009.

Adequação do salário base,
sem contabilizar os abonos.

• Quantos estão paralisados,
segundo o Sinte

Estadual, os membros do magisté
rio têm direito, entre outros fatores,
à progressão funcional de carreira,
baseada na titulação.

A coordenadora do Sinte Re

gional de Jaraguá do Sul, Mislene
Pickcius, afirmou que os pro
fessores não foram consultados
sobre a Medida Provisória, oque
desmente a afirmação do Esta

do, segundo comunicado da as

sessoria de imprensa, de que a

mudança era uma proposta a ser

apresentada para discussão.
A gerente interina de Educa

ção' Deni Rateke, afirmou que
não compete à SecretariaRegional
de Desenvolvimento fazer parte
das discussões, e que está apenas
orientando os professores e dire
tores a informarem os pais sobre a

paralisação, para evitar que os alu
nos se dirijam à escola sem serem

supervisionados pelos professores.
"Nós não temos uma solução para
indicar. Isso é com o secretário

(Marco) Tebaldi e com os responsá
veis pelo orçamento na Secretaria
daAdministração", ressaltou.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

, ,
I"

.ontem, atingindo um total de '

8.703 alunos. Em relação
à constante diferença entre

os números do Sinte e da

SDR, Deni explica que os

sindicalistas contam todos os

professores, mesmo os que
não teriam aula no dia. �á O·

Es�adQ, que erJjite re,à��rios
, diários, contabiliza apeRas os
,

que estariam em sala, ,deixando
de fora quem está de folga

• Últimos dados da paralisação,
segundo o sindicato

,
.

,

'

_J�' ,

"
' ,',

!t De acordo coara diretora

do Sinte regional, Cristiane
de Oliveira Mõller, mais de
50% dos educadores da

região estão parados. O
sindicato afirma que, nas

32 escolas da região, pelo
,

menos uma pequena parte
elos profissjofl�is decade
instituiçãoestaria participando
do movimento,

• Quantos estão paralisados,
segundo a SDR

bdon Batist9 é Alber,"
80%

.

.

'
..

• Elza Granzotto 'Ferraz - 100%
• Giardini Luiz Lenzi - 50%
• Holanda Marcellino Gonçalves
(Hornago) - 5%

• Julius Karsten - 30%
• Lília Ayroso Oechsler - 10%

. .",.Duarte Magalhães - 5)'%
�!:,I\laldete Piazeirª ZiridarS � 95%

, hk:;· I. ·I,n-' ,"",I';Jf,
I

.

• ��oão Romário -,' 60% .'

.

• Roland Dornbusch - 21%
• Vitor Meirelles - 30%
• Ceja Jaraguá do Sul - 15%·
• Miguel Couto - 10%
• Tereza Ramos - 50%

ão José - 9360

EDUARDO MONTECINO

Educadores lotaram o auditório do Siticom na manhã de ontem. Novas manifestações devem ocorrer hoje

PONTE SOBRE O RIO PUTANGA DEVE CUSTAR CERCA DE RS SSOMil

Passagem Sem data para ser reconstruída
EDUARDO MONTECINO

Dat� para obras segue indefinida, pois projeto ainda não saiu do papel

águas das enxurradas destruíram
os pilares que a sustentavam. Des
de então, ele afirma que pessoas
já caíram do poste transformado
em passagem, correndo perigo,
e que técnicos das prefeituras de
Massaranduba e de Guaramirim

já estiveram no local-mas que até

agora a população não recebeu
nenhuma justificativa.

turas no início deste ano, uma

vez que ela já apresentava pro
blemas. "Estamos esperando
Guaramirim contratar um es

critório de Blumenau para fazer
o projeto, só então o processo
pode ser encaminhado. Parale

lamente, no entanto, solicitamos
recursos ao governo federal sob

orientação daDefesaCivil do Esta
do, já que os últimos danos foram

por causa da enchente", explica o

secretário. Ele afirma que, se o go
verno federal não liberar ajuda; o
problema deveser resolvido com

dinheiro das duas Prefeituras. O

orçamento estimado para' cons
truir uma nova ponte, de 29 me

tros - contra os 22 metros da pon
te atual- ficou em R$ 550 mil. Esses
cálculos, no entanto, não são basea-

1

dos em sondagem ou uma análise
mais adequada das futuras obras ..

Para cruzar o limite entre

Guaramirim . e Massaranduba,
desde que a ponte do Rio Putan

ga foi interditada - e mais ainda

depois de ela ter sido totalmen
te derrubada pelas enxurradas
do início do ano -,.é preciso ter

coragem e a habilidade de um

equilibrista. José de Borba, para
seu próprio alívio, ainda tem -

mesmo com os 63 anos de idade

pesando nas costas.

Pelo menos uma vez por dia,
ele, e em alguns momentos tam

bém a bicicleta que o acompanha,
. precisam cruzar a ponte destru

ída, que está há alguns metros

abaixo do nível do terreno. Para

isso, ele desce uma espécie de
escada improvisada no próprio
barro onde ficava a cabeceira da

ponte, passa por um poste feito de
concreto que agora está colocado

horizontalmente, entre a terra e

o que restou da construção, e só
então chega à ponte, inclinada, há
pouco mais de um metro acima
do nível da água. No outro lado,
é preciso seguir uma nova trilha
marcada pelos pés dos morado
res para voltar ao nível do terreno,
na mesma altura dos campos de
onde veio, há cerca de 60 metros
-do lugar destruído.

José, que morou durante toda
a sua vida na localidade, afirma
que o problema já é antigo. A ca

beceira da ponte está danificada
hámais de um ano, mas a ponte se

tornou irrecuperável apenas en

, '. : tre janeiro e fevereiro, quando as

PRIMEIRO PASSO
É A CONTRATAÇÃO
O engenheiro que estaria res

ponsável pela ponte em Guaramí
rim não foi encontrado pela re

portagem do O Correio do Povo.
No entanto, o secretário de Pla

nejamento de Massaranduba,
Fabiano Spezia, afirma que um

convênio para a reconstrução
foi assinado pelas duas Prefei-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Luta contra.-

•

omaruun
Amvali pretende visitar empresa que
desenvolve armadilha para o inseto
JARAGUÁ DO SUL

Ele é pequeno, quase que.
imperceptível. Mas causa
grandes transtornos,
principalmente, entre as

famnias das áreas rurais
do município, que têm a

agricultura como principal
fonte de renda.
--- rata-se do maruim, um

inseto cuja fêmea é he

matófaga (se alimenta de

sangue), e que pode cau

sar inflamações à pele, devido à
coceira decorrente de suas pica
das. Há cerca de 15 anos, a região
estuda uma maneira de contro

lar a proliferação do mosquito,
e agora, parece dar um passo à
frente nesta batalha.

É que o Colegiado de Agri
cultura, Pesca e Aquicultura
da Amvali analisa um projeto,
já implantado na cidade vizi
nha de Joinville, que promete
amenizar o problema. O grupo
planeja uma visita à empresa
AG Controle Biológico Ltda, de
Joinville, que desenvolveu uma

espécie de armadilha para o in

seto, através do uso de preda
dores naturais. "No terreno do

agricultor, cria-se um ambiente
natural favorável ao mosquito,
com lagoas, plantas, e sapos,
ou seja, a intenção é favorecer
a ação dos predadores naturais
do maruim", resume o coorde
nador do Colegiado e secretário

municipal de Agricultura, An-

dré Cleber de Melo.

Segundo ele, ainda em junho, a
comitiva da região deve ir in loco
conhecer o projeto. ''A ideia é ins
talar um piloto, em uma escola do
interior, provavelmente no Rio da
Luz. Vamos adaptar para nossa re
alidade. Em Joinville, as pesquisas

.

são mais voltadas para a área ur

bana, e aqui, nossa necessidade é
atender o interior", complementa,
No caso de implantar a armadi
lha em uma escola, uma ideia é

reproduzir esse ambiente dentro
de uma garrafa pet para atrair os
insetos e, dessa forma, controlar a
proliferação do maruim.

COMO FUNCIONA
EM JOINVILLE

-

Na prática, as estações bio

lógicas funcionam através de
estufas que servem de local para
depósito de lixo orgânico. Com
o calor, a matéria orgânica fer
menta e exala aromas atrativos
aos insetos machos. Esse raio de

aquecimento se estende 40 cen

tímetros adentro do solo. Isso fa
vorece o berçário de sapos, pre
dadores naturais da espécie.

Também é utilizado aquário,
cuja função de abrigar peixes co

nhecidos como barrigudinhos da
família Poecilidae. Esses peixes são
responsáveis em se alimentar das
larvas dos insetos que são deposi
tados I;lo aquário, após desova.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Armadilha feita com garrafa pet ajuda a controlar proliferação do maruim

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SAND\CATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro da Fonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390.Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDfOO, DE INTIMAÇÃODE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste

Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM lNTlMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 177937/2011 Sacado: ADENOR JOSE FRANZER Endereço: RPADRE ALUI
ZIO BOEING 408 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89260-200 Credor: W,BREITKOPF COMER
CIO DEVElCULOSAUIOMOTORES U Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0000009733
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 225,00 - Vencimento: 11/05/2011

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 178035/2011 Sacado: BEU COMERCIO DEMOVEISUDA Endereço: R CEL
PROCOPIO GOMES DE OliVEIRA 400 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: L
ART INDUSTRIA DE MOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 7l8-A. - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.21O,00 - Vencimento: ll/05/2011

Apontamento: 177339/2011 Sacado: HERCUlANO ROSA Endereço: RUA SERVIDAO 162
- BAEPENOI - JARAGUA DO SUL - CEP: 89256-038 Credor: BANCO SANTANDER SA Por
tador: - Espécie: CT - N° Titulo: 6415000008226490 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
27.043,88 - Vencimento: 09/08/2009

Apontamento: 178064/2011 Sacado: IGUACU SERV CONST CIVIL lIDA Endereço: AV
MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor:
BERGO EQUIPSEGURANCALIDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 3684 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$152,65 - Vencimento: 11/03/2011

Apontamento: 178172/2011 Sacado: IRANI DOS SANTOS Endereço: RUA EWALDO
SCHWARZ 581 - AMIZADE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: DISTRIB DE BE
BIDAS JOINVILLE lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 04060477 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 456,43 - Vencimento: 27/04/2011

Apontamento: 178181/2011 Sacado: JOSE ANTONIO XAVIER Endereço: ERWIN SCHUT
ZE 06 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDA EPP
Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 27932 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 174,00
- Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177977/2011 Sacado: JUliANA CRISTINADE SOUZA Endereço: RUA JOAO
MARCATID 265 AP 105 ED MONACO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-670 Credor: C C
COMERCIODEROUPAS lIDAME Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 00005 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 348,00 - Vencimento: 30/03/2011

Apontamento: 178178/2011 Sacado: lFANDROBERWIG Endereço:AV.GEIUUOVARGAS927 - JA
RAGUADO SUL - CEP: 8925HXXl Credor: CENTRO FORMCONO lES lIDAEPP Portador: - PS
pécie:DMl-N°Titulo:28235 - Motivo: falta depagamento\hlor. R$l53,OO -Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177607/2011 Sacado: LETICIA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA EMMA

SCHMlDT 226 - JOAOTOZINl- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATURTRANS
PORrEETURISMO lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 7520 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$145,80 - Vencimento: 02/05/2011

Apontamento: 178381/2011 Sacado: MAURICIO MACHADO RIBEIRO Endereço: AV. GE
TIJllO VARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:ALL BRILHOVITRlNES E
lAVACAO lIDAME Portador: - Espécie: DSI - N° Titulo: 650 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 280,00 - Vencimento: 10/tl5/2011

Apontamento: 177922/2011 Sacado: RICARDO POTERIKO SOBRINHO Endereço: RUA
ADOLF PUTI]ER 50 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CONEXAO C R COMERCIO
DE CARTOES TELEFONI Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000055-8 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 780,00 - Vencimento: 14/10/2010

Apontamento: 177923/2011 Sacado: ROSICLEIAPOTERIKO Endereço: RUAADOLFO PUI
'DER 50 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CONEXAO C R COMERCIO DE CARTOES
TELEFONI Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 601216-7 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.000,00 - Vef!cimento: 06110/2010

Apontamento: 178182/2011 Sacado: RUDINEI BUENO DA SILVA Endereço: MARCELO
BARBI 514 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDA EPP
Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 26773 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 199,00 -

Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 17839112011 Sacado: VERlDIANA APARECIDA SIMOES Endereço: RUA
PAPA PIO XII 99 - JARAGUA 99 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERrA
IMOVEIS Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: RENEGOCIACA - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 255,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178392/2011 Sacado: VERlDIANA APARECIDA SIMOES Endereço: RUA
PAPA PIO XII 99 - JARAGUA 99 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERrA
!MOVEIS Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 40/RENG0200 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$189,50 - Vencimento: 10/05/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 25/05/2011. Jaraguádo Sul (SC), 25 demaio de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918, Telefone:_(47l 3373-0404 Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartirdapublicação 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 nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagartem) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada
ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ

Protocolo: 16288 Sacado: ADELClO JOSE SIEIN CPF: 003.350.979-44 Cedente: SECURITY
TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElEIRONICOS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98
Número doTítulo: 00384/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 11105/2011 Valor: 207,00
Iíquídação após a intimação:R$10,85, Condução; R$24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 16147 Sacado:ADILSON SfRINGARIME CNPJ: 01.009211/0001-58 Cedente:AlDRI
DISI1UBUlDORADE GENERÚSALIMENI1CIOS lIDA CNPJ: 83.822.056/0001-59 Número do
Título: 198134-1 Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODO
BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 08/05/2011 Valor: 585,33 liquidação
após a intimação:R$1O,85, Condução:R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16338 Sacado: ALVES & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS lIDA ME CNPJ:
12.986.658/0001-01 Cedente: DJ COMUNlCAÇOES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Título: 0001683703 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCOBRADESCOSA DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 2.091,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15974 Sacado:AMADEU JOSE DOS SANTOS CNPJ: l3.253.735/0001-79 Cedente:
TOTAL DISTRIBUIDORA MOfA PEÇAS lIDA CNPJ: 05.774.886/0001-44 Número do Títu
lo: 8668/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 04/05/2011 Valor: 354,46 liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16469 Sacado: AWG ElETRICIDADE lIDA CNPJ: 01.577.775/0001-97 Cedente:
CREDIVELEIRO FOMENTO MERCANTIL lIDA CNPJ: 07.818.807/0001-85 Número do
Título: 0082-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 07/05/2011 Valor: 891,00 Liquídação após a intimação:
R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16479 Sacado: CHRlSTI COMERCIO E SERVIÇOS lIDA CNPJ: 83.204.354/0001-
85 Cedente:TIMCELUlARS/ACNPJ: 04.206.050/0001-80 Número doTítulo: 043601001 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAUUNlBANCO SAData
Vencimento: 08/02/2011 Valor: 2.864,40 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16422 Sacado: COMERCIAL TEIXEIRA lIDA CNPJ: 10.883.060/0001-53 Cedente:
DOCESAR - DISI1UBUlDORADE CRISTAIS lIDACNPJ: 81.493.363/0001-08 Número doTítulo:
6075/1.4Espécie;DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação Apresentante:BANCODOBRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 15/05/2011 Valor: 533,30 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,ao

Protocolo: 16(X)2Sacado: EMPRElTEIRADEMAODEOBRAFROEHIlCHCNPJ: 83.489.336/0001-97
Cedente: SHARKMAQUINAS PARA CONSIRUÇÃO lIDA CNPJ: 06224.121/0001-01 Número do
Título: 04100XXXJ633 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIA,GUARAMlRIMDataVencimento: 05/05/2011 Valor: 260,00 liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16457 Sacado: ERALDO ZIPPERER CPF: 062.003.219-73 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 624/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MlRlM DataVencimento: 16/05/2011 Valor: 505,00 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16314 Sacado: ESTRUTUACO ESTRUTURAS lIDA- ME CNPJ: 73.346.876/0001-
.

68 Cedente: TRANSPORTES KANECO lIDA CNPJ: 79.386.249/0001-37 Número do Título:
2028/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 12/05/2011 Valor: 3.405,50 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 15079 Sacado: FINElAR INDUSTRIA DE MOVEIS lIDA ME CNPJ:
08.491.845/0001-39 Cedente: IRMAOS FISCHER S/A INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ:
82.984.287/0001-04 Número do Título: 144497/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimen
to: 12/04/2011 Valor: 417,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 68,54,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16391 Sacado: GRACIEU SlEWES CPF: 041.580.319-58 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 35437*003 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data
Vencimento: 15/05/2011 Valor: 325,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
----------------------------_..:_----------------------------------------------------------------------�-----

Protocolo: 16214 Sacado: JAQUEUNE LUCIA SCHNEIDER CPF: 065.637.649-08 Cedente:
COI-PRESTADORA DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ: 02.789.711/0001-12 Número
do Título: 162 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCOSADataVencimento: 20/04/2011 Valor: 55,00 Liquidação após a intimação:R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16204 Sacado: JIUVANl ASSIS ASSING CPF: 008.448.579-55 Cedente: RECO
MAQMOVEIS EEQ. PARAESCRITORIO lIDACNPJ: 84.436.922/0001-36 Número doTítulo:
84601 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação Apresentante: BANCO BRADES-

CO SA DataVencimento: 05/05/2011 Valor: 180,00 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16407 Sacado: JUCEMARARIBEIRO CPF: 750.619.709-00 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 27554*006 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM Data
Vencimento: 15/05/2011 Valor: 324,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15777 Sacado: JUllO CESAR ROCHA iorrro CPF: 837.952.190:00 Cedente:
MESQUITA & MASCHMANN lIDA CNPJ: 07.051.828/0001-18 Número do Título: 6859A
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 157,42 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OQ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 16491 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES lIDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Ce
dente: FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS lIDA CNPJ: 04.913.10110001-04
Número do Título: 806-591-002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante:CAlXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 11/05/2011 Valor: 262,98 Liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 14933 Sacado: LEANDRO MORAES CPF: 007.066.860-47 Cedente: NIlJON
LUIS FRANCESCHET CPF: 758.475.749-91 Número do Título: 01 Espécie: Nota Promis
sória Apresentante: NIITON LUIS FRANCESCHET Data Vencimento: 16/03/2010 Valor:
290,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 16093 Sacado: MARCIANOADEUNO JAN1ZCPF: 721.486.679-04 Cedente: E H
OBEMOlAS CbMERCIO E INDUSTRIA lIDACNPJ: 00.949.670/0001-59 Número doTítulo:
2548101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:CAlXAECONO
MlCAFEDERALDataVencimento: 03/05/2011 Valor: 384,95 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16356 Sacado: MlITON BARBOSA DA SILVA CPF: 783.875.749-53 Cedente:
ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 466 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVen
cimento: 12/0112011 Valor: 179,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16301 Sacado: NETO IMPORI' COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES
lIDA ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE
ROUPAS lTDA CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 01185001 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARA
MlRlMDataVencimento: 11105/2011 Valor: 766,48 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16050 Sacado: NNAlDO CORREA CPF: 505.543.959-91 Cedente: HSBC
BANI< BRASIL SA - BANCO MUlTIPLO CNPJ: 01.701.20110001-89 Número do Título:
40360068561 Espécie: Nota Promissória Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO
MUlTIPLODataVencimento: 27/08/2007 Valor: 41.1332,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16156 Sacado: PAPElARIAMARECHAL lIDA CNPJ: 04.976.342/0001-00 Ceden
te: REVALAD\CADO DE PAPEIARIA LIDA CNPJ: 52.434.156/0001-84 Número do Título: 01
281231C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 05/05/2011 Valor: 642,03 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16389 Sacado: REINAlDO KANZLER CPF: 311.731.449-00 Cedente: ULEAN
DRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 147/03 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 15/05/2011 Valor: 300,96 liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16178 Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUMENTOS FUNCIO
NAIS LIDA ME CNPJ: 08.058.394/0001-40 Cedente: PLURY QUIMlCA LIDA CNPJ:
60.687.639/0001-19 Número do Título: NF01399001 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: [TAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 02/05/2011
Valor: 1.258,19 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 16363 Cedente: VIA FARMA IMPORTADORALTDA
CNPJ: 01.715.165/0001-02 Número do Título: 39069A Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: [TAU UNlBANCO S.A DataVencimento: 05/05/2011
Valor: 1.586,40 Liquidação após a Intimação; R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16289 Sacado:WIlMAR EHODEN CPF: 034.472.429-81 Cedente: MECANlCA
NECKEL lTDA CNPJ: 07.258.35110001-46 Número do Título: 18042011 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante:BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARA
MlRlMDataVencimento: 10/05/2011 Valor: 175,00 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Guaramirim, 25 de maio de 2011.

Christa IngeHilleWagner, Interventora
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APARTlRDER$ 24..990 ou

.

ENTRADA DE R$

_"'''''''' 12.819 + 60X��279
TAXA DE 0,99% a.m

APARTIROER$ 26.990 ou

ENTRADA DE R$

4,190+60X �� 599
TAXA DE 1,49%a.m

AGILE LT 1.4 2011
COMPLETO

CLASSIC LS 1.02011

A PARTIR DE R$

39.990
/

"�'i,.
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NOVA MONTANA LS 1.4 2011
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2009 - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, Sensor de Estacionamento Dianteiro e Traseiro, Acendimento
Automático dos Faróis, Cd Player Freios Abs, Air Bag II, Bancos em Couro,
Piloto Automático, Computador de Bordo.

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

NfERIRI

FORD' RANGER XlS 3.0
2005 C\PUPLA COMPLETA

R$54.450,OO

fIAT\PUNTO ELX 1.4 2009
COMPLETO\FN\UDONO

R$34.900,OO

FIAT\STllO SPORTING 2008
COMPLETO TETO CAMBIO M

R$45.990,00

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

RENAUlT SCENIC EXPRE\
2005 COMPLETA\ CONT\ SON

\ VOl RS2S.990,OO

GM ASTRA 2.0 55 2008
COMPLETO ABS
R$42.990,00

Nós garantimos o preço

- I

2008 - Bege - Flex - Ar-quente, DesembaçadorTraseiro.

Courier l 1.6

.500,00
Sem troca

20i 1 - Prata - Flex - Protetor de caçamba, IPVA 2011 Pago.

Fiesta Hatch 1.6

mm900,OO
2005 - Branco - Gasolina - Ar-condíclcnado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player.

logan 1.0 Authentiç

a500,OO

I !
ÉMAIS

, "1

R$ 15.440,00 Rsm,09
Ford KA 1.0 - 60% R$15.744,OO R$ 282,55
Celta 1.0 2P - 60% RS 16.204,00 RS 290,80
Ford KA 1.6 - 50% R$17.0S0,00 RS 305,99
Buggy BRM M8 - 80% R$19.99S,00 R$ 358,84
Pkk-llp Courier - 60% RS 19.476,00 R$ 349,52
Saveiro 1.6 - 60% R$ 20.034,00 R$ 359,54
Buggy BRM M8 - 90% R$ 22.495,00 RS 403,70

�$684,14 R$ 518,62
li11al(»piu(.ela RI&l4,14 R$678,61

RS 70.000,00 R$m,OO RS 412,00 R$598,62 R$453,79
laal(/!parcela RI671.oo R$551.oo RS 738,61 RI 59J,79

RS 60.000,00 RS 456,00 RS 353,14 R$513,10 RS 388,97
1� a 10a parcela RS 576,00 RI473,14 RI6ll,10 RS 508,97

RS 50.000,00 RS 380,00 R$ 294,29 RS427,59 RS 324,14
lJal(}lpllrcela RS 480,00 RS394,19 RI 517,59 R$424,14

E-mail:

etsiorussi@netuno.com.br
uniaosilver@netuno.com.br

REPRE5ENTANTE AUTORIZADO EM lARAGUA IlO SUL f REGIÃO

MOTOS 60 MESES
Sliver Serviços ltda

Rua: João Januário Ayroso,.80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Elsio F. Russi e ou RoseleneCARTA DE CRfOITO CRfolTO PARCELA

Honda NXR 150 Bras - ES R$ 9.830,00 RS199,70
Yamaha XTZ 125 - E R$ 9.400,00 RS190,96
Honda NXR 150 Bros - KS RS 9.270,00 RS 188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 RS182,63
Honda CG 150 Titan EX - Mix RS 8.540,00 R$173,49
Honda CG 150 Titan ES - Mix RS 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED RS 7.960,00 RS161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,00 RS159,06
Honda CG 150 lltan K5 - Mix RS 7.440,00 R$151,14
Honda Bíz 125 ES RS 7.150,00 RS145,26

Consórcio

UNIAO
Aqui seu sonho é real

'1iiIJII www.unlaocat.COnl.bII0800 727 8800 ,® �

Clio Hatch Privilege 1.0

2,2�900,OO
2005 - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Computador de Bordo, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player cl cormole no Votante, AirBag n.

206 SW Escapade 1.6

30mm�iOO,OO

C4 Palias Exclusive 2.0

mm500,OO

2007 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e
.

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Freios ABS,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

1_000,00

\

207 XR 1.4

2009 - Bege - Flex - Ar-condlclonado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas Elétricas, Limpador e Desembaçacor'Iraseiro, Alarme,

, ' • � 'J � , 1 ,I \, 1 I I � 4

C li: II '.i. 1\ � '� � ,t � ii � � � " IÍ' -\I .I!, � \ A, ';: '. �. � �, �, 'I � � , A � ;i '� _ � li ,I , , • � � I t I
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Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

3372.0048
3370.8622

,

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcarseeyahoo.com.br

CITROEN C3 1.4 I GlX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2006

R$28.800,00

CHEVROlET PRISMA 1.4
MPFI JOY 8V ECONO.FlEX 4P
MANUAL 2008 R$27.800,00

HONOA FIT 1.4 lX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2004

R$26.800,00

S10 PICK-UP STO 2.8 4X4
CO T8 INT.DlES. 2004

R$54.800,00

CLlO SEOAN 1.0 16V 2005
R$22.800,00

FIORINO FURG.1.5 F.FlEX 06
R$21.800,00

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV FIESTA 1.0 8V FlEX 5P 2008 -

2008 R$22.800,00 PROMOÇÃO PREÇO A VISTA
207 XR 1.4 FlEX 8V 5P 09

R$30.800,00
GOL 1.0 TRENO 09

R$29.800,00
SPACEFOX ROUTE 1.6 MI
IFlEX 4P 10 R$39.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Note Book Acer Time Line
, Dual Core Intel2.3 GHZ
· Memória de 2 GB OOR3 Hd

,

'

de 500 GR Gravador de OVD
'.

'

e Tela de 14 LED
Só 10 X de R$174,90 eua
vista com. desconte especial
por RS 1499,00 + Maleta
Executiva de Brinde

inlormática'

.,

Computador Dual Core 2.9 GHZ Memúr'ia de 2 GB DDRS
Hd de 500 GB Gravador de OVO e Tela de 18,5 lCO Philips
Só 10 X de RS 123,90 ou a vista com desconte especial
-por RS 999,00 + pendrive de 4 G8 de brinde

Vendas e' Assistência técnica em computadores e notebooks

Note 800k Acer Time Une Dual Core Intel t.
2.3 GHZ Memória de 4 G8 DDR3 Hd de ! .

CI:)

500 GB Gravador de OVO 8 Tela de 15 LED 'li,

�.Só 10 X de R$189,90 ou ,�.
'

a vista com desc9nte I
especial por R$' l620;OO- + .§'

Maleta Executiva de Brinde

,<o �, .R"%.4if-l�.i'* f-'. �4';lr.
�-�."

Gamera Sony Modelo W330 14.1
Mega, pixels nas cores

Só 10 X de R 49,90 ou a vis a com

desconte especial por RS 499,00 +

pendrive de 4 GB de brinde
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372·1070 I 3370·4714 I 9125·2008
Rua Walter Marquardt,.n 01850

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

207 SW XR 1.4 FLEX CLlO HATCH 2007 AR PALIO ELX 1.0 FIRE SIENA HLX 1.8 MPI . FOCUS 1.6 08 FOX CITY 1.0 MI

8V 5P 2009 CONDICIONADO FLEX 08 . FLEX 8V 4P 2006 COMPLETO· TOTAL FLEX 4P 06

FlORINO FURG. "1.5 IDEA_ADVENT. LOCKER COURIER 1.6 L LOGAN EXPRES. HI- 206 PRESENCE 1.4 SANDERO AUTHENTIQUE ,

FIRE FLEX 08 1.8 MPI FLEX SP 10 FLEX GNV 01
.

FLEX 1.0 4P 08 FLEX 8V 5P 08 HI-FLEX 1.0 16V SP 09

VECTRA ELEGANC
2006 AR DIGITAL

PEU.3061.6
COMPLETO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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por R$114.900,00 cada. Entrada
R$14.900,00, restante financiado
pela caixa econômica federal.
Entrega em maio deste ano. TR:
9233-8008 com Fábio.

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

CENTRO - vende - se 130 m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte
com hidro e sacada, duas vagas de
garagem TR: 9602-3904
ESTRADA NOVA - Apartamento,
com dois quartos, sala, cozinha e

área de serviço, vaga de garagem
pode ser financiado e o uso do J8RAGUA 99 Vende-se casa de

Apto no Condomínio Amizade, 3 FGTS, entrada de 15.000,00, mais madeira com uma de material

quartos, banheiro, sala de estar e financiamento bancário. TR: 9159- nos fundos, loteamento Miranda,
jantar, cozinha, área de serviço � uma 9733 R$80.000,00.TR:3273-6938.
vaga na garagem. FINANCIAVEL. FLAT - Aluga - se para uma pessoa, LHA DA FIGUEIRA - Vende-se
R$135.000,00 (negociável) - Tratar quarto, banheiro, sala de estar e casa de alvenaria 100 m2, terreno
com Gabriel 9181-6689 jantar, cozinha e lavanderia, 40 m2- 420 m2, 3 quartos, sala, cozinha,
VENDE-SE Apartamento novo semi mobiliado. R$550,00, na Rua WC, área de serviço, garagem com

no Champagnat (rua do colégio) Erwino Menegotti, 1.509 metros da churrasqueira, livre de enchente.

110 mF com 1 suíte, 2 quartos, Unerj. TR: 8404-78401 Aurea Liberada para financiamento. Estuda
acabamento em massa corrida e APARTAMENTO - Vendo ou se propostas TR:8425-6491 ou

roda teto em gesso, varanda com troco por imóvel de Jaraguá do 3374-2075.

churrasqueira e garagem. R$168, sul, apartamento com 3 quartos, ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se área
000.00. TR: 8401-6404. com garagem, na Av. central do de 25.900 m2 na rua Domingos
BAEPENDI- Aluga - se apartamento kobrasol na grande Florianópolis Rosa 946,com poço artesiano

na Rua Max Wilhelm 837, prédio R$165.000,00 Tr: 9196-4430 com nascente de água, aceita-se

azul, TR: 3371-6021 SCHROEDER Apartamento veículos no negocio e parcelamento
CZERNIEWICZ- Vende-se Apart. 2 quartos - 67 mt2, na planta - diretamente com o dono.'

com 3 QUARTOS (1 suíte), sacada R$79.900,00 - TR: 8800-8800 R$R$165.000,00 TR:9196-1 000

com churrasqueira, semi mobiliado" VILA NOVA Vende-se apartamento MASSARAMDUBA- Casa com suíte,
liberada p�ra financiamento � uso �Q no Edifício Marangoni, com 2 2 quartos, 101 m2, nova e pode ser

fGTS R$. 170.000,00. TR. 915�- quartos, banheiro social, lavabo, financiada pela caixa. R$135.000,00
9733 garagem e sacada. Ficam móveis LOTEAMENTO MARAJOARA - Uma

VENDE-SE Apartamento 3 quartos sob medida no banheiro e cozinha. casa de alvenaria 136 m2, terreno de
em Joinville, bairro Boa Vista. Troco Prédio com salão de festas e 407 m2 com 1 suíte, 2 dormitório,
por apto com 3 quartos no Centro de parquinho infantil. R$160.000,00. 'sala de estar e jantar, cozinha,
Jaraguá do Sul. TR: 9917-3771 TR: 3376-4110 1 9163-7000 em lavanderia, dispensa e 2 vagas para

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro
horário comercial. garagem. TR: 88715814 ou 3372-

quartos, uma suíte, três banheiros, JOÃO PESSOA VILLAGE STARK 2265 com Fabiano.
Vende-se 2 a tos cl 2 uartos FIRENZI - Vende-se casa de

--------------------.. alvenaria pequena com lage e piso.
R$.75.000,00TR: 3371-6069 creci
11.831

SCHROEDER - Vende-se imóvel
terreno 2.000 m2, com galpão de
220 m2 com forro térmico e ar cond.
Com casa mista de 3 quartos, e
demais dependências, com piscina
e quiosque. TR:3374-0927.
NEREU RAMOS Vende-se Casas
geminadas 2 quartos, em demais
dependências, financiável. TR:
3376-0569 ou 9155-0553/9119-
2643.

BARRA- Vende-se casa de 206 m2
na próximo à Construtora Hane, livre
de enchente, terreno de 1016 m2
plano, porcelanato, suíte máster com
hidro, closet, móveis sob medida,
garagem para 2 carros, ampla
varanda. R$480.000,00 TR 3372-
1765 ou 9109-9085. Aceita troca

por apto em Jaraguá e Itapema/Meia
Praia até R$180.000,00. "

TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial
Paineiras - Casa geminada, 70 m2,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço e garagem coberta.
R$128.000,00 - Somente à vista.

(47) 8825-7730.
GUARAMIRIM Vende-se Casa centro
de Guaramirim, com 233 m2 área

,�II�/I�I�

APARTAM[NTOS

II/I//Ull/I�I//lml/IDII CASAS

(
,

útil, 540 m2 terreno, estuda proposta. 2289/8802-4041
TR: 8448-8644.

GUARAMIRIM Vende-se Casa Bairro
Avaí, 150 m2 área útil, 392 m2
terreno, estuda proposta. TR: 8448-
8644.

GUARAMIRIM Vende-se casa no

bairro Amizade, 150 m2 área útil,
562 m2 terreno estuda proposta. TR:
8448-8644.

JOÃO PESSOA Vende-se casa com

80 m2 com terreno de esquina
medindo aprox. 600 m2, estrutura

para dois pisos, ótimo para área
comercial. TR: 3370-3441 ou 9992-
1260 com Claudio.

Wl/II�I/Ull/I:: CHÁCARAS
BARRA RIO MOLHA - Vende-se
chácara em condomínio fechado,
a 7 km do centro, com 20.198,54
m2. Terreno escriturado com

energia elétrica, ribeirão e nascente.

R$65.000,00. Entrada 50% +

parcelamento. TR: 3376-4110 1
9163-7000 em horário comercial.

RIO CERRO II - Vende-se chácara
com 50.000 m2, com 2 lagoas de
peixe, com escritura, 600 metros da
BR 416. R$135.000,00. TR: 3376-
0726.

� LOCAÇÕES
ALUGA-SE Kitinet no bairro Água
Verde próx. Igreja São Judas,
R$350,00. TR: 9917-5856.
ALUGA-SE 2 quartos, prédio azul
Rua Max Vilhem n° 837 TR: 3371-
6021 Sandra.

ALUGA-SE Kitinet 1 quarto, cozinha,
banheiro, R$370,00. TR: 3371-
6021.'

ALUGA-SE Super loja no centro de
Pomerode, ou aprox. 80 m2, com

vídeo locadora completa, com

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

ALUGA-SE Apartamento novo com Z
quartos, Ribeirão Cavalo, R$480,00.
TR: 3276-3368 com João.

ALUGA-SE Sala comercial própria
'

para mercado ou concessionária,
com estacionamento, região central
de Canoinhas. TR: 8868-5822.

'11�.lmUJffn" SALAS
COMERCIAIS

VENDE-SE Galpão de eucalipto de
192 m2, coberto com eternit, para
retirar do local. Com Paulo: 3273-

VENDE-SE Ótima oportunidade, loja
com estoque e roupas, calçados
e móveis, com clientela formada,
por apenas R$25.000,00. Motivo

mudança. Aceita carro no negócio,
há possibilidade de negociação.
TR: 3371-9604 ou 9188-3815 com

Elisa.

VENDE-SE Clínica de Estética com

Salão de Beleza, clientela formada.
R$55 OOO,OO(aceito automóvel no

negócio) TR: 9946-349.
VENDE-SE Mini mercado em

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

VENDE-SE Restaurante com

clientela formada, Rio da Luz. TR:
3370-3599.

!_II�lIlIo/Om

TERRENOS
SCHROEDER Vende-se Terreno de
3000 m2 para residência, próximo
de asfalto, creche, escola, mercado
etc; área urbana, lugar sossegado,
livre de enchente e deslizamento,
distancia até DG WEG, 6 km -

R$130.000,00 - 9124-7715

JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
com área de 317 m2, localizado
no Loteamento Pradi I. (Aceita
financiamento) R$65.000,00 TR:
84787790 ou 99644959.

GUARAMIRIM - Vende-se Terreno
loteamento São Francisco,
R$58.000,00 á vista. TR: 3372-
5413 ou 9118-1799.

JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de
325,00 m2 - Residencial Marajoara
11- R$68.000,00 - Somente à vista. '

(47) 8825-7730.
SCHROEDER Vende-se Terreno de
aprox.3000 m2, para residência,
valor a combinar - 9124-7715

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENCONTROS QUINZENAIS Sextas das 18h30 às 22h30

Sábados'das 8h às 12h ·13h às 17h

OBJETIVO GERAL

Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências para analisar e discutir o papel da controladoria nos resultados financeiros das

empresas, bem como sistematizar e aprofundar conhecimentos na área de gestão tributária relacionadas ás melhores práticas fiscais, por meio
de um planejamento adequada, para o alcance da excelência profissional e melhoria no apoio ao processo de tomada de decisão empresarial.

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO:

Eixo Complementar
AII/ÁUS, GERêNCIAl

-�1

Fixo Norteador
ESTIl�:rJ5"A$

D1SCll'llNA
OP,'Ál'IVA

PROJnq
INTEGRADOR

CONc{uíDO

..._.·/"\.o
),

",

i
!

'_"'.'_"_'" .. "" ....,_. ,,-,

"",,,,,,,,,,l"
-,,_ ... "_ .. ,,.. ", •. "."",1"""""".\.. " ... ,"""

1:,:I�HI�,Hd!,r''': Plonejo/!!cl!t<;>Jrif>u.E,,!!ie ("8�) _ .. "

11] Etapa 2� Etapa 3i.'! Etapa

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia 28.03. Á
150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas 1 com chur

rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni

co. Totalizando 110.06m2. R$185.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,
1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando
99,62 m2. De R$165.000,00 por R$150.000,00. Estudo propostas.

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.

7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Glassimais o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 25 de maio de 2011

x
o
>
o
Q)
c

••

•

..

CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

36 parcelas
fixas de
R$ 758,18
Entrada de R$ 31 .344,5056.9901

à vista

• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETRO (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA
• RÁDIO. "PIONEER FOR ClTROEN" COM EXCLUSIVA FUNÇÃO HIFI-LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO
SONORA' RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS PIRELLI SCORPION

• PARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-RUíDO' SUSPENSÃO ELEVADA' E MUITO MAIS .

..

CITROEN
C3S0NORA
VOCÊ NUNCA OUVIU
UM CARRO ASSIM

A partir de R$

37.9901
à vista, na versão GLX 1.4 Flex 2011

• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS' DIREÇÂO ELÉTRICA' E MUITO MAIS.
CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO COM CÂMBIO AUTOMÁTICO DO C3 SONORA

ÚLTIMAS UNIDADES DO CITROE� C3 SONORA EM CONDIÇqES ESPECIAIS. APROVEITE.

/,,/
CITROEN C4 PALLAS
GLX 2.0 FLEX 2011
A partir de R$

59.9901

CITROENC4
GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

54.9901 •pt
._.-

à vista à vista

36 parcelas
fixas de
R$ 732,42
Entrada de R$ 30.244,50

• FREIOS ABS· RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
• VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS

CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO 2.0 16V 151CV

36 parcelas
fixas de
R$ 796,82
Entrada de R$ 32.994,50

• POTÊNCIA 151CV· FREIOS ABS + EBD
.. RODAS DE LIGA-LEVE 16"· MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA
• PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR DE BORDO

CRÉAIIVE TECHNOlOC:;:fE '

Promoção Cltroên C3 Sonora com 1 ano de Terra Sonora grátis (Consulte regulamento nas concessionárias). t-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên
AirCross GLX 1.611/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 36 parcelas fixas de R$ 758,18 com taxa 0% a.m (condição especial negociada
pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 24 meses
com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 30.244,50) + 36 parcelas fixais de R$ 732,42 com taxa 0%
a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.010/11 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com
entrada de 55% (R$ 32.994,50) + 36 parcelas fixas de R$ 796,82 com taxa 0% a.m (condição especial neqociaca pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a
CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado

N t.A. \.t
.

.

t d oed tpelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas .'

válidas até 31/05/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.. O ransl O somos O os pe es res.
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TERÇA-FEIRA
LuizCarlosAmOl:im,
Escritoreeditor

Aparências, nada mais!

Conta
meu pai uma história antiga que o

casal vivia dos roubos bem sucedidos e

nunca descobertos. Viviam bem, disfar
çados de pobres vendedores com vida

de bonança pelos bastidores de suas vidas. E

agiam da seguinte maneira: ele, homem ma

duro e sério, vestido com roupa humilde, bar
ba feita, porém, limpo e acima de

qualquer suspeita. Discretamente
mascava um chiclete para deixar o
hálito com bom cheiro. Entrava na

relojoaria, pedia educadamente à
vendedora para ver anéis, alian
ças e nunca outros. Sempre ador
nos de dedos, nunca correntes,
relógios ou joias grandes. Cliente
e atendente sentavam na única
mesa que tinha na loja para tal
fim, um de cada lado. Sorrisos,
palavras e tal. O senhor escolhia o que mais
havia gostado das bandejas que a vendedora
havia trazido, pedia mais opções e, enquanto
a vendedora ia buscar, olhava ao redor com o

canto dos olhos, pegava um anel, tirava o chi
clete da boca e o grudava embaixo da mesa,

junto com a joia. A vendedora voltava e, de

pois de disfarçadas indecisões, ia embora di

zendo que voltaria no outro dia, após pensar.
Nunca mais voltava! No dia seguinte entrava
na loja uma mulher cuja indumentária trans
mitia confiança e bom caráter, se é que algu
ma indumentária possa atestar que essa ou

aquela pessoa é confiável. Aparências, nada
mais! Uma vendedora, não necessariamente
a mesma que havia atendido o outro senhor,

o citado anteriormente, vinha até amulher per
guntar o que desejava. Ver anéis, ela respondia.
O ritual de amostragem seguia, prova um, não
gosta, prova outro, talvez, esse gostei, aquele
não gostei, enfim. Tem outras opções? E lá ia a

pobre moça buscar outras bandejas. Enquanto
isso amulher, acima de qualquer suspeita, olha-

va sorrateiramente para os lados
e passava a mão por debaixo da
mesa para pegar o anel grudado
no chiclete que o marido havia
deixado no dia anterior. Esta
va em dúvida, então, ia embora

para voltar depois, quem sabe.
Juntos, o casal aproveitava o rou
bo bem sucedido e seguiam na

técnica. É possível que mesmo

com parafernálias de segurança
as joias saiam facilmente de seus

cantinhos aveludados das bandejas e sigam via

gem nos bolsos dos ladrões bons moços. "Ele
estavamuito bem vestido, tinha uma pele boni
ta, unhas bem tratadas e era perfumado. Como
iria desconfiar?", disse uma das vendedoras que
foi enganada pelo cantor assaltante de relojoa
ria recentemente desmascarado aqui no Brasil.
Aparências, nada mais! Será que se o moço bo
nito entrasse na loja de chinelo de dedo e unhas

sujas, talvez com a pele não tão bem tratada e

quisesse comprar. um anelou qualquer outra
joia, de forma honesta, seria suspeito de assalto?
Será que seria tão bem atendido como foi o bo
nito cantor ladrão?A pergunta fica aqui, quieti
nha. Enquanto isso, pelas relojoarias do mundo
afora se vão os anéis, ficam os dedos!

"

"

LANÇAMENTOS

,

Vencedor do Prêmio Nacional Nestlé de Literatura, no centro de "O Piano
e a Orquestra" estão dois primos, Olavo e Francisco. Olavo é um sujeito
pacato, que procura uma vida estável no Rio de Janeiro, onde segue a

carreira de jornalista. Já Francisco, de uma pequena cidade no interior
do estado, é o seu contrário. Intrigado com a figura de Jesus Cri�tq, desde
cedo toma uma posição que definirá seu destino: "Ele seria contra. Contra
como Lúcifer havia sido, na terrível batalha contra a tirania do Criador".

Baseado no famoso livro homônimo de Marcello Rubens Paiva, este lon

ga traça a história de Luiz Mario, empresária que atua na noite paulistana,
famoso por conquistar inúmeras mulheres sem nunca deixar se envolver.
Tudo muda, porém, quando ele se apaixonada pela jovem Malu, após co

nhecê-Ia nas ruas do Rio de Janeiro. Completamente encantado, Luiz Mario
finalmente descobrirá o amor verdadeirg, mas também experimentârá' pela
primeira vez ciúmes e insegurança, precisando aprender a lidar com isso.

I ir � , ,-,:
•

�
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CLIC DO LEITOR

o Otto sumiu nas proximidades da Nanete Malhas, quem tiver
informações, contato com Daniel pelo telefone 3376-1190

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

todos os dias)

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

KellyErdmann, CharlesZimmermann, ;I CarlosHenrique
jornalista escritor" Schroeder,escritor

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 (leg) (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
I

• 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)

• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg)
(21h50 -todos os dias)

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

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

Ele estava muito bem
vestido, tinha uma

pele bonita, unhas
bem tratadas e era

perfumado. Co'mo
iria desconfiar?

• 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 (l.eg) (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 (leg) (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)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Francisco diz que não sabe de Patrícia, mas

Cleber não acredita e engatilhá a arma. Ivan liga
para Regina avisando que só irá libertar Patrícia
mediante pagamento de resgate. Cleber e Mau
rício discutem e o ex-policial deixa escapar que
Patrícia foi sequestrada por Francisco e Rita. Di
vina diz a Severino que precisa comprar algo que
está faltando no restaurante e sai rapidamente.
Jaqueline segue Divina e fica chocada ao vê-Ia
acariciando e beijando Ernesto. Francisco, Rita e

Carlos sobem até o apartamento de Regina. Mau-
. rício abre a porta para o grupo, que entra logo.

CORDEL ENCANTADO
Herculano ameaça Jesuíno para que ele acei

te entrar para o cangaço. Timóteo enfrenta os co

lonos, que não se intimidam. Nicolau diz a Úrsula
que ela precisa convencer o rei a deixar Brogodó.
Augusto pede para Baldini investigar Jesuíno e

sua família. Nidinho explica a Zig e Dulcina o seu

plano para tirar Cecília do palácio. Fubá pede para
Jesuíno tirar Antônia da fazenda e das garras de
Timóteo. Baldini percebe o sumiço de Cecília e vai
à casa de Zenóbio. Rainha Helena chega a Bro

godó, O bando de Jesuíno intercepta o carro de
Timóteo para resgatar Antônia.

MORDE E ASSOPRA
Salomé pede para Josué esperar o momento

certo de contar para Abner sobre o incêndio. Gui
lherme diz à mãe que não pode convidá-Ia para o

seu casamento. Salomé revela para Marcos que
comprou a fazenda de Abner para escavar diaman
tes. Naomi diz para ícaro que sente ciúmes de Júlia.
Salomé comenta que pode surgir alguma pedra dife
rente na escavação e Abner fica intrigado. Tonica su

gere que viu diamantes no chiqueiro e atrai Salomé
e Marcos para uma cilada. Celeste chega ao hotel
para assistir ao casamento. Josué procura Abner e
conta que foi ele quem queimou sua colheita.

o Piano e a.Orquestra

INSENSATO CORAÇÃO
Leila mostra seus desenhos para André. Wag

ner mostra uma foto comprometedora de Natalie na

academia e Cortez fica furioso. Cecília confessa a

Olívia que está com medo de contar para Rafa que
sabia do envolvimento entre Natalie e Cortez. Pedro
diz a Raul que não existe possibilidade dele ser o

.
pai do filho de Irene. Cortez aceita se casar com Na
talie. Júlio fica incomodado ao ver Leila agradecer a
André por ter conseguido um emprego para ela. Nor
ma coloca um sonífero na bebida de Fabíola. Cortez
manda Léo se encontrar com um informante. Milton
convida Norma para ir à festa de Bibi.

'

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras). .
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Use e abuse de sua comuni

cação e sua criatividade nesta

quarta-feira. Agir de forma indepen
dente pode trazer bons frutos no trabalho.
A dois, mostre sua ousadia. Suas atitudes

poderão atrair energias positivas.
-

Sua comunicação estará agu
çada, aproveite para desen-

volver atividades em equipe. O

relacionamento afetivo anda um pouco

reprimido. Mostre seu jeito delicado e

seja mais amável com as pessoas.

GÊMEOS
Ótimo dia para dar início em

projetos desenvolvidos em

equipe no trabalho. Fique de olho em

oportunidades profissionais. A dois, o

companheirismo vai dar as cartas. O dia

pede discrição no relacionamento.

CÂNCER
Hoje, os astros enviam boas

energias para a divulgação de

seu trabalho. Se está só, abuse
de seu poder de conquista que estará

em alta nesta noite. Coloque mais ener

gia em seus projetos profissionais.

LEÃO
No trabalho, aperfeiçoar suas

atividades será uma ótima pe-
dida. O relacionamento afetivo

ganha um novo ânimo agora, aproveite
mais os momentos com sua cara-metade.

Dedique-se às atividades profissionais.

VIRGEM

É tempo de fazer algumas mu-
-, / danças no setor profissional,
assim você renovará seu ânimo

e conseguirá mais produtividade. Astral
de sintonia a dois. Valorize as pessoas

que estão ao seu redor.

LIBRA

� No setor profissional, o período

� não poderia ser mais favorável

para as parcerias. O relaciona

mento afetivo conta com ótimas vibrações
das estrelas nesta quarta-feira. Passe

mais tempo com sua cara-metade,

ESCORPIÃO

� Estará interagindo com mais

'eI facilidade hoje, aproveité para

desempenhar trabalhos em

grupo. A dois, sua dedicação à sua

cara-metade será valorizada. Seu jeito
versátil pode ser valorizado no trabalho.

SAGITÁRIO
Trabalhos autônomos ou, f�itos
em casa contam com ótimas

energias nesta quarta-feira.A
dois, o clima é de grande ousadia ao

lado do par, aproveite. Deixe seu jeito
otimista e divertido vir à tona.

CAPRICÓRNIO
O astral é favorável para quem
trabalha em casa ou profissio

nais autônomos. Na paquera, tudo de

bom. Muitas paqueras devem surgir
nesta quarta-feira. Fazer o que gosta é o

primeiro passo para o sucesso.

AQUÁRIO
Sua comunicação estará em

alta, aproveite, para divulgar
seu trabalho e suas ideias. No romance,

tudo indica que os momentos o par se

rão excitantes. Se precisar de suporte,
conte com seus familiares.

PEIXES

Hoje, sua comunicação estará

em alta, aproveite para trocar

ideias com colegas de trabalho.

Na conquista, seu magnetismo vai atrair

como ímã. Use sua criatividade para au

mentar seus rendimentos.
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Irmã nega boatos de
gravidez de Sabrina Sato

Segundo o site "Ego", apesar de Sabrina Sato ter

exibido barriguinha suspeita em um jantar no último

sábado, a irmã e empresária da repórter negou os bo

atos de que ela estaria grávida. "Não tem nada disso.

Ela estava com uma blusinha mais folgada, por isso
a barriga ficou assim. Estávamos saindo de um jantar,
tínhamos acabado de comer... ", justificou Karina Sato.

Modelo levou menino
de rua para casa

Fernanda Lima fez revelações à revista

"Follow", da qual é capa. Dentre os fatos curiosos,
a apresentadora contou que levou um menino de

rua para dormir em sua casa, que tomou "seis

porres na vida", e sofreu por um amor não corres-

_ pondido. Fernanda disse aindp que não pretende
ter mais filhos, além dos gêmeôs� João e Francis
co, frutos do relacionamento com Rodrigo Hilbert.

f- Garcia: "Filhos não
impedem namoro"

A rotina não afetou o romantismo de Marcio Garcia.

Segundo a coluna "Telenotícias", do jornal "O Dia", o
galã e sua amada, Andréa Santa Rosa, vão estrelar a

campanha de Dia dos Namorados de uma marca de

roupas. "Mesmo com filhos, é importante dar um jeito
de namorar. Sempre que dá, a gente namora. É difícil'
arrumar tempo, mas nos encontramos nas horas va

gas", disse Márcio.

DIVIRTA-SE

Memória fraca
Antonio foi visitar o pai, que fazia 75 anos, e du

rante a conversa o filho pergunta:
- E então pai. .. como está aquele seu problema

de perda de memória? O senhor tem ido ao médico

como eu sugeri?
- Estou melhor meu filho. O médico me receitou

um remédio excelente ...
- É mesmo pai??? Qual remédio?
- É .... É ... O nome do remédio é ... Poxa ... É .... (sus-

piro) ... Qual é mesmo o nome daquela flor que tem
espinhos ... Muito bonita .... Vermelha ... Com a qual
presenteamos as mulheres? Qual é mesmo o nome

dessa flor meu filho?
- Rosa, pai. .. -

- Isso ... Isso ...
-O velho vira-se na direção da cozinha e grita para

a esposa:
- Rosa ... Õooo Rosa ... Qual é mesmo o nome do

remédio para a memória que o médico me receitou?

Band oferece
pagar processos
contra Datena
Pressionada pelo asséd io da Re

cord a uma de suas principais estre

las, José Luiz Datena, a Band terá de

literalmente abrir o cofre para mantê
lo em seus quadros. De acordo com a

"folha de São Paulo", para que ele fi

que até 2018, a emissora se ofereceu

para bancar boa" parte das ações por

quebra de contrato que Datena sofre

da Record e RedeTV!, herança de sua

passagem por estas duas emissoras.
Em 2007 eles já somavam por volta de

R$ 15 milhões.

Fernanda Paes leme
se feriu em gravação

Segundo a "Folha de São Paulo", a atriz Fernanda Paes Leme se machucou

durante a gravação da morte de sua personagem em "Insensato Coração", da
Globo. A atriz, que interpreta a dissimulada Irene na novela, contou sobre o susto

em seu perfil no Twitter. "É verdade, sábado me machuquei na gravação", escre
veu. "Foi um susto ... estava correndo e levei um mega-tombo!" Em seguida, a
atriz tranquilizou os fãs: "Acontece, o importante é que estou ,bem!".

Ne�arquer�emn
duradouro, revelajomal
O jogador Neymar esteve na Feira Casar, no do

mingo, 22. Segundo a coluna "Olá", publicada no

jornal "Agora", o jogador, que está se preparando
para ser pai pela primeira vez, contou que não pre
tende se casar tão cedo. Quando chegar a hora de

trocar alianças, Neymar contou quer ter um casa

mento duradouro como o de seus pais, que estão

comemorando 20 anos de matrimônio.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
25/5
Agnaldo Fagundes
AlexC. Henz

Alice M. Deretti
. Amanda Schwartz

Antenor M. Silva

Carlos Peixer

Casemiro Hernacki

Claudio R. 5elke

Cleodemar Baesso

Conceição �osa
Daniela A. de Candido

Douglas Lindner
Elaine Kanzler

Eliandro dos S. Ambos

Eluza Helena Stefanes

Gisela Postai

GuilherminaV. Burg
Herculano Petry
IIkaSchmidt

Ingrid Welter
J Iro José Giovanella

JaimirWilbert

Jaqueline C. C. Milbardt

Jomar Verbinen
, Josiane G: Steindl

Josiane V. H. Dietrich

Juliana Meneguelli
Liane B. Meier

Marcos Paulo Braa'tz

Marilucia Küster

Michel Sousa

MicAela D. Maier

Nataelí M. Gaedke
Pãmela Lennert

Pâmela Q. dá Rosa

Patricia Rosa

Raquel K. Trentini,

,;rl!Jii <',

Renata G.V Burger
Renate Anklan

Sandreli B. Lopes
Terezinha Wilbert

. 'Waltlecia Hr�sÚlka
7

Wilmar Fernandes
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Plástica

quela socialite linda, que insiste em buscar a fonte da juventu
de com frequentes preenchimentos na face está conseguindo
modificar o rosto. A senhora, que já entrou na casa dos 40, está
parecendo a boneca Barbie. Bem jovem. Quem pode, pode!

Níver da lena
Por favor, não ousem es

quecê-la: A gente do bem Lena

Negri, uma das figuras jaragua
eses que está sempre ligada nas

ações sociais, certamente é a

aniversariante mais festejada
de hoje e vai adorar saber que

. foi lembrada. Liguem! O meu

desejo é que você toda a sua fa
mília sejam plenamente felizes.
Mil vivas, Lena!

Dica de hoje
Reunir os amigos e saborear

aquele chope esperto na
Choperia Bier Haus.

NAS RODAS
• As belas chiques da área
podem ficar despreocupadas.
Gislane Michels já forrou a

vitrine da Fine Fiore com peças
lindas e maravilhosas para a
mulherada fazer bonito na Festa
do Champanhe, na próxima
terça - feira, 31.

• Quem andamais feliz que
ganso novo na lagoa é Fernando

Barth, ex-RBS. Toda a felicidade
do amigo é porque ele acabou
de ficar sabendo que passou na

prova da OAB. Bola branca.
'

• Fernando Raboch, dono do
Restaurante Kantan, promete
noite especial para o Dia dos
Namorados. Casa decorada,
promoções e outras novidades.

• Entendam, por favor. Os
ingressos de cortesia para a Festa
do Champanhe são limitados.
Foram colocados à disposição
apenas 50. É impossível "mimar"
todo mundo. Sorry!

Programão
Aos pombinhos que deseja

rem passar o Dia dos Namora

dos fazendo um programa para
lá de legal, a gente indica o Hotel

Kayrós, comandado pelo amigo
Julio César de Oliveira. Hospeda
gem, jantares românticos e paco
te especial sensual. Que tal?

Noivado
O meu queridissimo amigo

irmão Chico Piermann e sua bela'
Tânia de Souza, díscretíssímos,
noivaram no último dia oito de

maio, em Buenos Aires, no char
mosérrimo Senor Tango.

r&�-&a:-;) c>�.??, - I

I
c...;-I I

)
f

j Troféus e Medalhas:
: 3275-4044 :
lo" 0'_' .•• "' •• 'H .... H __ . _"' J

/, ,

• Bate as taças e faz tim tim
bem nesta quarta-feira o

amigo e piloto Thiag<i>,Rausis.
Igualmente Jorge Flesch.

•• O FotógrafoMaurício
. ,

Hermann já limpou a lente
" de sua poderosa máquiJ1a. ' ,

Na próxima terça-feira, ele
'I
faz paraRevista Nossa toda a

cóbertUra total Ua"sa F�sta do'
'

Champanhe. Haja flash!

• Omeu amigo e gerente
i

, qa salÍd�, Bveraldo Corr.ea,
I, também ja garanthl suá

'

inscrição no 2° Campeonato
! de Pênâhis. isse a:B:Q ele
garante que leva o prêmio,
máximo,. Segqi,p.do. o mote:

•

.e, tC�'-'1 ,

',', '.L"
j I," 'I,

Bananalama
Para movimentar a 8a Bana

nalama, que' acontece do dia 7

a 10 de julho, em Corupá, a co

missão organizadora de um dos
maiores eventos do estado, traz
a dupla sertaneja Chitãozinho &
Xororó e mais o grupo Papas na

".._.. Líng1Ja·A.g�n.gem!

Social 13

Chi(o Pierinann e
a noiva Tânia, em
Buenos Aires

"
Quanto maior a
dificuldade, tanto
maior o mérito
em superá-Ia.

HENRYWARD BEECHER

"

Novela
Segunda elas, ele é

educado, novo, sensual e
despertou amor e desejo
de uma jovem senhora

desimpedida e bela. Ela é
louca por ele, mas os do
contra, acham que ele
tem idade para ser seu

filho. Por enquanto, os
tórridos encontros

são às escondidas. Um
romance de novela.

;;'- �1

Quém viver, verá!

,

• LucianaLehméit já prepará
os quitutes para comemorar

. no pr:óxim.o dia cinco de. junho
a idade nova.

'

.

, • (Zorno óitiao ptf!)Vétbid.Ãra!be:
Ahoramais eschrado diaé aque '

T vem, antes do sol nascer.
'1, ,·�l

Festa do
Champanhe

Quem não adquiriu o convite

para a 5a Festa do Champanhe,
pode reservar o seu na loja Fine

Fiore, na Capital Imóveis ou Re
vista Nossa. Mais informações no
fone 3370-2900.
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....mercado imobiliário tem

apresentado altos índi
ces! de crescimento nos

...."últimos tempos no país
e a Imobiliária Menegotti, há 30

anos, anda de mãos dadas com a

evolução do setor em Jaraguá do
Sul e região.

Desde maio de 1981, a imobi
liária faz parte da história da ci

dade' provendo desenvolvimen
to através de seus loteamentos,
oferecendo soluções através dos

serviços de vendas, locações e

avaliações imobiliárias presta
das.

Toda essa história teve início
com a fundação da empresa pelo
grande empreendedor Erwino

Menegotti. Hoje, o neto Almir e

esposaMaria Salete, junto ao bis
neto Erwino Almir administram
o negócio. "Meu avô fundou a

imobiliária pensando no grande
desenvolvimento futuro de Iara
guá do Sul", conta Almir Mene

gotti da Rocha.
A imobiliária, com seu foco

voltado em oferecer soluções
para clientes de todos os nichos

sociais, com qualidade e agilida
de, vende e aluga imóveis pró
prios e de terceiros.

Na locação oferece aos pro
prietários de imóveis o sistema
de Aluguel Garantido, que asse

gura o recebimento dos aluguéis
mesmo que o, inquilino venha a

não cumprir com a obrigação.
A empresa tem como sua

principal atividade a produção
de loteamentos, além disso, ofe
rece soluções de financiamento

para aquisição dos imóveis com

um setor específico para essa ati
vidade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

--��rEmpree.
IMOBILIÁRIA MENEG

,. -

HA 30 ANOS, O SEU ESPAÇO E A SUA CONQUISTA

Atendimento de qualidade e com agilidade

Equipe preparada para melhor atender o cliente de acordo com suas necessidades

,

IA

ImobiliáriaMenegotti, desde
1981, fazendo história

Família leva unida a

administração da imobiliária
- Maria Salete, Erwino Almir e
Almir IdeneyMenegotti Rocha

Conquistas
Além das palavras, os números

refletem as conquistas que a imo
biliária Menegotti acumulou ao

longo de 30 anos de história:
• Foram 52 loteamentos produzi

dos, totalizando 1493 lotes;
• 2118 avaliações de imóveis rea

lizadas;
• 6.235 autorizações exclusivas de
vendas;

• 956 imóveis na carteira atual de

locação.
Muito mais do que números,

estes dados representam para a

Imobiliária Menegotti uma his
tória de felicidade compartilhada
com os clientes e colaboradores.

;

IMOBILIARIA MENEGOTTI
HÁ 30 ANOS, O S�U ESPAÇO, A SUA CONQUISTA.
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Lourival Karsten
06 - 28 - 36 - 55 - 76

02 - 04 - 06 - 07 - 09
13-16-17-18-19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Até agora, só impostos
lho destinados aos cofres públicos. O
IEPI também calculou quantos dias
os cidadãos de outros países trabalham
para pagar tributos, no ranking: Suécia
com 185 dias, França com 149, Espa
nhacom 137 dias, EstadosUnidos com
102 dias, Argentina com 97 dias, Chile
com 92 dias, eMéxico com 91 dias.

Segundo estudo realizado pelo
Instituto Brasileiro de Planejamen
to Tributário (!BPI), o contribuinte
brasileiro vai trabalhar até o dia 29 de
maio somente para pagar os tributos
- impostos, taxas e contribuições - exi

gidos pelos governos federal, estadual
emunicipal. Serão 149 dias de traba-

INDICADORES

F
A DUAS RODAS ESTÁ
MUITO ORGULHOSA
DE TER CHEGADO
AONDE CHEGOU.

MAS VAI LOGO
AVISANDO QUE QUER
IR MUITO MAIS LONGE
DO QUE ESTE GRÁFICO
PODE MOSTRAR.

ww.w.duasro�as.co.m . '.

Menegotti'
No dia de hoje, em 1940, Erwi

no Menegotti, juntou um capital de
dois Contos de Réis e instalou uma

ferraria e fábrica de carroças. O es

tabelecimento contava com quatro
funcionários e fabricava ferraduras,
enxadas, foices e realizava consertos.
A fabricação de máquinas para pro
dução de gasogênio, utilizado como

combustível para os automóveis, foi
o próximo passo para o desenvolvi
menta da empresa. Como a região
de Jaraguá do Sul era essencialmen
te agrícola, o segmento demáquinas
destinadas para beneficiamento de
cereais foi o caminho natural para
o crescimento da empresa. No ano

de 1963 foi inaugurada uma fundi

ção com o objetivo de solucionar o

problema da dependência de ferro
fundido de boa qualidade e foi um
marco importante na história da

empresa. Foi assim que a modesta
iniciativa de 1940 tornou-se uma re
alidade sólida.

�

'�.<il

Economia 15

Cejas
Comemora hoje 31 anos de existência

o Cejas. Trata-se de uma iniciativa vitoriosa

que normalmente não é adotada namaioria
dosmunicípios, isto é, reunir em um só lugar
o máximo de entidades representativas da
classe empresarial.

Armas
Diversos Estados norte-americanos

contam com grandes extensões de flo
restas que abrigam muitos animais e a

caça é permitida. Ao longo das rodovias
de Michigan e Indiana é extremamen
te comum encontrar veados, esquilos
e outros animais menores mortos atro

p-elados pelos veículos. Como na região
existem muitos rios e lagos e a pesca é

permitida - incluindo trutas e salmões
- existem muitas marinas que abrigam
os barcos de pesca. Tanto a' caça como

a pesca são permitidas desde que a

pessoa tenha licença e fique dentro das

restrições em termos de quantidade e ta

manho. Cada Estado tem o seu próprio
regulamento. Uma vez que tanto a caça
como a pesca são esportes muito popu
lares, não faltam lojas especializadas que
vendem desde roupas e barracas até armas
de grosso calibre. Embora existam algu
mas restrições, é relativamente .símples
adquirir armas nos Estados Unidos.

Chamadas mais baratas
A partir deste sábado, 28, usuários de

telefones fixos de 560 municípios, incluin
do o Norte e Nordeste catarinense, poderão
realizar chamadas a custo de ligação local

paramunicípios que tenham continuidade

geográfica e mesmo código de área nacio

nal ("DDD"). Amedida irá favorecer, direta
ou indiretamente, até 68 milhões de pesso
as em todo o Brasil, segundo aAgência Na
cional de Telecomunicações (Anatel),

"'fone

Doas
Roelas

Sabor em tudo
, "I t t. \ ... I! 'e , ! t \' , "" \ i • , • I "

. .
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PREVISÃO DO TEMPO

i) � c::;[) G) NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE�*
.

-, ___) ,1J.r,j'� J r fi I ""
\ Ensolal'ado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso TJ'olfoíl.oa• ,

Nublado

"

í·
,

,
,�

Nas regiões do Oeste,
Meio Oeste, Planalto Sul
e litoral Sul, céu
encoberto em boa parte
do dia. Nas demais
regiões, variação de
nuvens e aberturas
de sol.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 15°C
MÁ)(: 23°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 18°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

\

/
I
f

JOAÇABA
T.
16° 24°

SE.vocÊVAI PARA. ..

XAVAN1''''A
Mallh� nublada e

úmida, com abertur�s ,

,

de sol e tempO
mais

,
;, secO d�fante a �a�de.

,

'I' 1'emp�!íitura mllllTa
de 1 iloC de manl1a e,

"

'de 23°0 à tarde. �máxIma

/

Poucas nuvens e calor
em ascensão em SC

-

Chance de incêndios
.

elevada no Estado
Sem a influência de frentes frias

ou de massas de ar polar, a tendência
nesta quarta-feira para a maior par
te do Estado é de tempo aberto, com
poucas nuvens, e temperaturas em

ascensão, mas ainda amenas.

Com o tempo mais seco e comme

nor chance de chuvas, a incidência de
incêndios na maior parte do Estado,
exigindo cuidados especiais com fogos.
No oeste de Santa Catarina, charices são
menores, assim como no litoral.

I
I

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R.'Reinoldo Raul 414

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina, 2077
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treinador, que também trabalhou
no Paraná B. "Viemos com a men

talidade de ser campeão", avisou o

comandante. Sobre o time que está
sendo montado, que deve ter 22

profissionais e seis da base, Nino
. disse que por causa de sua ligação
com o Estado vizinho a maioria
dos atletas atuam no futebol do
Paraná. Ele não quis adiantar no
mes ou detalhes dos jogadores,
apenas afirmou que "serão com

prometidos com o objetivo".
Quando questionado sobre o

seu perfil como técnico, Nino afir
mou ser disciplinador. "Trabalho
o time com muita pegada, mas na
hora que estiver comabola tem que
saber trabalhar. Não gosto de joga
dores que acham que vem paraum
recreio aqui em Jaraguá, todo mun
do tem que estar trabalhando com

"

a ideia de ser campeão", finalizou.
O Campeonato Catarinense Juvenil
e Juniores inicia no dia 5 de junho,
por isso, até o fim dessa semana os

times já devem estar selecionados.

Já o profissional só entra em campo
no dia 7 de agosto, contra oAtlético
Tubarão, no JoãoMarcatto.

JUV TU

Comissão técnica está na cidade
Jogadores profissionais só devem ser apresentados em coletiva de imprensa no dia 6 de junho
JARAGUÁ DO SUL

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

Faça.revisõea.em seu veículo regularmente.

Depois de anunciada
a parceria entre AGS
Esportes e Juventus,
chegou a hora de
arregaçar as mangas e

começar o trabalho.

primeiro passo foimontar a
comissão técnica e, até ago
ra, chegaram na cidade o

....... treinadorPauloAntonio Pa
dilha de Oliveira, o Nino, 55 anos,

o auxiliar técnico Francisco Carlos

Velho, o Dantas, 49, e o prepara
dor de goleiros, Fábio Sequiel, 39.
Ontem à tarde os três estavam na

pista de atletismo acompanhando
a avaliação de 40 atletas do juvenil
e juniores comandada pelo técni
co da base, Artur de Oliveira, 48. O
time profissional, porém, está em
processo de montagem e deve ser

apresentado à imprensa no dia 6.

Nirio chegou a Jaraguá do Sul

por intermédio da AGS, que tem

parceria com o Trieste, ex-clube do

,""�
,

.",..;:;

Ontem os cerca de 40 atletas do juvenil e juniores foram analisados pela nova comissão técnica

Rio do Sul (47) 3522-0686
Alo Aristiliano Ramos} 1595
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Na áf'f�a

Henrique
Porto

No Juventus
.._ ostei da entrevista concedida pelo pessoal da AGS Es

portes a uma rádio local na segunda-feira. O grupo me

pareceu unido e ciente do que veio fazer em nossa ci

�... dade. Mostraram um discurso consistente, com pé no

chão, sem falsas promessas. O treinador Paulo de Oliveira, o
Nino, também deixou uma boa impressão. Falou em montar

uma equipe competitiva, com jogadores vindos principal
mente do futebol paranaense. O único atleta local deve ser o

goleiro Darci Jacobi. Já o presidente da AGS, Antônio Silvério,
inicialmente não quis falar em valores, mas depois afirmou

que·sua empresa pretende investir cerca de R$ 1 milhão na recu

peração do Iuventus, Parte deste investimento já pode ser visto

em uma rápida visita ao estádio João Marcatto. Ao contrário de

outros empresários da bola, que cantaram de galo - apesar de ser
outra ave, aAGS prefere mostrar trabalho antes de falar em resul
tados. Porém, quem realmente vai julgar o trabalho da empresa é

.

a bola. Como costuma dizerMuricy Ramalho, "a bola pune".

Mundial de Handebol
Foi bom enquanto durou o sonho de Jaraguá do Sul sediar

o Campeonato Mundial de Handebol Feminino. Na segunda
feira a CBHb confirmou a transferência da competição para o

estado de São Paulo. A alegação é que o Governo catarinense

não tinha os R$ 15 milhões necessários para investimentos em
infraestrutura.

Em Schroeder
No domingo foi realiza

da a primeira rodada do 25°

Campeonato Schroedense de
Futebol. São oito equipes na

briga pelo título da temporada.
Destaques para a difícil vitória
do Tupy sobre o Aliança - atual

campeão - (2xl) e para a gole
ada da Néki sobre Unidos FC/

Rio Camarada (5xl). Dia 29 de
maio tem mais.

f'Patrocinados
As' equipes patrocinadas

por O Correio do Povo seguem
fazendo bonito pelo Estado.

Jogando em casa,. o Olympya
venceu o Scorpions no domin
go, por 3xl, pelo Campeonato
Catarinense Feminino. Já o

basquete feminino sub-16 jo
gou fora, onde vendeu caro a

derrota para São José (45x44) e

atropelouCriciúma (58x22).

No Jaraguá
Ao contrário do que divul

guei em minha última coluna,
o Campeonato Catarinense

da Divisão de Acesso começa
.

em agosto e não em outubro.

Quem me alertou do fato foi o
técnico da Da Silva, no domin
go, enquanto sua equipe en

frentava o Cruz de Malta pelo
Campeonato Citadino. Fica

aqui o registro.

Varzeano de Jaraguá
o Campeonato Varzeano

definiu no sábado seus qua
drifinalistas. Porém, existe a

possibilidade de uma equipe
entrar com recurso,' referente
um resultado da primeira fase.
Este resultado mudaria a com

posição dos grupos na segunda
fase, que teria quer ser jogada
novamente. Como eu disse, é
uma possibilidade.

Varzeano de Guaramirim
Já o Varzeano de Guaramirim definiu no fim de semana seus

finalistas. Mas, o União/Jagunços ainda não se conformou de ter
sido eliminado da competição nos tribunais e recorteu à Federa

ção Catarinense de Futebol, em busca de seus direitos. Assim, a
final da Primeira Divisão corre o risco de ser adiada.

RES

tosbuscaabrn-
llBf:R

No Pacaembu, Peixe quer vencer sem tomar gols
FOTO DIVULGAÇÃO SANTOSFC

DA REDAÇÃO

o Santos enfrentará
o Gerro Porteno, do
Paraguai, hoje, às 21h50,
no Pacaembu, no jogo
de ida das semifinais da
libertadores.

_..m busca uma boa vanta

gem para a partida de vol
ta, na próxima semana,

..... em Assunção,' os jogado
res do Peixe querem uma vitó
ria sobre o Cerro, de preferência
sem sofrer gols na capital paulis
ta. "É difícil você querer definir

que tipo de vantagem vai alcan

çar antes do jogo. Mas, contra o

América (México), vencemos por
lxO e disseram que foi pouco. Só

que nós conseguimos adminis
trar a vantagem lá e nos classi
ficamos. O importante é vencer,

sem tomar gols", afirmou Danilo.
Pelo regulamento da liberta

dores, o gol como visitante tem

peso maior. Por conta disso, o

goleiro Rafael seguiu a mesma

linha de raciocínio de Danilo so

bre o duelo com o Cerro Portefio,
nesta quarta. "O objetivo é real
mente vencer sem tomar gol, o

que nos daria uma vantagem boa

porque marcando um gol fora
muda tudo. Vamos fazer o pos
sível para vencer sem tomar gol",
comentou Rafael.

Apesar dessa meta, o camisa 1

alvinegro espera que, caso não seja
possível derrotar os paraguaios sem
sofrer gols, a equipe mantenha a

tranquilidade dentro de campo.
"São dois jogos para decidir a se

mifinal. 'lemos 180 minutos para
alcançar a classificação. Indepen
dentemente do que aconteça, não

podemos nos desesperar se ficar
mos em desvantagem", encerrou.

Já Neymar disse não temer

a violência do rival paraguaio e.
prometeu abusar dos dribles e

mandou um recado: "estou pre
parado para as porradas". IIVão

surgirmais jogadas, mais dribles.
Estou preparado para o jogo,
descansando bem, pensando na

partida, preparando o corpo para
as porradas, que não são poucas
e nada agradáveis. Agora estou

mais esperto com a violência, as
faltas",'declarou

- . .. . . . ., I.,
I

,

Neymar diz estar preparado para encarar as faltas do adversário

Avaí precisa de
um empate para
chegar à final

igualdade por dois ou mais gols,
garante a classificação vascaína.

O outro confronto desta noite

será entre Coritiba e Ceará, dessa
vez no Sul. O Coxa terá que mais
uma vez mostrar o seu potencial
ofensivo e vencer a partida por
qualquer resultado no Couto Perei

ra, jáque o jogo de ida terminou0x0.
. Caso aconteça um .novo empate
sem gols, a decisão da vaga na final
será nos pênaltis, Em caso de empa
te com gols; ó 'Ceará aeança; . -' ,.",

Os jogos de volta das semifi
nais da Copa do Brasil aconte
cem hoje, às 21h50. O Avaí, que
empatou em lxl na ida com o

Vasco, precisa segurar o OxO na

Ressacada para fazer a final iné
dita da competição. Porém, uma

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o inquérito sobre a morte
do adolescente Alex
Sandro da Silva, de 17
anos, foi encerrado.

delegado responsável pelo
caso, Weydson da Silva,
informou que com o fim

...� das investigações, resta

agora aguardar a data da audiên
cia que vai definir se o acusado
irá ou não a júri popular. "Pela
brutalidade com que o crime foi

cometido, deve ir a júri popular",
acredita o delegado.

Alex Sandro foi morto a faca
das no dia 4 de fevereiro deste
ano e o seu corpo foi encontrado
em ummatagal, na Rua Feliciano
Bortolini, na Barra do Rio Cerro.

"De acordo com a perícia, foram
quase 50 perfurações no tórax,
cinco golpes no pescoço, com

corte na jugular, e nove facadas
nas costas", informou o delega
do. Dirceu já tinha passagens

pela polícia por posse de drogas.
Ele foi indiciado por homicídio

qualificado, que tem pena de 12

a 30 anos de prisão.
Dirceu Silva dos Santos, vul

go "Bob", 32 anos, assumiu so

zinho a autoria do homicídio e

disse que o crime foi motivado

por vingança. De acordo com o

assassino, ele estava sendo ame

açado de morte por Alex, que
havia retornado a Jaraguá do Sul
há poucos dias, após ficar. um

período em um CIP (Centro de

Internação Provisória) em Ioin
ville. Em depoimento, ele contou
ao delegado que Alex dizia que

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 25 de maio de 2011
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Dirceu Silva dos Santos, disse quematou adolescente para se vingar

o mataria para dominar o mor

ro do bairro Iaraguá 84, onde os

dois moravam. O criminoso afir
mou ainda não estar arrependi
do do crime.

Ainda segundo declaração de

Dirceu, o menor foi atraído para
o local do crime por um grupo
que se reuniu para beber e con
sumir drogas. Ele teria aproveita
do um momento de distração da
vítima para desferir o primeiro
golpe de faca nas costas de Alex.
Um primo de Dirceu, menor de

Dupla suspeita de
arrombar loja é presa

�I I r I

A dodeveser
levadoa júripopular
Assassino confesso foi indiciado porhomicídio qualificado

ARQUIVOOCP

Na madrugada de ontem,
a Polícia Militar prendeu dois
homens suspeitos de arrombar

uma loja na rua Bertha Weege,
na Barra do Rio Cerro. A PM ha
via sido informada de que os la
drões estavam em um automóvel
de cor prata e foi montada uma
barreira policial na rua Feliciano
Bortolini, no mesmo bairro.

Próximo de Ih, pouco depois
do horário em que o crime foi

cometido, .um veículo Pólo prata,
• • • '. I � .-

com placas de Joinville, passou
pela barreira em alta velocidade

e teve início uma perseguição. Na
altura da rua Luiz Satler, os três

ocupantes desceram do carro e fu

giram correndo a pé, em direção a

um matagal. Os policiais consegui
ram deter dois dos assaltantes e um
terceiro já foram recuperadas.

Os suspeitos informaram
morar no bairro Aventureiro, em
Joinville, e foram encaminhados

à.�el�g�ci�. ,. : i J"' •• \

idade, que estava presente, ten
tou impedir o crime, mas acabou
sendo atingido por uma facada
no braço

O acusado, que está detido
no presídio regional até que
seja julgado, é natural de Foz do
Iguaçu (PR), e estava morando
em Jaraguá do Sul há nove anos,

trabalhando como eletricista e

encanador.

.. Elisangela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

CENTRO

Furto de veículo
No início da madrugada de

ontem, a PM foi informada sobre
um furto a veículo. A vítima re

latou que havia estacionado seu

automóvel Fiat Uno, com placas
de Jaraguá do Sul, por volta das

22h, na rua Emílio Carlos Iour
dan, Centro, e que ao voltar ve
rificou que do interior do veículo
haviam sido levados vários per
tences, como notebook e várias

folhas de cheque de uma empre
sa e de terceiros. Nenhum sus

peito foi localizado pela polícia.
.

- .

Segurança 19
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PM apreende 100 pedras de crack
Por volta das 2h damadrugada

de ontem, policiais militares de
Guaramirim abordaram dois ocu

pantes de uma moto Honda Biz,
com placas de Iaraguá do Sul. A

abordagem aconteceu na BR-280,
no Centro da cidade, e com o con

dutor - que foi preso em flagrante

- foram encontradas 19 gramas de
crack (equivalente a cerca de 100

pedras da droga). O homem infor
mou aos policiais que a droga ha
via sido adquirida no bairro Itaum,
em Joinville, por R$ 340 e que seria

levada até o bairro Estrada Nova,
em Jaraguá do Sul.

Policiais fazem "batida"
em prédio no Centro

Na tarde de segunda-feira, cerca
de 20 policiais militares realizaram
uma varredura no interior de um

prédio abandonado na rua Procó

pioGomes deOliveira, no Centro da
cidade. Acompanhados de profis
sionais do Centro de Resgate Social
da Prefeitura e de representantes da

empresa proprietária do local, os

policiais vasculharam o ambiente

à procura de drogas, armas, de

pendentes químicos e foragidos da

justiça, já que uma denúncia feita à
CentralRegional de Emergências da
Polícia Militar relatava que o local
havia sido invadido e estava sendo
utilizado como ponto para uso de

drogas.
Após realizarem uma varre

dura completa, nenhum sus

peito foi encontrado. No prédio
havia apenas latas utilizadas no

consumo de crack e uma arma

artesanal similar a um punhal.
DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Policiais Militares vasculharam prédio à procura de armas e drogas

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": 87/2011
• Tipo: menor preço global
• Modalidade: concorrência
• Objeto: contratação de empresa para implantação de redes coletoras de

esgoto - bacia 2 e 4
• Retirada do edital: a partir do dia 25/5/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• Data da abertura: 28/06/2011 às 14:00h

'

O edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do Samae,
na Rua Efwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - se. Esclarecimentos

adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isai Moser - Diretor presidente

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
(L.A.O.)

SOLIDE EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa jurí
dica, portadora do CNPJ 07.672.922/0001-94, torna

público que requereu à Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente (FUJAMA), a Licença Ambiental de

Operação (L.A.O.), para a atividade de Loteamento
Exclusiva ou Predominantemente Residencial, do
Loteamento Residencial Haroldo Bier, localizado na

Rua 558' - Alfredo Bierr, Bairro Jaraguá 99 em Jara

guá do Sul - SC.
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:tSOPE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,
A MAIS OUVIOA.

Promoções válidas até 25/05/2011. Preços anunciados sem troca, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento. sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantta de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.
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www.aufoeUfe..com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito
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