
Estreia
Luiz Carlos Prates
assume coluna

diária, abordando
temas variados como

comportamento,
política e

econorma.

Página 3

Espaço certo
Apartir de hoje as editarias de cultura
e variedades passam a contar com

caderno fixo. Na estreia, conheça
os escritores
confirmados na

próxima edição da
Feirado Livro.

Diretor do OCp,
.' Nelson Luiz

..

Pereira, apresenta
as novidades .0.0

jornal aos leitores,
anunciantes e

assinantes.
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EDUARDO MONTECINO

Anna disputa
nova etapa do
AvonVoices
ANTORA JARAGU ENSE

AnnaZanetti compete por
vaga na semifinal do concurso
internacional demúsica,
que vai selecionar as dez
melhores domundo. Página 24

CANOAGEM

Dupla de Schroeder
vence prova em casa
RIO BRACINHO RECEBEU

Brasileiro de Canoagem
Descida no fim de sema

na, que reuniu mais de 90

canoístas, recorde de parti-

cipantes da competição. De
quebra, Adilson Pornmere
ning e Marcos Zanghelini
chegaram em primeiro e

lideram a disputa. Página 26

EDUARDO MONTECINO

Lúcia da Silva aguarda implantação do sistema êle esgoto no Jaraguá 84
._____��__ I

I
� ,;, u!_ �.

Ampliarcobertura
de esgoto é uma

!!�� dl���!�n!b:!���!::�s mais altas

guaenses têm acesso à água da população,'o Samae apos- deve ser resolvida com a ETA

tratada, o mesmo não acon- ta na ETE (Estação de Trata- (Estação de Tratamento de

tece com o sistema de esgoto, mento de Esgoto) do bairro Água) Sul, no Garibaldi, que
que atende apenas 47,5% dos São Luís, com investimento começou a operar no mês

moradores. Para estender o de R$ 30milhões. Já a falta de passado. Páginas 22 e 23

Eles fazemdo
OCP untaparte
do cotidiano .

Preso acusado
de violência
contra ídosa

Refis deve ir
à votação na
quinta-feira

LEITORES ANT1GOS E JOVENS

contam como a leitura
do jornalmais tradicional
do Estado se transformou
em tarefa obrigatória
no dia a dia. Páginas 19 e 20

Santos se apresentou na
delegacia de Porangatu,
em Goiás, no sábado. Ele é

suspeito de planejar assalto
contra aprópria tia. Página 23

de dívidas junto à Prefeitura
teve parecer favorável da
maioria dos integrantes
das comissões da Câmara
deVereadores. Página 6
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92 ANOS ESCREVENDO A HISTÓRIA r .

Em 1919, as potências européias assinavam
o Tratado de Versalhes, que dava fim à Pri

meira Guerra Mundial; o Presidente Epitácio
Pessoa ocupava o cargo mais importante do
Brasil; e em Jaraguá do Sul, ainda pertencente
ao distrito de Joinville, era criado aquele que
seria o primeiro jornal do município.
No dia 10 de maio de 2011, o jornal O Correio
do Povo completou 92 anos de existência,
trilhados pelo caminho da verdade e da ética
e pelo compromisso de retratar a região,
o país e o mundo através do jornalismo
sério e imparcial. O jornal mais antigo de

,

Santa Catarina sempre esteve alinhado às

necessidades da comunidade, exercendo
seu papel como transformador social
e assegurando a missão de promover o

desenvolvimento social, cultural, econômico,
e político da região doVale do Itapocu. Sob a
gerência do político e jornalistaArthurMüller,
O Correio do Povo começou a circular no ano

de 1919, trazendo notícias em português e em

alemão, levando em consideração o expressivo
número de imigrantes e descendentes de
alemães namicrorregião.
Mesmo após os árduos momentos, como

quando o jornal deixou de circular em 1930 até
o retorno em 1934, por motivos financeiros,
O Correio do Povo sempre se manteve como

o porta-voz da comunidade. Ao longo de
sua existência, o jornal abraçou causas
comunitárias, participou de decisões políticas
e sempre cobrou das autoridades públicas a

atenção que a região merece.

As transformações do jornal
durante nove décadas

Durante todos esses anos, O
Correio do Povo passou por diversas

mudanças para levar informação à
comunidade acompanhando suas

necessidades. Desde a época de sua

fundação até o ano 2000, o jornal
circulou semanalmente, sempre'aos
sábados. Acompanhando a mudança
do milênio, em 2001 o jornal passa a

circular três vezes por semana, com
um novo projeto gráfico e editorial.
Em comemoração aos 85 anos do O
Correio do Povo, em maio de 2004 o

jornal passou a ser comercializado de
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Primeira edição foi publicada
. . ..

"

no dia 1-0 de'làaiõ 'de ·i9l9
. "

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evotútndo.

'"

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
,"""",

Primeira sede do j�maI, na rua Epitácio
Pessoa, centro de Jaraguá do Sul .

o PORTA-VOZ DO VALE DO ITAPOCU

terça-feira a sábado.
No ano de fundação no jornal, a

primeira edição foi impressa em um

edifício da atual rua Epitácio Pessoa,
que também abrigava o primeiro
cartório de Jaraguá do Sul. Em 1926,
as edições eram impressas naRuaCeI.
Emílio Carlos Iourdan, voltando a se

firmar 11 anos depois na mesma rua
da primeira sede. A sede também foi
instalada nas RuasMarechal Deodoro
da Fonseca, Walter Marquardt,
Procópio Gomes de Oliveira e

WaldemarGrubba, onde estáaté hoje.

1919/1929:
• 1922 - Aconteceu a Semana de
Arte Moderna, em São Paulo

·1925 - Ponte BerthaWeege, na Barra
do Rio Cerro foi inaugurada

• 1929 - Colégio São Luís e a Escola

laraguá foram inaugurados,".

'1;.'
""

,! "r, '

1930/1939:
• 1933 - AdolfHitler assume como
chanceler daAlemanha

·1934 - Criada a zona eleitoral de Jaraguá do Sul
• 1939 - Morria o pai da psicanálise,
Sigmund Freud

'

1'940/1949:
'

• 1941 - Inaugurada a Prefeitura
de Jaraguá do Sul

·1945 - Soldados brasileiros entravam na

batalha da 2a GuerraMundial

1950/1959:
• 1953 - Hospital Santo Antônio era

fundado emGuarámirim
• 1954 - Faleceu o presidente da

República, Getúlio Vargas
• 1955 - Inaugurada a Delegacia de
Polícia de Jaraguá do Sul

1960/1969:
• 1960 - Inaugurado o Hospital e

" Maternidade Iaraguã
J�ma1�co��o� � . .. ..... . '.

desenvolvimento da ciclacle
_. � . . .

• 1962 - Seleção brasileira de futebol

conquista o bicampeonato
• 1964 - Ocorre o GolpeMilitar

1970/1979:
• 1970 - Inaugurado o Sistema de

,

Abastecimento deÁgua deJaraguá Sul.
.1974 - Ina�gurada asede daApaé
(Associação dosPa'is eAmigos dos
Excepcionais) em Iaraguá do Sul

1980/1989: ,

• 1981 - Jaraguá do Sul tornou-se o 110

município mais populoso do Estado,
com 48 . .801 moradores

• 1989 -"0c(i)rr�1l 'a priJjueira ediçãoa
Schützénfest; Festa dos Atiradores ",

1990/1999:
• 1992 - Ocorreu o impeachment
do então presidente Fernando Collor de Mello.

·1993 - Instalada uma sede da Escola Técnica

Federal em Iaraguá do Sul
• 1999 .. Paleceu o historiador
Emílio daSilva

2000/2011:
• 2001 - Aconteceu o ataque terrorista
às torres gêmeas de Nova Iorque.

• 2007 - Inaugurada aArena Jaraguá
• 2008 - Cerca de 'quatromil casas foram atingidas

r ,
_AI,.' I

.,' ,

por chuvas e enchentes em Iaraguãdo Sul.
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PENSE BEM
"\ Tocê é feliz? Pense bem, não se apresse
V na resposta. Não raro, respondemos
que não, que não somos felizes e depois,
após um tropeço na vida, olhamos para
trás e cantamos Ataulfo Alves: - "Eu era

feliz e não sabia"...
É muito desagradável ser feliz e não

saber; só se dar conta disso depois da

grave queda, da irremediável perda. Tive
uma colega que vivia se queixando da

empresa onde trabalhava, ganhava pou
co, era explorada, não tinha futuro, gemi-

.

dos desse tipo, intermináveis.
Um dia, ela foi demitida. Entrou em

cava depressão, as amigas tiveram que
acudi-la, tirá-la da cama, queria mor-

rer. Ela era feliz e não sabia. Vale para
o casamento, para a saúde, para o di
nheiro que ganhamos, vale para tudo,
é preciso ser inteligente para saber-se

feliz, dar-se conta disso.
Esta semana que passou no meu qua

dro Tribuna do Prates, no SBT /SC, uma ga
rotame perguntou por que ela não arruma
namorado. Disse a ela que uma das razões

pode ser que os rapazes andem um tanto

míopes, ela não é de se jogár fora... O que
disse a ela, sério, é que namorado oumari- .

do não se procura, se acha. A coisa aconte

ce, naturalmente. Ou não acontece.
Procurar parceiros é dispor-se a per

turbar a clarezahabitual damente. Quan-

OBRIGADO ARMAS
Já lhe quero antecipar um muito obrigado

pela sua companhia aqui comigo nas páginas
de O Correio do Povo, a partir de hoje. E tam

bém já lhe peço desculpas pelo jogo duro, even
tualmente antipático. Busco a verdade e apren
di com Machado de Assis que a verdade é um
remédio muito amargo, mas é o único que nos

confere saúde moral. Vamos juntos? Obrigado.

Você vaiarmado para o trabalho?
Devia. Sabes quais são as melhores
armas para serem usadas no traba
lho ou em qualquer luta?As mangas
arregaçadas e o suor na testa. Essas
armas derrubam todas as dificulda
des. Emais umafaz a festa: fé. Suor e
féaniquilam pobrezas e azares...

do estamos predispostos a ver ou achar

alguma coisa, acabamos por vê-la, por
achá-lamas essa percepção não passa de
uma "miragem", o percebido não existe. E
isso tem levado muita gente à ruína nos

casamentos.

Você já se deu conta de que tem saú

de, liberdade, amigos, família, onde tra

balhar, estudar, tem, enfim, a essência da
felicidade? Não se deu conta? Cuidado, é
muito triste quando só nos damos con

ta disso depois de perder algum desses
bens supremos da vida.

Tenho quase certeza de que você tem
tudo para ser feliz, talvez não tenha, isso
sim, se dado conta disso.

PARAÍSO
Conta-se que com o pecado no Paraíso,

Deus nos retirou a felicidade gratuita que
nos havia dado. Ela nos foi retirada e es

condida, só seriam felizes os que a encon

trassem. Procuramos por todos os lugares
e quase nunca a achamos. Sabes por quê?
Porque Deus nos escondeu a felicidade
onde menos a procuramos: dentro de nós.

"
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Apartirdehoje,OCorreio
doPovoestádecara trova.
Além deestarcom um visual
maismoderno,ojorrudestá

iJteú(1a e�l!!l. ,

'UUJ.�,�"Bntreelm'
,

oaulerndMix - espaçodiário j

dedicadoaoquedemais

importanteacontecena cultura
localenacional- ea coluna

,
deLuizCarlosPrates; umdos

I "mais€oit�s1W�tld
jornalismo catarinense.
Asmudanças começaram a

serplanejadasainda no ano
passado, com o objetivo de
facilitara leitura eaumentar
Q canalde comunicação
com os leitores.Este novo

projeto resulta da missão
dojornalde contribuirpara
o desenvolvimento social,
cultural;político e econômico
do Vale do Itapocu.

,I
I

'InCa registrado 110

IIOSSO 'muito obrigado'
e a certeza de que

contilluaremos firmes
em nOSSiA I'ftJtlissão
ele illf'JIYI'ltI'iarWIHH1omDO LEITOR

Sp
EI

Em nome da Acijs e do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul
nos congratulamos com a diretoria
e funcionários do jornal O Correio
do Povo pela nova fase que se inicia.

O projeto dá continuidade às
constantes mudanças no projeto
editorial que a empresa tem reali

zado, visando à suamodernização
e melhoria do seu conteúdo.

Ao longo dos anos, desde sua

fundação em 1919, o jornal tem
sido testemunha do crescimento de

Jaraguá do Sul e, por muitas vezes,

porta voz dos anseios desta comu
nidade na reivindicação de muitas

conquistas junto ao poder público
e na sua representatividade política.

Com esta preocupação, o veí
culo cumpre um papel exemplar
de defesa da liberdade de expres
são e da livre iniciativa, fortale
cendo a democracia e atuando

pela melhoria da qualidade de
vida e do desenvolvimento sus

tentado, comungando assim dos
mesmos princípios defendidos

FALE CONOSCO

CHARGE

I-IM, eLoS TÁMAIS
BO\J''-O,

REJUVENeSCU:lO,
EL.E6ANT� • .,

J
p V

pelo setor produtivo e ancorados
na missão daAcijs.

Ao mesmo tempo em que bus
ca maior evolução tecnológica, o
que evidencia o compromisso de

acompanhar as tendências ml!n
diais de competitividade no papel
de bem informar aos seus leitores
e na valorização dos seus parcei
ros comerciais, os investimen
tos realizados devem dar mais
dinâmica editorial. Com isso, os

assuntos de interesse da comuni
dade deverão ganhar prioridade
e representatividade junto à opi
nião pública com ética e respon
sabilidade.social.

Desejamos sucesso nesta eta

pa que, entendemos, reafirma os

compromissos dos seus fundado
res com a comunidade de Jaraguá
do Sul e do Vale do Itapocu.

DurvaIMarcatto Junior.
presidente daAdjs

(Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul)

Foi com base neste

compromisso assumidojunto
aos leitores quepreparamos,
no decorrerdesta semana,

. uma séried(! reportagens
sobre algumas dasprincipais
prioridadesparaIaraguâ
doSul e região.Abrimos hoje
com umamatéria especial
sobresaneamento básico, que
mostra osprincipais desafios
domunicípw para avançaI:
nessa área egarantiruma
melhorqualidade de vida à
população.
Nesta data especial, queremos
agradecera comunidade
pela confiança depositada
em nosso trabalho,pois sem
a colaboração dos leitores
seria impossível chegaraté
aqui.Fica registrado o nosso
"muito obrigado"e a certeza
deque continuaremosfirmes .

em nossamissão de inforrr,u:lt .

com qualidade, credibilidade
e independência pelas
próximas décadas.
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ENTREVISTA'

"Somos por
." .

essenClaum

agentede
novidades"
Confira o que o diretor do OCp,
Nelson Luiz Pereira, tem a dizer sobre

o novo visual e o futuro do jornal

KELLYERDMANN

JARAGUÁ DO SUL foi construída no intuito de con-

Renovar sempre, porém sem

perder de vista um percurso
percorrido pelos últimos 92 anos.
Uma trajetória. que leva em con

ta, essencialmente, o desenvol
vimento da região nas suas mais
diversas esferas. É por isso que,
hoje, o jornal O Correio do Povo

se renova outra vez.

A partir de agora, ao folhear as

páginas do mais antigo diário do
Estado ainda em circulação, você,
caro leitor, irá se deparar com inú
meras novidades. Cada uma, aliás,

o Correio do Povo - O jornal
O Correio do Povo completa 92

anos de existência. Quais são as

novidades oferecidas aos leito
res e parceiros em comemoração
a este aniversário?

Nelson Luiz Pereira - Na ver

dade somos por essência um

agente.de novidades e, ao mes

mo tempo, somos movidos por
elas. No entanto, completar 92

anos noticiando, informando e

relatando a história e o desenvol
vimento da comunidade regional
me parece mais que novidade,
mais que notícia, é uma obra es

pecial e única. Neste sentido, que
remos comemorar e compartilhar
com nossos leitores, assinantes e

anunciantes, que são a razão de
nossa trajetória e de nossos planos
futuros, um jornal com novo visual

gráfico, commais conteúdo e tam

bémmaismoderno.

OCP - De que forma o novo

projeto gráfico do OCP deve im

pactar na realidade local?
Pereira - Queremos impactar

com novo visual e novos con

teúdos, disponibilizando um

jornal de qualidade, tradicional
e ao mesmo tempo moderno,
comprometido com a verdade e

tinuar oferecendo a assinantes,
parceiros e anunciantes do OCP
um conteúdo de qualidade com

modernidade. Assim, não se inti
mide e aproveite o visual gráfico
apresentado. Além disso, as edí
torias de cultura e variedades pas
sam a contar com um caderno fixo
e colorido e teremos diariamente a

opinião do renomado e experiente
colunista, Luiz Carlos Prates.

Sobre essas e outras mudan

ças é que o diretor do OCp, Nel
son Luiz Pereira, fala a seguir.
Boa leitura e boas-vindas ao

novo O Correio do Povo!
f·'

compatível com a cara e o DNA

da comunidade regional. Busca
mos, na essência, agregar valor
a nossos leitores, assinantes e

anunciantes.

OCP - Quais os benefícios

que ele traz aos leitores, assinan
tes e anunciantes do jornal?

Pereira - Temos uma carac

terística própria e validada por
meio de pesquisas que é a prati
cidade da leitura. Nossos leitores
e assinantes querem permanecer'
informados de forma rápida, pre
cisa, objetiva, segura e, ao mes

mo tempo, prazerosa. De certa

forma, o projeto gráfico tem que
proporcionar isso, associado a

um conteúdo e visual instigante.
Já nossos anunciantes buscam

qualidade visual em seus anún
cios e queremos responder a essa
expectativa oferecendo, sobretu-

.

do, qualidade de impressão.

OCP - O jornal passa a contar
também com um caderno dedi
cado exclusivamente às notícias
envolvendo as editorias de cul
tura e variedades. Qual o intuito
do oCP com este novo espaço?

Pereira - O Correio do Povo

sempre esteve muito presente

EDUARDO MONTECINO

. na comunidade, sempre bus
cou acompanhar e registrar seu
crescimento e desenvolvimen
to. Precisamos estar atentos às
tendências e manifestações de
toda ordem que caracterizam o

cotidiano de uma comunidade.
Nossa percepção é que estamos

vivenciando um processo de
abertura e expansão no contex

to cultural. Há um vasto campo
a ser ainda explorado, porém,
estamos em uma caminhada as-

cendente. Então, na condição de

empresa de comunicação, nosso
intuito é ajudar a promover esse
processo aprofundando as edito
rias nesse campo.

OCP - Outra novidade é a es

treia do renomado jornalista Luiz
Carlos Prates que assinará uma

coluna diária em um espaço de

destaque. Por que a escolha?
Pereira - Entendemos que a

diversidade de opiniões e linhas

Pereira apresenta aos
leitores e parceiros as
novidades do O Correio
do Povo, que completa
92 anos de circulação

ideológicas reservadas ao espaço
dos colunistas de um jornal tor
na o veículo de informação mais
rico e democrático em conteú
do. Isso promove a reflexão e o

debate de ideias. Reportando
se ao Prates especificamente,
trata-se de um profissional ex
periente, eloquente, convic
to de suas opiniões e que cer

tamente agregará muito para
nosso conteúdo e, consequen
temente, para nossos leitores.
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Pereira - Temos um planeja
mento estratégico contendo as

principais diretrizes, 'bem como,

um Business Plan contendo as

ações do ano. Para 2011 ainda te
mos projetos em desenvolvimen
to nas áreas -cultural, educacional
e social, bem como, inovações nos
processos internos, que se concre

tizarão no decorrer do ano.

OCP - Apesar de ser o mais OCP - Como diretor do jor-
antigo diário ainda em circu- nal, quais as expectativas quan
lação no Estado de Santa Cata- to à apresentação deste novo

rina, o OCP tem se modificado OCp, agora todo remodelado?
continuamente. Como a idade, Pereira - A expectativa é de
neste caso, influencia as mu - que possamos realmente agre
danças colocadas em prática .gar valor aos nossos leitores, as
no jornal? sinantes e anunciantes. Temos

Pereira - Somos, por essência, plena convicção de que ações
um jornal clássico contemporâ- dessa natureza contribuem para
neo, ou seja, o mais antigo e, ao uma maior interação e aproxi
mesmo tempo, o mais moderno. mação com nossa comunidade
Temos uma equipe jovem, profis- regional.
sional, criativa, comprometida e Estaremos com isso corres

ávida por inovações, o que acaba pondendo à nossamissão de "pro
retratando uma das característi- mover o desenvolvimento social,
cas de nossa gestão. Sendo assim, cultural, político e econômico da
e respondendo à pergunta, a ida- região do Vale do Itapocu" e asse

de do OCp, nesse caso, influencia gurando nossos valores de: ética

positivamente na concretização editorial, independência, trans

das mudanças. Já que a trajetória parência, compromisso com a

de quase um século acumulou, comunidade e qualidade dos pro
concomitantemente, muita expe- cessas e serviços.
riência e, por decorrência, quanto

-

maior a experiência, mais funda
mentadas se tomam as decisões e

mudanças.

OCP - Deque forma leitores e

anunciantes podem se envolver
nos rumos traçados para o futu
ro do jornal?

Pereira - Infelizmente no

Brasil ainda temos um índice de
leitura geral muito baixo. A pro
pósito, foi com base nessa reali
dade que lançamos, no final de
2010, O Correio do Povo Kids, um
jornal desenvolvido com aUXI1io
de pedagogos e direcionado às

crianças de até 11 anos de ida
de de todas as escolas públicas
e privadas da região. São 27 mil

exemplares entrando gratuita-

OCP - Há mais novidades

programadas para o decorrer do
ano de 2011?

@ocorreiodopovo

Cademo
çom cit:cuJa.ção
aos sábados com
'Riais de 4.0 páginas
recheadas pelas

mello'ilC'e.s o�es I/Cle

1/t�eglócmos '!Iff4o mmllWl

f�L�'O!obilhi.,riom

Todos
os�a,doso

ca,dem1"1lc&ó '/IiNiI!JIVe'/8a _do
1;��Ybll'di!�1ff, !/ifl;�d,c
QntIrJmobW$f:ico
ebu ótiJ.rIas
opoa'tunJdades
decompm
e venda. \>/11""101"< 'f'(INitN.lrll,/r."/u'.u(.U(l

- ....

• /c. �,." ,,>t"I<' .,..:,' <'I1,O,'OIl.ffI 11m
tll>'IIIf�\<:>\ '/01114"-

mente em todas as salas de aula
mensalmente.

Acreditamos que as crian

ças tendem a imitar os pais ao

, os ver lendo seus jornais, en

tão criamos o jornal da criança
com o intuito de incentivar a

leitura desde cedo. O jornal, as
sim como o livro, independente
de sua forma, sempre existirá. A
variável mutante, porém, será o

índice de leitura.
Atualmente o OCP detém um

índice de leitura diário da ordem
de 30mil pessoas na versão im

pressa e 2.500 acessos ao dia na

versão on line. Portanto, o envol
vimento de leitores e anuncian
tes nos rumos do futuro jornal é
uma via de mão dupla. Ou seja,
por um lado precisamos fazer
com que as fontes de informa

ções e conteúdos sejam cada.
vez mais instigantes e, por outro

lado, as pessoas demonstrando
maior interesse e íniciativa por
leitura e informação.

eoáteádo
piliffJi!ll('Qd�o

Mem�(�,f po., dIl:A'ItJ'C
da" 11,�'Uf,QíOHfb:u'llli.dadfU�.

Con.dePdaque
pal'8 emlJlregoSJ
C'U3tSOS, veí.culos

e'bnóvei&

A trajetória de

quase um século

acumulou,'
concomitantemente,
.muita experiência
e, por decorrência,
quanto maior·a
experiência, mais
fundamentadas

se tornam as

decisões e

mudanças.

, FIÁVIO UETA

1

Equipe festep aniversário com um projeto gráficomaismocIemo, um cadenio voltado às ecIitorias de cultura e variecIacIes e novos colunistas
t ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Refisdeveservotado
na sessão de quinta-feira
Maioria dos vereadores

que integram as comissões
da Câmara deu parecer
favorável ao programa
de quitação de dívidas
JARAGUÁ DO SUL
..............................

DAIANA CONSTANTINO

Oprojeto que institui o Refis 2011 (Progra
ma de Recuperação Fiscal) deve ser vo

tado pela Câmara de Vereadores de Iaraguá
na sessão desta quinta-feira. A proposta do

Executivo, que tramita em regime de urgência
na Casa de Leis, teve até agora parecer favorá
vel da maioria dos integrantes das comissões

permanentes de Legislação, Justiça e Redação
Final e" de Finanças e Orçamento.

Conforme o texto do projeto, os contri
buintes com débitos anteriores ao mês de de
zembro de 2010 poderão quitar ou renegociar
os processos incluídos na dívida ativa com a

administração pública. Descontos nos valo-
. res das multas e juros serão dados de acor

do com o número de parcelas (ver quadro),
que podem ser feitas em até 60 vezes, com

prestações mínimas de R$ 57,10. O prazo
para participar do programa começa a valer
a partir da data da publicação da lei e encerra
em outubro deste ano.

O Refis 2011, que será administrado pela
Secretaria da Fazenda, beneficiará pessoas com
débitos referentes aos seguintes tributos: Impos
to sobre aPropriedade Predial eTerritorialUrba�

na GPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza GSSQN), Contribuição de Melhoria;
Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação
deVias Públicas, Taxa de Licença para Localiza
ção e Permanência no Local e Taxa dos Atos de

Vigilância Sanitária.
Na leitura do presidente da comissão de Fi

nanças eOrçamento daCâmara,AdernarPossa
mai (DEM), esta émais uma chance para quem
não conseguiu participar da primeira edição do
programa em 2009. "Inclusive outro ponto inte
ressante é que os contribuintes que estão inseri
dos no Refis 2009 poderão ingressar também no

novo parcelamento", enfatiza.
Na última edição do programa, a Prefeitura

recebeu à vista R$ 1,75 milhão, enquanto o res

tante está sendo pago em parcelas, com um to

tal de R$ 3,7milhões. O valor final recebido com
a campanha será de R$ 5,46 milhões. Ao todo,
5.019 processos inseridos na dívida ativa foram
movimentados pormeio do programa.

Segundo o secretário da Fazenda, José Olívio
Papp, a meta era renegociar até R$ 15 milhões.

Mas, como o programa não teve o número de
adesão esperado, o projeto voltou a ser pro

posto pelo governo municipal neste ano com

objetivo de arrecadar R$ 10 milhões. "A nossa

estratégia é agilizar o processo com quem tem

dívida ativa, pois os trâmites judiciais causam
certo desconforto,para os munícipes em débi-
to'com a'Prefeltura; argumenta Papp.

. ,.

FOTOS ARQUIVO oCP

Papp diz que meta é
renegociar R$ 10 milhões

Possamai já deu
parecer favorável

RD1S2011

• Em 3 parcelas - 100%
de desconto das
multas e dos jw-os

• De 4 a 12 parcelas -
80% de desconto das
multas e dos jIU"Os

• De 13 a 24 parcelas -
70% de desconto das
multas e dos jIU"Os

• De 25 a 36 parcelas -
60% de desconto das
multas e dos jW"os

• De 37 a 48 parcelas -
50% de desconto das
multas e dos jIU"Os

• De 49 a 60 parcelas -
40% de desconto das
multas e dos jIU"Os

Prefeito busca R$ 1,7milhão para o setor de obras
PIERO RAGAZZI

CORUPÁ
O prefeito de Corupá, Luiz

Carlos Tamanini, tem batalhado
na busca por recursos estaduais,
com o intuito de reconstruir a ci

dade, depois dos estragos causa
dos pelas enxurradas no começo
deste ano. Na semana passada,
ele esteve duas vezes em Flo

rianópolis, conversando com o

então governador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira, jun
tamente com o deputado esta

dual Carlos Chiodini (PMDB).
O objetivo é conseguir R$ 1,7
milhão para a reconstrução de
duas pontes e uma galeria pluvial
no município.

Do governo do Estado, o

prefeito recebeu a promessa de
recursos para reconstruir duas

pontes sobre o Rio Pedra de

Amolar, nos bairros João Tozini e
Pedra de Amolar, respectívamen
te nos valores de R$ 1 milhão e R$
650mil. Além dos acessos, o pro
jeto de uma galeria pluvial será
contemplado com R$ 60 mil. "O

governador deve dar uma previ-

1/;

"'%;_MIIJ.
Prefeito Tamanini negocia

.

'recursos estaduais

são de liberação da verba nesta

semana", afirma o prefeito.
Tamanini também esteve no

Badesc - Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina, para
agilizar a liberação do emprésti
mo de R$ 1,1 milhão, já firmado
em contrato para pavimentação
de ruas. As seguintes vias estão in
seridas no projeto: José Pasqualini,
Clara Hermann, Adele Hermann,
Francisco Mees, João Tozini, Ano
Bom, Heinz, Robert Roeder, O pro
cesso de licitação deve ser aberto
nos próximos dias.
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Patricia Moraes / 2106.1924 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Entre o sucesso e a crise
Aparentemente o PMDB deJaraguá vive
um dos melhores momentos políticos
desde a eleição de Carlos Chiodini
paraAssembleia Legislativa. Mas, nos
bastidores, a diretoria da sigla precisa
lidar com alguns problemas incômodos.
O primeiro sinal acendeu com o boato
de que o vereador Lorival Demathê
estaria chateado com as cobranças
de alguns partidários sobre seu bom
relacionamento com a prefeita Cecília
Konell e estaria até mesmo pensando
em ir para o PSD. DepoisfoiJaime
Negherbon quem começou a demonstrar

insatisfação com o espaço que tem
recebido. Ocupa a presidência da
Câmara e exigemais prestígio. Jaime tem
o sonho de concorrer à Prefeitura, mas
aceitaria a cadeira de vice. Além disso, a
saída do ex-prefeitoMoacirBertoldi causa
um desgaste inevitável ao PMDB, que vai
ver um ex-filiado descontente e querendo
revanche, possivelmente pelo PR.

E se a filiação deAntídio Lunelli teve
direito a festa, discurso dos grandes
líderes catarinenses e a posição assumida
do empresário como possível pré
candidato, a falta de experiência política

Dobradinha
É forte a corrente dentro do PT

que defende uma aliança com
PMDB para 2012. A cadeira de

/

vice na chapa comandada pelo
empresário Antídio Lunelli teria
tudo para ser ocupada pelo
vereador Justino da Luz. Os dois

já estão aparecendo juntos em
vários eventos sociais.

Reviravolta
Nos corn�dores da Ci.hnara
ninguém duvida que possa
acontecer uma reviravolta
na votação da emenda à
LeiOrgânica, que prevê
19 vereadores apartir da
préxima legislatura.A
corrente das 15 vagas como
alternativa ganha força ao
meSl.TIO tempo em que há

quem afirme que se é para.
haver desgaste que seja
pelo ruímero mãxímo.Até
nleSlTIO quem votou a favor
damanutenção das 11 vagas
anda repensando a decisão.

Preso
o ex-deputado federal e
presidente do PR, Nelson
Goetten, foi preso na tarde
de ontem. As acusações são
de estupro e aliciamento de
menores.

Sem surpresa
A passagem de Irineu Pasold

(PSDB) como prefeito termina
napróxima segunda-feira, dia
6, e serámarcada, como ele
mesmo previu, por discrição e

trahalha de.rotina, j tI!;

•
•

' t �. � ,f , ; ..... t f •• • ., I , •• I

deAntídio tem levantado críticas. A

comparação com GeraldoWerninghaus
é inevitável, mas sempre há quem lembre

que Geraldo cumpriu um percurso antes
de tentar chegar à cadeira de maior

importância do município, foi vereador,
deputado estadual e depois prefeito.
Claro queAntidio é um nome de sucesso,
sinônimo de trabalho e competência, vai
concorrer pelo maior partido da cidade,
terá estrutura e dinheiro parafazer
uma boa campanha, o que pode acabar
minimizando algumasfragilidades. Essa
é a aposta dos caciques.

I' '1JIImllI/lIllllIlJlI/ll//llllliYllllmll//DlJmmlliIUIIlPnD/m/lOl/lWlllflll/lJllOli1I1/IIIIWlD/!ffl!IID/lIlllllffll/iJ/ID/UlIIJII/lli/II/II/IIIIIIU/UJ1/lHlIilJltnfiWllntJ!lWHlII/J/i/UYlllllfllllJ/lllil/umllJ/lI/llllllillJl'_ill/f/J/l/UII/IIUWIIUJIIIUJI/#/UJIIIUJIIIPlllIIJ!IIll/'$mmUJ/UJII/ll/lIIl!1nIlUJlllIlll/llfllliUnI/Wlim/lnnnmnUHI1!/II1

MARCELE GOUCHE

, -

MAIS PROXIMOS
a esque'rd� para airéha, o

deputado Carlos Chíodínl
(PMDB), o diretor=geral da
"SDR, pav.iu r,eu. (DEM,.. ". l, o se-

.
. ,. .. .

cretário Lío Tíronl (PSDB) e Isaura SU-

veira, presidente dd' PSDlt O grupo se'
encontrou ontem à tarde para negociar
atítularidade das nove gerências da re
gional. A expectativa é.de que o.assuato

seja resolvido até sexta-feira.

ENCONTRO DO PR

...
,.
'"

O ex-deputado federal José CarlosVieira
reuniu em Joinville no domingo cerca de

2.500 lideranças do PR no Estado para reunião
da sigla e também para comemorar seu

aniversário. De Jaraguá do Sul participaram
o presidente do partido, Eduardo Bertoldi
(quinto à direita) e o ex-prefeito Moacir

Bertoldi (primeiro à esquerda), entre outros.

Bertoldi foi convidado pelo aniversariante, .

( • . i' I.Á J L ' _ ..... � • <r. � •

.,

Polêmica das vagas
o jornalista JailsonAngeli, da 105 FM,
entrevistou ontem o presidente do
Diretório dos Estudantes da Católica de
Santa Catarina, Luis Fernando Almeida,
que falou sobre manifestação prevista
para acontecer no dia 9 de junho, contra
a proposta de aumentar o número de
vereadores. Almeida criticou o que chama
de baixa participação dos vereadores,
que segundo ele não correspondem aos

anseios da população. Em resposta,
a Câmara divulgou nota afirmando
que está apenas discutindo umamatéria

que teve origem no Congresso Nacional.

Na balança
Se for para o PMDB,NatáliaPetry
(PSB) verá engavetado seuplano de
concorrer à vice-prefeita.

Contas
A Câmara aprecia hoje as contas da
Prefeitura em relação ao exercício de
2008. O relatório já obteve indicação
para aprovação do Tribunal de Contas do

. Estado e deve passar fácil pelo plenário.

Relatório
Diogo Junkes (PR) deve apresentar
o relatório da CI (Comissão de

Inquérito), que investiga o sumiço
temporário de um ônibus do

.

município, na próxima segunda
feira. Logo depois, o documento vai
à votação e precisa de cinco votos
favoráveis para ser aprovado. A
expectativa é para ver como vão se

comportar os vereadores Jorge Luis
Feldmann (PP) e Osni Fortunato
(DEM), que na teoria são de oposição,
mas até hoje votaram com o governo.

Pedido
Em entrevista coletiva ontem, o governador
RaimundoColombo pediu que os professores
voltem às salas de aula imediatamente.
Garantiu que dará prosseguimento às

negociações com a categoria, mas que pagar
o piso integral agora é inviável. Resta saber
se o apelo vai surtir efeito.

Avaliação
Assim que retornar de férias na próxima
semana, a prefeita Cecília Konell terá
uma reunião com aliados. Vai estudar a

possibilidade de mudar o secretariado

já de olho nas eleições. Antes espera
resposta do PPS sobre aliança e

participação no governo.

.
.

DIVULGAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLIMA

Frio aparece com força no Estado
Baixas temperaturas
. ,

ja começam a

influenciar na venda
de bebidas. Café
está entre as mais

procuradas.

JARAGUÁ DO SUL
" .

PEDRO LEAL

rrrrar os casacos do armário e dormir
.1 com cobertores mais grossos. Tomar
bebidas quentes e sentir mais preguiça
na hora de levantar. Se você realizou al

gumas das ações acima desde o último
fim de semana, isso é sinal de que o frio

já foi suficientemente forte para começar
a mudar os hábitos da população. Se

gundo informações do Ciram (Centro de
Informações de Recursos Ambientais e

Hidrometeorológicos de Santa Catarina),
a queda nas temperaturas aconteceu gra
ças à passagem de umamassa de arpolar
pelo Estado. E osmeteorologistas avisam:

.
o clima deve ficar ainda mais gelado a

partir de sexta-feira, com a passagem de
uma frente friapor SantaCatarina.

Mas ao mesmo tempo em que desa

grada a uma grande parcela das pesso-

EDUARDO MONTECINO

as, o frio.faz a felicidade de outras. Que
o diga os proprietários de cafeterias. Em
alguns estabelecimentos da cidade, a

procura aumentou quase 100% nos últi
mos dias e deve continuar em alta com a

proximidade do inverno. Segundo a ba
rista Jennifer Ferreira de Lima, os finais
das manhãs e tardes costumam ser os

mais lucrativos nessa época do ano.

No entanto, o dono de uma lancho
nete no centro da cidade, Pedro da Silva

Bonifácio, explica: a preferência dos clien
tes pelo café nos períodos mais frios não
significa, necessariamente, aumento no

faturamento. "Aumenta a venda de café,
mas diminui outras bebidas. Por um lado
o faturamento é menor, mas a despesa
também cai", comentou.

Próximos dias
Durante o último fim de semana e na

segunda-feira, temperaturas negativas fo
ram registradas por três dias consecutivos
no Planalto Sul - em Urupema, chegou
aos - 4,6°C na manhã de ontem. A mete

orologista do Ciram, Gilsânia Cruz, afir
ma que na região as temperaturas desta
semana não devem ficar abaixo da regis
trada na segunda-feira, pois a massa de
ar responsável pela retomada do frio está
indo para o oceano, perdendo influência
sobre o clima.
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ÍNDICE PERÍODO
SELIC 12% 20.ABRlL.20l0

TR O,PO% 30.MAIO.20l0

1.038, 'l2 MAIO.�(:JH)
BOVESPA ,f. -0,53% 30.MAlO.20 I O

POUPANÇA 0,6578 30.MAIO.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMEnCIAL (EM R$) 1,5910 1,5930. f,.-0,5%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5200 1,6600 "'"-1.3%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 <#bI,O%

EURO (EMR$) 2,2678 2,2699 "-0,58%

Lourival Karsten

Feiráo da Caixa
Acima das expectativas. Esse é
o balanço do Peirão da Caixa
feito pelo gerentegeral da
Caixa Econômica, Donaldo
Kobus. Durante os três dias
do evento, foram feitos 1.019
negócios, 841 agendados, que
aguardam apensas a entrega das
documentações, e 178 efetivados,
gerando um faturamento de

poucos mais deR$19,6 milhões.
O número de visitantes chegou
a 8.956. "Esperávamos pouco
mais de 600 negócios realizados,
mas o evento superou todas
as expectativas': comemora
Donaldo. Há quatro anos
esperando por um lugar próprio '

para morar, o casalAnderson

Lourenço Lemos (foto) e ]osiane
Schattin de Pereira Lemos
decidiu ir ao Peirão da Caixa

para aproveitar as facilidades e

aderir ao programaMinha Casa

Minha Vida, do governo federal.
Os dois fizeram a reserva de
um apartamento de R$ 94 mil
no bairro Barra do Rio Cerro.

Atualmente, o casal mora em
uma casa alugada no bairro
Barra do RioMolha. "Vamos ter

algo nosso, não vamos mais jogar
dinheiro fora com aluguel, será
um investimento de verdade':
enfatizaAnderson, que é

professor de educação física.

Convenc;ão estadual da CDL
Empresários de Jaraguá do Sul que participam da 43a

Convenção do Comércio Lojista, que encerra neste
sábado em Chapecó, apresentaram a campanha da

edição 2012 do maior evento do setor no ano que vem

no município do Vale do Itapocu. O presidente da CDL
de Jaraguá do Sul,Wanderlei Passold, falou sobre os

preparativos para a convenção, que vai ocorrer de 26

a 28 de maio no Centro Cultural da Scar - Sociedade
Cultura Artística. O tema central- "DNA do varejo"
- abrigará uma programação de palestras voltadas
à modernização da gestão, a melhoria da gestão e

capacitação profissional, rentabilidade e competitividade
do empreendimento, entre outros aspectos. Iaraguá
do Sul participa da Convenção Estadual em Chapecó
com uma comitiva de cerca de 50 lojistas.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 4557
1° 49.794 600.000,00
2° 10.774 12.000,00
3° 44.911 9.000,00
4° 04.247 7.410,00
5° 38.519 6.000,00

Ikarsten@netuno.com.br

MARCELE GOUCHE

a Scar realizaram, na noite

I

de ontem, a ªssinaturaçle
"ç6modato tléhatpasp�a
as cidades de Blumenau,
Pomerode eTimbó, visando
a.disponibilizar harpa ue

s�rão utilizadas em cur as de

formação. O objetivo é permitir
o acesso de estudantes ao
ensino do instrumento, hoje
de difícil acesso em função do
custo do instrumento.

Volume de crédito cresce 1,3%
o volume global de crédito do sistema financeiro aumentou

1,3% em abril, para R$ 1,776 trilhão, o equivalente a 46,6%
do PIB (Produto Interno Bruto). Em março, o estoque estava

em R$I,753 trilhão, ou 46,5% do PIB (dado revisado). Nos
12 meses até abril, houve elevação de 21%. No primeiro
quadrimestre, o avanço foi de 4,1%.
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No exterior
o presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini,
afirmou ontem que o uso

do real como moeda de
troca no exterior tenderá a

crescer, sobretudo nos países
vizinhos, para facilitar a
vida do turista estrangeiro.
que venha para o Brasil. "É
algo a ser consolidado no

futuro", afirmou Tombini
ao participar da abertura do
seminário sobre "Câmbio
manual e transferências de

pequenos valores" em Brasília.
A legislação permite que
algumas operações no exterior,
como exportação e turismo,
possamser feitas em real. De
forma quase universal usa-se o

dólar nessas operações.

ase de sucesso

AAzul, quando foi criada, fi.cou
sem espaço nos aeroportos de
maiormovimento, eem2008 a
nova empresa adotouVíracopos
- a 90 quilômetros deSãoPaulo
- como suabase operacional
e destino de seus vôospara a

capitalpaulista,Contando com
um aeroporto quaseque ocioso,
suas operações crescerama

talponto que jáé a terceirano
rankingbrasileiro eVrracopos já
estáperto de suasaturação,pois
os 4,9nulhões depassageiros
em2010 representamum

crescimento de 345% em relação
a 2008.Emboraestemovímento
ainda sejamenos de 200/0 dos 26
milhões depassageirosatendidos
porGuarulhos,naprática ele
se tornouumaboa opção para
chegar à capitalpaulista

Gasolina barata
A venda de gasolina a R$ 1,70
neste sábado - subtraindo os R$
1,18 equivalentes a tributação
- coordenada pelo núcleo de

jovens empreendedores daAcijs
atendeu 150 pessoas, cada uma
abastecendo 20 litros. O prejuízo,
de R$ 3.540, foi arcado pelo Posto

Pérola, parceiro da ação.A iniciativa
visava a conscientizar a população
sobre o peso da tributação no bolso
do consumidor final. Outras 47
cidades do Estado participaram, de
iniciativas semelhantes, cada uma
com um produto diferente.

CONFERÊNOIAEMPRB,S�
Na sexta-feira, 27, nas dependências do InfiityBlue Hotel &
Spa, em Balneário Camboriú estiveram presentes os principais'

.

executivos da M�r1an'MallJ:,ás, com séde em GucúamÍrim, ariae .

partíciparam da Conferência Emprésariàl, reunindo empresários
e executivos com poder de decisão das empresas da região. O

j principal objetivo do encontro foi a oportunidade para ouvir, .

"

"!infêragir, trocar' ídeías, apresentar cases, fazer networking e saber
das novidades sobre a gestão empresarialmoderna.

DIVULGAÇÃO

2,7 DE MAIO DE 2011

CONFER.ÊNCi.A
MPRESARIAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento:
10/05/2011 Valor. 204,90 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,OO Protocolo: 15925 Cedente: TEXTIL LIRA lIDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do
Título: 1201-5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA Data Vencimento: 01105/2011 Valor: 371,65 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

REPúBUCA FEDERATNADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuararnirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

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

Protocolo: 16693 Sacado: AD.V.L REFORMAS DE CARREfAS lIDA CNPJ: 11.419.842/0001-07 Cedente:
SULPEC COMERCIO A PEÇAS lIDA CNPJ: 08.777.042/0001-45 Número do Título: 00003462P7 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 20/05/2011 Valor: 600,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 16523 Sacado:acc TRANSPORTES I1DAME CNPJ: 02.656.671/0001-30 Cedente: ZANDONA
COMBUSTIVEIS lIDA CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 3004 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 10/05/2011 Valor.
3.497,13 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO
Protocolo: 16531 Cedente: COM. DERN. PEIROLEO GARUVA lIDA CNPJ: 85.315.414/0001-62 Número
do Título: 7744 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 16/05/2011 Valor: 6.824,37 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16559 Sacado: CHRISTI COMERCIO E SERVIÇOS lIDA CNPJ: 83.204.354/0001-85 Cedente:
TIM CELUIAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 045712001 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 10/02/2011 Valor:
3.348,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 16561 Cedente: TIM CELUlAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 045713001
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Venci
mento: 10/02/2011 Valor: 2.845,80 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16567 Cedente: TIM CELUlAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80
Número do Título: 007399001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU

UNIBANCO SA DataVencimento: 1lI02/2011 Valor: 931,59 liquidação após a intimação: R$lO,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO Protocolo: 16570 Cedente: TIM CELUlAR S/A CNPJ:
04.206.050/0001-80 Número do Título: 007777001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 11/02/2011 Valor: 448,76 liquidação após a in
timação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16674 Cedente:
TIM CELUlAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 008262001 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 14/02/2011 Valor:
1.406,00 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 16675 Cedente: TIM CELUlAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 011071001
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimen
to: 14/02/2011 Valor: 1.035,73 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16676 Cedente: TIM CELUlAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número
do Título: 009707001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBAN
CO SADataVencimento: 14/02/2011 Valor: 902,63 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 16575 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO
DE CELULARES BANDEIRA lIDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 3951004 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVen
cimento: 20/04/2011 Valor: 63,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16699 Sacado: JAIMEKERf CPF: 021.938.519-05 Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITI ME
CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 000000076 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
caçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 22/05/2011 Va
lor: 168,00 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30,Edital: R$15,OO

Protocolo: 16528 Sacado: KRAMARO CONFECÇÚES lIDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Cedente: TEXTIL
LIRA lIDA ME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do Título: 1272-5 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/05/2011 Valor: 213,24
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO Protoco
lo: 16529 Cedente: TEXTIL LIRA lIDA ME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do Título: 1272-2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
15/05/2011 Valor: 213,06liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16552 Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES lIDA CNPJ:
48.740.351/0001-65 Número do Título: 1104164909 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 13/05/2011 Valor. 278,20 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO Protocolo: 16568 Cedente:
SCHOELLEM EMBALAGENS AUMENTOS lIDA CNPJ: 04.293.l28/0001-41 Número do Título: 1169 Es-

Protocolo: 16654 Sacado: LAUDEUNO RENCI ME CNPJ: 10.385.213/0001-32 Cedente: BANCO COOPE
RATNO SICREDI SACNPJ: 01.181.521/0001-55 Número doTítulo: 0046595702 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 09/05/2011 Valor.
444,05liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16581 Sacado: LAUDIRASCARl CPF: 029.800.499-21 Cedente: ARNO FRANCISCODEREITI
ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 0000000177 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
caçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 18/05/2011 Valor.
106,53 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,oo

Protocolo: 16610 Sacado: METALURGICA TOP AR lIDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Cedente: LlPPITEC
SUPORTE TECNICO lIDA ME CNPJ: 06.322.264/0001-48 Número do Título: 812/03 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
15/05/2011 Valor: 571,56 liquidação após a intimação: R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16680 Sacado: NB TRANSPORTES RODOVIARlOS DE CARGAS E INFORMATICA lIDA CNPJ:
06.322.290/0001-76 Cedente: BOOZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS lIDA CNPJ: 08.680.031/0001-42 Número
doTítulo: 5498-02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI< BRA
SILSA - BANCOMUIJIPLO DataVencimento: 18/05/2011 Valor: 2.487,52 liquidação após a intimação:
R$lO,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 16678 Sacado: PONT-TUBOMONTAGENS lIDAME CNPJ: 08.175.103/0001-02 Cedente: FAE
BANI< - TECNOLOGIADEATIVOS lIDA CNPJ: 09.649.398/0001-66 Número do Título: 20348-A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
16/05/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,OO

Guararnirim, 31 demaio de 2011.

Christa IngeHilleWagner, Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarESTO
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 desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 178732/2011 Sacado: ANNA EMIllA KASTELLER CHIODlNl Endereço: RUAWAlTER
JANSSEN 50APTO 204 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-340 Credor: CONDOMlNlO EDIFICIO GAlA Por
tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000000521 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$197,94 - Vencimento:
10/05/2011

Apontamento: 178669/2011 Sacado: BEU COMEROO D MOVEIS lIDA Endereço: R. CORONEL PROCO
PIO GOMES DE OUVElRA 400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: L ART INDUSTRIA DE
MOVEIS IJDA Portador: - Espécie: DMI - N'Tltulo: 718-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.210,OO
- Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178693/2011 Sacado: BORRACHARIA E LAVACAO ZÀNLUCA lIDA ME Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAUER, 403 - rau - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: IMPRESSORA MAYER
IJDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 4563 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 651,00 - Venci-
mento: 30/03/2011 f'

Apontamento: 178746/2011 Sacado: BORRACHARIA E LAVACAO ZANLUCA LIDA ME Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAUER, 403 - rau - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor. IMPRESSORA MAYER
I1DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4389 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 210,00 - Venci
mento: 21/03/2011

Apontamento: 178883/2011 Sacado: EDER ALVES Endereço: RI15 S/N LOTE 0172 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89255-300 Credor: CM PISCINAS IJDAME Portador: - Espécie: DMl- N" Título: 1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$163,35 - Vencimento: 12/05/2011

Apontamento: 178696/2011 Sacado: EUSANGELA CAMPOS DE LIMA Endereço: RUA ERICH ABEN 422
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor. COMERCIO DE CELUIARES BANDEIRA lIDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 5967003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53.16 - Vencimento: 20/04/2011

Apontamento: 178195/2011 Sacado: EUSANGELADE LIMAALEIXO Endereço: RWAIJER STENCKE 71 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORMCOND LES IJDA EPP Portador. - Espécie: DMI - N°
Titulo: 6326838 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 285,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 178689/2011 Sacado: ENGELAST lIDAEPP Endereço: R GABRIEL OESCHLER 100 - ILHA
DA FIGUEIRA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: ZANOm SA Portador: - Espécie: DMI - N°
Título: 0035799/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 619,10 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178559/2011 Sacado: ERICA SCOTTI GOULARTE Endereço: RUAALVlN OITO 150 APTO
402 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-730 Credor: EPURAEv.ENTOS lIDA - ME Portador: - Espécie:DMl
N°Titulo: 3732-02-1/7/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$158,OO - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178768/2011 Sacado: ERMES SILMAR PlECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMEN
DOERFER 851 APTO 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor. RESIDENCIALSAN RAPHAEL Por
tador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 103 - 05120 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 66,43 - Vencimento:
10/05/2011

Apontamento: 178922/2011 Sacado: EVANDRO FERREIRADEOUVEIRA Endereço: RCONRADO SCHO
ROEDER 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-520 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie:
CBI - N°Título: 131036236 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.560,78 - Vencimento: 28/09/2010

Apontamento: 178624/2011 Sacado: FABIANE GOMES DOS SANTOS Endereço: RUA ANGELO TORI
NELU 78 APTO 104 D 78 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINlO RESIDENCIAL
AMARYWS Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 9200045881-Motivo: falta de pagamentoValor: R$123,92
- Vencimento: 12/05/2011

Apontamento: 17881112011 Sacado: FABIANO OSMAIR KLEIN Endereço: RUA JOAO KLEIN 133 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor: GUILHERME KRENKELFILHO - ME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
S1309B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,31-Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178736/2011 Sacado: FABIO JEFERSON N. CHAGAS Endereço: JOSE EMMENDOERFER
159 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES ilDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N°Título: 24036 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 163,25 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 178509/2011 Sacado: FABRICIO DA SILVA SANTANA Endereço: RUAWlLU MANKE 99 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: GRAFlCA HOIT I1DAEPP Portador: - Espécie:DMl- N"
Titulo: 794 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,92 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178656/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONF IJDA ME Endereço: R PAULlNA DEMATHE
PlCOLLl81 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor: ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MALHAS IJDA Portador: - Espécie:DM1- N'Titulo: 43275/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 646,79
- Vencimento: 14/05/2011

Apontamento: 178658/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONF lIDA ME Endereço: R PAULlNA DEMA1HE
PICOLLI 81 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor: ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MALHAS I1DA Portador: - Espécie: DM1- N°Título: 39982/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,92
- Vencimento: 14/05/2011

,

Apontamento: 178999/2011 Sacado:):'LEX - ACAO CONF IJDAME Endereço: R PAUUNADEMATI-lE PI
COLLl81- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor:ARADEF�INDUSTRIA E COMERCIO DEMA-

, �" ... . .

" I' �,. t
I ( • t ••

illAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 37248/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.545,29
- Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178707/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES IJDA Endereço: RPAULlNADEMATIfE
PlCOLLl81 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MALWEE M1\LHAS IJDA Portador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 1016341008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 877,44 - Vencimento: 11/05/2011

Apontamento: 178617/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES IJDAME Endereço:RPAULlNADEMA-
1HE PICOLLl81 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: DIKLATEXINDUSTRIALTEXTILS/A Portador: - Es
pécie: DMI - N°TItulo: 02269602 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.241,OO - Vencimento: 25/04/2011

Apontamento: 178709/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES lIDAME Endereço: R PAULlNA DE
MATI-lE PlCOLLI 81 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. BANCO INDUSTRIALDO BRASIL SA Portador:
DIKLATEX INDUSTRIALTEXTIL S/AEspécie: DMl- N"TItulo: 02418002 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 857,00 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178710/2011 Sacado: FLEXACAO CONFECCOES lIDA Endereço: R PAULlNADEMATHE
PlCOLLI 81 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor.MALWEEMALHAS lIDA Portador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 1022801008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,97 - Vencimento: 12/05/2011

Apontamento: 178814/2011 Sacado: FRANClEU FARIAS DE ALMEIDA Endereço: RUA R0TARl912 LOT
38 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO COOPERATICO SICREDI SA Portador: ENXOVAlSVERA
Espécie: DMI - N" TItulo: FA 03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 150,00 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178996/2011 Sacado: GISEU COMERCIO DE CALCADOS IJDA Endereço: JOSE T. RIBEI
RO 100 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CASAS DAAGUAMATERlAlS PARA
CONSTRUCAO IJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Título: 4996/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
229,21-Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178916/2011 Sacado: GLOBO - SlP SERVI OS DE INTERNET ilDA Endereço: AVENIDA
GE1UllOVARGAS 268 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: J A lBARLUCIA Portador: - Espécie:
DMl- N'Titulo: 82001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.940,08 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178919/2011 Sacado: IRANlDOS SANTOS Endereço: RUA EWALDO SCHWARZ581-AMI
ZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOlNVILLE IJDA Portador: -

Espécie: DMI - N°Título: 04130249 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$482,26 - Vencimento: 04/05/2011
_____________________________________________________________________ .l _

Apontamento: 178839/2011 Sacado: JACKSON GIOVANl HILBERTDASILVA Endereço: RUAMAXIMINO
BEBER 936 CASA - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89226-250 Credor: SERGIO SCHUL
ZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131037415 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 974,59 - Vencimento: 08111/2010

Apontamento: 178728/2011 Sacado: JANE FERREIRA PEREIRA GARCIA Endereço: RUAWAlTER JANS
SEN 50 APTO 304 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-340 Credor. CONDOMlNlO EDIFICIO GAlA Porta
dor. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000000527 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 208,68 - Vencimento:
10/05/2011

Apontamento: 178618/2011 Sacado: JANRlHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHO AUG. ZlEMAN
342 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: CENTRO FORM COND LES lIDA EPP Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$152,OO - Vencimento: 20/04/2011

Apontamento: 178958/2011 Sacado: JANRlHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHOAUG. ZlEMAN
342 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: CENTRO FORM COND LES IJDA EPP Portador.
- Espécie: DMl- N°TItulo: 22835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$152,oo - Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 178741/2011 Sacado: JAQUELlNEKOVALSKI Endereço:RUAEMMARUMPELBARTEL397
AP 02 - laraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: FM COM DE BRINQUEDOS lIDAME Portador. - Espécie:
DMl- N°TItulo: 200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$136,OO - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178176/2011 Sacado: JEFERSON LUISANACLEID Endereço: ERWlNO MENEGOITI 345
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: CENTRO FORM COND LES lIDA EPP Portador. - Espécie:
DMI - N°Titulo: 28435 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$137,OO - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 178724/2011 Sacado: JEFFERSON CAMARGO DE OUVElRA Endereço: JOAO PALNINS
CHECK 333 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES lIDA EPP Portador:
- Espécie:DMl- N°TItulo: 28149 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 177927/2011 Sacado: JONES PALMASWERUS Endereço: RUA EUGENIO M0RETI1293
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: KORU MOTOS lIDAME Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo:
01630-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 201,50 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 178734/2011 Sacado: JOSE EDSON DE LIMA Endereço: DOM1NGOS ROSA 993 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORMCOND LES lIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
26413 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$195,50 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 178497/2011 Sacado: JULIETA ANTUNES TlBESME Endereço: R JOSE NARLOCH, 2851 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: JARAGUA SUL INDUSTRIALBRINDES .IJDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 1521/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 280,00 - Vencimento: 08/05/2011

Apontamento: 178749/2011 Sacado: LAURO MANOEL CARDOSO Endereço: RUA FRI1Z BARTEL 727 BL
09 APT 42 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-120 Credor: VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO
Portador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 08005472 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53,50 - Vencimento:
10/05/2011

Apontamento: 178583/2011 Sacado: M/2 INCORPORADORA DE BENS IJDA Endereço: RUA LUIZ SA
TLER 106 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CEPI PO PINTURAS IJDA Portador: - Espécie: DM1- N°
TItulo: 0000000824/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 660,00 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178194/2011 Sacado: MARCOS ALEXANDRE GREUEL Endereço: RUA ALINDA BERTHA
BRUCH 141 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES LIDA EPP Portador:
- Espécie: DMI - N°Título: 21778 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 263,33 - Vencimento: 10/04/2011
--��-----------------------------------------------------------------------------------------']----------------;------------

. Apontamento: 178755/2011 Sacado: MICHELLE CAROUNE ZANQUETAAVELAR Endereço: RVALMOR
ROLANDO MULLER 369 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor. JAMATEX COM EQUlP TEXTElS
lIDA Portador: - Espécie:DMl-N'Título: 67.1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 615,99 - Vencimento:
14/05/2011

Apontamento: 178757/2011 Sacado: MICHELLE CAROUNE ZANQUETAAVELAR Endereço: RVALMOR
ROLANDO MULLER 369 • Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: JAMATEX COM EQUlP TEXTElS
lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° Título: 9011.1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Venci
mento: 14/05/2011

Apontamento: 178947/2011 Sacado: MILENA DE LIMA MACHADO Endereço: RUA CHRISTINA ENRl
CONIMARCATIO 44 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-423 Credor: KRAMARO CONFECCOES lIDA Por
tador: - Espécie: DMl- N" TItulo: 000392-001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 362,04 - Vencimento:
20/05/2011

Apontamento: 178752/2011 Sacado:MlITON SOUZA Endereço: RUA PRES EPITACIO PESSOA, 11 APTO.
73 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: GRAFlCA E EDITORA CORREIO DO POVO
ilDA Portador. - Espécie: DMl- N°TItulo: 3072-1-10 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 130,00 - Ven
cimento: 06/05/2011

Apontamento: 178242/2011 Sacado: MOVEIS NILEMOR ME Endereço: RUA ALBERTO SANTOS DU
MONT 223 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-250 Credor: AFIACAO DE FERRAMENTAS GG lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1570 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 173,00 - Vencimento:
09/05/2011

Apontamento: 178787/2011 Sacado: ODIRLEI GLATZ Endereço: RUAADAO NOROSCHY256 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89252-510 Credor: TE S COM E REPRESENIACOES lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N"
TItulo: 0231003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 308,33 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178402/2011 Sacado: ORLANDO KOVALSKI Endereço: RUA MARIA ANTONlA DA SIL
VA 141 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-140 Credor: CIZESKI INC ADM E EMP IMBOBIllARIOS IJDA
Portador: - Espécie: DSI - N" TItulo: 5185/11 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 300,00 - Vencimento:
10/05/2011

Apontamento: 178782/2011 Sacado: OSP DISr. PE AS E ACESS AUTOMOTIVOS IJDA Endereço: R PRE
FEITO JOSE BAUER 787 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: BRlMADEC COM DE MAT ELE
TRICOS ilDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 8849/2-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.339,93 - Vencimento: 11/05/2011

Apontamento: 178727/2011 Sacado: PATRICIA FISCHER CARDOSO Endereço: JOAO MASS 15 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-644 Credor: CENTRO FORM COND LES IJDAEPP Portador: - Espécie: DMl- N"
TItulo: 27934 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 213,00 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 178404/2011 Sacado: PONTO COLORIDO BORDADOS lIDAME Endereço: RUALUIZ SA
TLER, 106 - JARAGUADO SUL - CEP: - Credor. BL BASTOSDE JESUS E CIA IJDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 587 C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.057,13 - Vencimento: 10/05/2011 ------------

Apontamento: 178750/2011 Sacado: RONALD NAUMANN Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 4950 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: TAVARES FACTORING FOMENTO COMERCIAL lID
Portador: BOGO RECAPADORA DE PNEUS lIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 28/2 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 01/05/2011

Apontamento: 178938/2011 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA ROBERTO ZlEMANN 521 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: RODOIL DISTRIBUIDORADE COMBUSTlVE Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 2/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Vencimento: 15/05/201 �

Apontamento: 178695/2011 Sacado: SANDYPAULACASSIANEAPARECIDA Endereço: RUAANNAMUL
LER ENKE 280 PIO 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA
lIDA ME Portador. - Espécie: DMl - N" TItulo: 5970003 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 90,00 -

Vencimento: 20/04/2011

Apontamento: 178851/2011 Sacado: SANTOS E FILHO PANIE E AD. CONGo L Endereço: RUA ROBERTO
ZlEMANN 2959 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: CCR ETIQUETAS lIDA - EPP Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 000323005 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 220,00 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178838/2011 Sacado: TATIANEAPARECIDADASILVAKREfSCHMER Endereço: RUATRES
MARIAS 100 - TRES RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: SERGIO SCHULZE & AD
VOGADOS ASSOCIADOS Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 251003261 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 3.037,09 - Vencimento: 26/07/2010

Apontamento: 178607/2011 Sacado: VALDEMAR RODOLFO KUHN JUNIOR-ME Endereço: R BERNAR
DO DORNBUSCH 1600 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor. HACO ETIQUETAS I1DA Portador.
Espécie:DMl- N°Título: 01745591-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,79 - Vencimento: 13/05/2011

Apontamento: 178612/2011 Sacado: VANESSA DE ABREU LIMA Endereço: RVIRGlUO DEMARCHI EM
FRENTE 1111 CASADQ LADO DIREITOAPOS PONTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-510 Credor: SAN
MARCO MOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 128/9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
574,00 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178764/2011 Sacado: VILMA MARTINS Endereço: RUA INGO BLUNK 240 - ESTRADA
NOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-368 Credor: DJD !MOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMl- N"
TItulo: L0TE87MS/RE - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 573,88 - Vencimento: 15/05/2011

Certifico, que, este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
31/05/2011.

Jaraguádo Sul (SC), 31 demaio de 2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 57 .. . " .
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A revista da mulher Intellgentel

oCORREIO 00 POVO

Eles vão desembarcar
na nossa praça!'

irecione o olho para um ca

lendário e perceba. Agora
que o mês de junho começa
a despontar e se transformar
em presente, o momento é
de reservar alguns dias na

agenda. E de folgar muito espaço na

estante de casa. Afinal, quando o meio
do ano chega, a Feira do Livro, obvia
mente, vem com ele.

DIVULGAÇÃO

Em 2011, a tradição não mudou.
O que se modificou foi a enorme lista
de atrações oferecidas aos visitantes.
Além dos estandes de diversas livrarias
do país, das visitas ilustres, daMarato
na de Contos do Sesc e do Cinema 3D,
outra novidade desembarca na cidade.
Conforme o responsável pelo evento,
o escritor Carlos Henrique Schroeder,
dessavez, o público poderá conhecer o
projeto Dengo-Dengo Cartoneiro. Com

ele, crianças, jovens e adultos vão apren
der a reaproveitar papel nas oficinas or

ganizadas dentro da própria Feira. Tra
balhos resultantes desse tipo de técnica
ainda devem compor uma interessante

exposição de livros.
_

Mas claro q!le os protagonistas de um
evento de literatura só podem ser escrito
res. E a Feira do Livro de 20 l l , que acon

tece entre 30 de junho e 10 de julho, pro
mete a visita de quatro nomes ilustres da
cultura brasileira. Quem são eles? Confira
em primeira mão:

nCIIA TÉCNICA
O QUÊ: sa Feira .do Livro
QUANDO: de 30 de junho a 10 c;Ie julho
ONDE: na Praça Ângelo Piazera, no
Cen�o de 'araguá do Sul
FUNCIONAMENTO: das 9h às 21h,
de segunda à sexta-feira, das 9h
às 19h no sábado, e das 1,Oh
às 18h no domingo
QUANTO CUSTA: acesso livre

ELIANA MARTINS

Autorá de mais de 50 livros para crian
ças e jovens, Eliana Martins é parceira da
autora Rosana Rios na trilogia 110 segredo
das pedras" com os livros "O Último Por-

,

tal",' "Tempo de Travessia" e "A Roda de

Fogo". Além disso, também assina' os su

cessos
li

Mulherzinhas", "Brinquedos En
sebados do Baú Estropiado'; "Terror na
Paulista", "A Chave do Corsário" (finalista
do Prêmio Jabuti), "O Mão deVeludo", "Re
ceitas Nojentas, Ideias Bolorentas", "Além
do Portão da Vila" (Finalista do Primeiro
Prêmio Barco aVapor e selecionado para o

Catálogo da Feira de Bolonha)' e "Cara de

Rnlaçha"
,

I ilr(r--I��iuí,dU' II �I
!111 : � � � ����jV �. 5 de julho, às I�h

, "

EDUARDO MONTECINO

Praça central da-cidade se lransfonnará em p�co
para leitores e escritores apaixonados por literatura

MÁRCIA TIBURI 'MGELA LAGO
'I

MárciaTiburi é doutoraemFilosofiapela
UFRGS (Universidade Federal do Rio-Grau- ,

,

de do Sul) com ênfase em Filosofia Contem-
. porânea. Entre 2005 e 2010 foiuma das apre
sentadoras do Programa Saia Justa, do.Canal
GNT. É autora de "Filosofiaem comum", "Di-

.

álogo: desenho', I� mulheres e a filosofia", '.

"Metamorfoses do conceito", "Uma outra
>

história da razão" e da trilogia intima com
posta pelos romances "Magnóliâ', "Arnulher
de costas" e "O manto". Em parceria com

Fernando Chuí publicou "Filosofia brincan
te", um grande sucesso quemostra a brinca
deira do pensar e apresenta aos pequenos
leitores o pensamento filosófico.
'Quando.vem: 7 de julho, às 15&

Esta escritora mineira viveu na Ve
nezuela e na Escócia: Há duas décadas,
ela escreve e ilustra livros para crian- .,..;

ças e também expôs seus trabalhos em
diversos países e recebeu prêmios no

Brasil, IJ.a França, Espanha, Eslováquia
e no lapão. Angela Lago tem mais de 40
livros publicados e, por oito vezes, ven-

ceu o Jabuti.
,

Atualmente, ela dedica parte do tem

po ao site wwwangela-lago.com.br um
espaço de experimentações' que dispo
nibiliza jogos, sons e brincadeiras para
crianças e adultos que se interessem por
arte, magia e ternura. III .11 fi .: ......

Quando vem: 6 de julho, às 9h15 lfi�HJH�
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. A atriz Renata, das telenovelas / Abreviatura de

Shilling
2. Veloz, célere

'23. Interjeição de surpresa, admiração, espanto / Fazer de-
senho em relevo num tecido, usando linha e agulha "

4. Pessoa que tem com outra relações sexuais mais ou
.s

menos estáveis, mas não formalizadas pelo casa-
4menta

5. Que tem a assinatura de um garanfe /'\

6. A indústria de chocolates que fabrica o Bis e o So- ...�

nho de Valsa / Conhecer as letras do alfabeto e saber
Greuni-Ias em palavras

7. (Fem.) Sufixo diminutivo / Um dente postiço 7
8. Feito por ti / Fazem-nas os que se reconciliam
9. Diz-se do osso ao qual se tirou a polpa que o revestia

8
10. (Mús.) Em andamento animado

H
11. Sabor picante / As iniciais do músico Menescal

9
12. Planta insetívora muito cultivada e comercializada,

de folhas espatuladas, com pêlos sensitivos e dois
io

,

lobos denteados, que se fecham quando os pêlos são
tocados

11
13. Ondas Tropicais / Cabo no extremo setentrional do

litoral brasileiro, no Amapá. 12,

VERTICAIS 13
1� Que tem saúde / Em que ocorre repetição de fonemas

idênticos ou parecidos no início de várias palavras na

mesma frase ou verso, visando obter efeito estllístlco
na prosa poética e na poesia

2" Da capital de Cuba / (Mús.) Abreviatura de rilardan-
do

3. As iniciais do estilista norte-americano Lauren / Feri-
: menta, contusão
4'; (Fig.) A atividade teatral/Educando
5. (Pop.) Incapacidade de tomar decisão / Fazer pressão

sobre
6. (Fís,) Unidade de medida das frequências dos fenô-

menos periódicos I Supercontinente hipotético, que,
segundo alguns autores, ao se fragmentar, teria dado

origem aos continentes atuais
7. Conceber com a mente / Arquivo Nacional
8. Segue Exma. I Aquele que não honra seus compro-

L missos no vencimento, ..

f 9. Espantosamente feio / Mulher com pelo menos um

filho.
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lembre-se

SUDOKU

���G\.
dJ'\}�Qo
\�\�"'�

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

1 6

-

PREVISAO DO TEMPO

Sol ,entre
nuvens

o tempo fica estável com
sol e algumas nuvens
devido à influência de
uma massa de ar seco.
Namadrugada de hoje
há condições para geada
nas áreas altas.Vento de
nordeste a noroeste, fraco
amoderado com rajadas.

JARAGUÁ DO ,SUL E REGIÃO
HOJ,E
M1N: aoe
MAx: 19°e

QUARTA
MíN: 11°e
MÁX: 200e

QUINTA
MíN: 14°e
MÁX: 23°e

SEXTA

MíN: 15°e
MÁX: 24°e

�ao POtra
do

, Na quarta-feira, a tendência é de

que o frio comece a diminuir no
Estado. No entanto, essa condição
vai embora rapidamente. Entre
sexta-feira e sábado, uma frente fria
se desloca pelo litoral provocando
chuva isolada. Depois, há acentuado
declínio nas temperaturas por causa
de umamassa de ar frio e seco.

De acordo com osmeteorologistas "

do Ciram (Centro de Informações
de RecursosAmbientais e

Hidrometeorologia de Santa Catarina)
o tempo seco e frio deve predominar
no Estado nos próximos dias. É
exatamente por isso que as condições
são 'favoráveis para a ocorrência de

geadas nas áreas altas.

,.

�
Ensolarado Instável

SE VOCÊ: VAI PARA,.,
ÁGUAS DE
CHAPECÕ

Sol sem nuvens no céu durante
todo o dia. À noite, tempo
aberto ainda sem nuvens.

Portanto, sem nenhuma

possibilidade de chuva ao longo
desta terça-feira. O sol nasce
às 7h13 e irá se por às 17h46.

FASES DA LUA
, MINGUANTE 24/05

• NOVA 01/06

CRESCENTE 08/06

CHEIA 15/06

J
�

"fI .. i"
ChuvosoParcialmente

Nublado

-... �,

Nublado Trovoada
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Tá chegando o dia
11ma pesquisa da SerasaExperian revelou que 39% dos
U apaixonados devegastar até 100 reais com o presente do love.
25% gastará entre 100 e 200 reais. E 1% vai desembolsarmais de500
reais. Não desanime se você não estiver nesse último patamar. O que
vale é o amor. E também a criatividade.Nada de somente entregar
o presente. É preciso criar um clima, ouvir uma música, aproveitar
ofrio para saborear um vinho e, sobretudo, namorarpara valer.

Beijos, abraços e afagos são essenciais. E, para as românticas, que
tal colocar toda inspiração em um cartão.Ai,ai,ai...!

Mãos bonitas com anéis
perfeitos. Enquanto
no inverno 90% do
nosso corpo fica
totalmente coberto, só
o que podemos fazer
é caprichar no make,
nos cabelos ... e nas
mãos. Só que dessa vez
não para falar sobre os

cuidados com nossas

patinhas, mas sobre os

acessórios para elas.
Anéis grandes no dedo
anelar ou indicador,
anéis delicadinhos na
ponta ou no meio dos
dedos e anéis enormes

.

no mindinho. Tão flash ...

Inventar desculpas e

mentiras para fugir de
um compromisso. Todo
mundo (eu disse: todo .

mundo) já fez isso em
algum momento. Primeiro
que eu sou adepta da
sinceridade, nada melhor
do que dizer que não quer
ou por que de verdade não
pode comparecer. Imagina
esque�er que inventou
uma Viagem para escapar
daquele casal de amigo
chato e depois dizer na
frente deles que o fim de
semana sob as cobertas
foi um tédio ... Não dá, né?
Bem treva!

universotpm@oc:orreioclopovo.com.br

Dica Amaléras
A Gleice, colaboradora do amaleras.blogspot.com, fez um post
sobre esmaltes para noivas. É claro que não é regra usar esmaltes
clarinhos no dia do "sim". Assim como também não é mais

surpresa vermos noivas em vestidos coloridos subindo ao altar.
E sendo bem sincera, eu até admiro essa ousadia de algumas
noivas e, por que não dizer, acho o máximo. Mas eu ainda curto
à beça aquele lance de "vestido branco, véu e grinalda" e, para
completar, eu acho fofíssimo ter as unhas pintadas com cores

suaves. Passa no amaléras e confere ainda as como fazer unhas
francesinhas, sem estresse ou lambuze ira.

CTRL C + CTRL V
BATENDO UM PAPO COM O GATINHO DE 18 NA BALADA.. "

BUSque setlealI'!"�

com os seus.

MA.5 MEU" NA BOA,
voe' ê MUITO GATA!

LIONS CLUBE JARAGUÁ DO SUL
CIDADE INDUSTRIAL

Sábado 04/06/2011
Local: Salão da Igreja atriz São Sebastião (centre)
Valor: R$ 15,00
a partir das 11 :OOhs

AS:SIh\, PRA AL.,GUéM,
DA SUA IDADE Você

TÁ 6TlMA!

Palavra de homem
Sinceramente, eu li a frase a seguir e fiquei me perguntando se

isso é, de fato, verdade. Quando já se entra numa amizade, tendo
aquela quedinha pelo amigo, aí nêga, vai mesmo rolar um interesse
além da amizade. Enfim, eis a frase. E me digam o que acham.
"Entre um homem moço e uma mulher bonita, a amizade pura,
a amizade intelectual é impossível. O homem e amulher são,
fundamentalmente, irredutivelmente, inimigos. Só se aproximam
para se amar - ou para se devorar." (Júlio Dantas)

3370--23,08

APOIO:

Fane/Fax: (47)3371·4133

JPfotOlitos
(41) 3·3"J'O-G241i:J.
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:ç hoje
Dnesta terça-feira, a partir das 20 horas,
Dque 250 mulheres de nossa sociedade se

encontram na Adega Airoso Menezes, para
comemorar a 5a Festa doChampanhe. Noi
te maravilhosa e descontraida, que contará
com apresentação de dança do grupo Dois

pra Lá Dois pra Cá, espaço de beleza com

Centro Estético Iaraguá, desfile de moda
com Homem.com Moda Masculina e a loja
Fine Piore. Terá também sorteios e a entre

ga de dois mil reais para as entidades CW
eAMA. E claro, gente bonita, a gastronomia
da Dornini Pizza e champanhe Rondinée ge
ladinha. Toda a cobertura será feita pelo fo
tógrafo Maurício Hermann e postada da na

- revistaNossa na edição dejulho. Afesta tem o

apoio da BellArte, Agência LiArte, O Correio.
do Povo eAdegaAirosoMenezes ePatyLenz.A
iniciativa é daRevistaNossa.

Corrente
Parece que a velhamáxima, o povo unido
jamais será vencido, está tirando a poeira
do tempo. Reciclado, voltou a ser a palavra
de ordem do povo para fazer-valer direitos.
A população foi para as ruas, reclamou'

. se organizou e conseguiu. O preço da

gasolina caiu - e não foi brincadeira! Logo
vemmais uma manifestação. O foco será
o preço da carne.

Malas prontas
Célio Lauro Lopes e sua amada Raquel

Marinho arrumando as malas para curtir as
férias de julho com estilo, na capital nordes
tina. Felicidades, irmão!

••

"Eu gosto de uma
pegada mais forte".
Ex·BBBMaria fala sobre suas

preferências sexuais em
entrevista à revista "VIP"

moagoncalves@netuno.com.br

BELEZA Noélen Lescovitz nas baladas da moda

Fofocódromo Buxixo
Uma profissional da saúde que adora se

comunicar está mais exuberante e alto astral...
Dizem os amigos próximos que a beleza vem
da nova fase que ela está vivendo. O namoro

secreto com o colega de profissão é coisa do

passado. Os dois assumiram e os pombinhos
vivem os melhores dias de suas vidas. Viva o

amor. Em Iaraguá, tudo se sabe! Por isso eu

peço a nossa espumante Cave Pericó! please! Onde comer
bem em Jaraguá
No Restaurante Nonna Dica.

Onde? Na rua Bernardo
Dornbusch.

O meu compadre Cacá Pavanello, depois
de assumir o novo cargo, em Floripa,
uma pasta oferecida pelo governador
Raimundo Colombo, resolveu repaginar
também o visual. O presidente do DEM
retornou no fim de semana para cidade
com os cabelos, literalmente coloridos.
O novo tom do irreverente político é
"marrom cabrinha". Pode?

MODA
A modelo

JuIia Darolt,
com uma das
belas bolsas
da coleção
oulono/iDvervo
da grife Laci
Barruff, .que
estará hoje,
na Festa do

Champanhe
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Novo endereço
Visando melhor conforto para a sua

clientela, a Decorpiso vai ampliar o
seu espaço, agora com novo endereço
e mais de 500m2• A nova loja será

totalmente climatizada e ainda mais

agradável! Terá novos produtos, novos
parceiros, tudo sob o comando dos

jovens empresários Rodrigo Freiberger
e Cleiton. Bom demais! Aguardem!

Vai perder?
No 2° Campeonato de Pênaltis
Masculino e Feminino, que acontece
neste domingo, no Society Jaraguá, em
frente ao Arroz Urbano, terá além do

serviço de bar e cozinha, muitamúsica
com o grupo 12 & 13. As inscrições
poderão ser feitas na Capital Imóveis.
O prêmio é de R$ 2.500,00. Mais
informações no fone 3370-2900.

·ca cle hoje
Participar da 5a Festa do Champanhe,

naAdegaAiroso Menezes.

Não há nada
..... ·ounada

mau, mas o

pensamento
o faz assim.

SIMPATIA
Gabriela

Leoni,
Manuela
Wolffe

Rodrigo
Basta no
London

Pub,no
showde
LéoLima

BALADA Os promoters ThiagoMattos e Pepe
Narloch, nos embalos da TheWav, sábado

Niver do Jorge
Não ousem esquecê-lo: Jorge de Souza,
presidente da Fundação Cultural de
Jaraguá, é o grande aniversariànte de
hoje. Liguem! Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns. O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

Dois para lá.
dois pra cá
o grupo de dànçaDois Pra Lá, Dois Pra Cá,
após participar da 5a Festa do Champanhe,
hoje, naAdegaAirosoMenezes, na sexta
feira, se apresenta no Baile de Gala, na
Sociedade Glória, em Joinville.

Lua de mel
Viajaram no fim semana para curtir uma nova
lua demel emGramado Gustavo e amulher
RúbiaGuimarães. Primeiro deram um stop
na nossa encantadora ilha, na vibrante capital
daFloripa. Foram comemorar aniversário de
casamento e também encontrar as primas
queridas de Rúbia.

• I I. •
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CRÔNICA
LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

OLIXOEO
PLÁSTICO
BIODEGRADÁVEL
Emminha casa separamos o lixo reciclável. O

caminhão que pegava esse lixo diferente do
lixo comum passava às quinta-feiras na nossa rua,
e tocava uma música que o caracterizava, então
sabíamos quando estava passando e levávamos
os sacos para entregar. Fazíamos isso porque, se
deixarmos os sacos com lixo reciclável na calçada,
os carroceiros ou catadores passam, abrem-nos e

procuram somente o que lhes interessa, geralmente
latinhas de bebida de alumínio, e espalham o resto

pela rua, senão em frente da casa da gente.
A tentativa de acabar com elas é justamente por

que o plástico leva dezenas de anos para se decom

por, por isso ele fica contaminando o solo por um

tempo tão grande. E o meio ambiente já foi bastante
agredido até aqui, prova disso é a revolta da nature
za que temos presenciado tão frequentemente nos
últimos tempos.

.Errtão me per
gunto: já existem

;_ os sacos feitos de

plástico biodegra
dável, por que não

se substitui de vez

o plástico-comum .

por esse plástico
que se decompõe
em semanas e não

causa prejuízo ne

nhum à natureza?
Teríamos que pagar
dez, quinze, vinte

centavos- por sacola, mas o que é isso em vista da
sobrevivência do ser humano neste nosso planeta
Terra? Que se disponibilizem sacos de plásticos
biodegradável em supermercados, feiras, mercados,
lojas, em todos os lugares, para que aquelas pessoas
que não levam a sua sacola ecológicamente corre-

ta, de pano, de lona, etc., comprem os sacos que
somem no solo sem causar nenhum dano.

Talvez, tendo que pagar, passemos a ter mais
cuidado com o nosso meio ambiente, tão fragi
lizado. Que todos nós tenhamos o bom senso de

separar o plástico comum para que seja recicla-
do, para que fabriquem com
ele, por exemplo, o papel
de plástico, com o qual
podemos fazer lívros mais
duráveis. Sem as sacolas

plásticas para complicar
o processamento
do lixo comum,
t( " .nos me-

, problemas

'Oue,se
disponibilizem

sacos de plásticos
biodegradável em
supermercados,
feiras, mercados,
lojas, em todos os

lugares.

I r- I
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

O Programa de Controle de Zoonoses divulga que há um cão disponível para adoção.
É o Oudu, muito manso e companheiro. O animal foi recolhido das ruas de Jaraguá
do Sul e recebeu tratamento veterinário completo. Os interessados devem entrar

em contato com a Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268 até hoje.

Comp-atência
Cred�bmdade

Contabilidade
Consultoria Empresarial

ClIGlSC, 006269/f) €1uaUdade

www.gum�.com.br
(47)3311-4147 UMA PARCERIA QUE DA CERTO,

NOVELAS
• INSENSATO CORAÇÃO

Teodoro se deixa levar por Norma. André e Lei
Ia se beijam e ficam juntos pela segunda vez. Cecília
pede que Vinícius tenha paciência e ele finge ser com

preensivo. Eunice diz a Zuleica que Irene está grávida
de Pedro. Ismael vai até a casa de Teodoro e Norma

pensa em convencê-lo a se tornar seu parceiro nos

planos contra Léo. Marina ouve Zuleica conversando
com Pedro sobre Irene.Beto leva Alice para passear
de lancha. Norma contrata Ismael para seguir Léo.
Natalie pede para Nelson analisar o contrato de ca

samento pré-nupcial proposto por Cortez. Alice e Beto
se beijam. Eunice vai ao trabalho de Júlio e ele não

gosta da visita. Beto diz a Alice que é casado. Norma

percebe que está conseguindo conquistar Teodoro,
Irene e Pedro fazem o exame de DNA para comprovar
a paternidade do bebê que ela está esperando,

Isaías e Minerva tramam uma armadilha para Lílian.

• CORDEL ENCANTADO '

Jesuíno vai embora do palácio sob o olhar des
confiado de Augusto, Herculano decide ir embora e

Penélope fica furiosa ao ser expulsa do acampamen
to. Úrsula sugere que Augu_sto dê a Jesuíno o título de
cavaleiro de Seráfia. Bel beija Benvinda teme por seu
filho ao saber o que ele fez para salvar Inácio. Padre
Joaquim aconselha Jesuíno a aceitar a homenagem
de Augusto, Timóteo planeja atrapalhar a homenagem
ao seu rival. Jesuíno aceita a homenagem de Augusto,

• VIDAS EM JOGO
Carlos diz que trocou o último número do jogo e

entrega o cartão para Francisco, O rapaz vê os núme
ros e explode quando verifica. Por uma questão de se

gurança, a turma do bolão decide se hospedar em um

hotel de luxo. Divina, que não sabe do prêmio milioná
rio, diz a Ernesto que pedirá a separação de Severino.
Quando ela chega ao restaurante, o marido conta que
acertaram na loteria. Belmiro vai com Hermezinda até
a casa de Fátima. Ela se irrita com a presença do pai
e de Hermê e os expulsa. Antes de ir embora, Herme
zinda diz que Belmiro ficou milionário e Fátima fica em

estado de choque. A turma chega ao hotel.

• MORDE E ASSOPRA
Dulce decide contratar um advogado para liber

tar Guilherme da cadeia'. Aquiles afirma que o contra
to de Keiko com Tieko é ilegal. Salomé tenta raptar
Zariguim e leva um choque elétrico do robô. Celeste

propõe que Áureo finja ser seu namorado. Naomi ten
ta convencer Akira a lhe dar a chave do laboratório
de ícaro. Irene proíbe Caco de se encontrar com Inês.

ANIVERSARIANTES

30/5 Gilson Daren Andrei M. Ferreira
Ana Claudia Oecksler Haroldo Kuhl Andrieli Pereira
Andreza Vieira James K. Schulle Aykson F. da Silva
Arlete M. G. da Rosa João M. Ramos Bruna E. Pereira
Basilio Veríssimo rosa João V. Boiko Cristiano LenertJr
Bernadete Persch Kety F. Prestini Danilo Boling
Bruno G. Barbosa Luciano Sablno Darlene S. Pereira
Camila I. R.Eger Lucimere C. Krueger Diana Silva
Carolina V. Bosse

•

Margarida de Andrade Dolores M. Finta
Célio Fischer Maria de L. dos Santos Edemir Hornburg
Denis W. Hohl Marilda S. Schmitz EleniceWenk

Diogo P. da Silva Marlene Bortolini Franciele Woelk

;)Iorgenes Gnewuch Matilde dos Santos Francisco Urbanski
t_JSOIl B. BorgesJr Nadir T. Trentini Gabriela Franzner
Edson Lennert Nilda B Leskowicz Gefersson Stinghen
'lira Hanemann Patricia Erdmann Guilherme H. Neto
118S Pommereniag Richer Zapella IIvi Fodi
'0 W ;) stini Tainá C. Zellner Iraci Darse Schünki
cjl )" ;llerbon 3:1,15 Irio J. Bortolini

L . 'lente Alanj. Rahn Iris Friedemann
pc. . \r'hr ... AlanaGomes Jair A. Backes

Ana Paula Picolli Jarder J. Mohr
Anderson Neumann Jean C. Veloso

Jeferson Luis Leithold
Jenifer Colari
Jonas Stinghen
Juan C. Veloso
Leticia J. D. A. da Costa
Luciane Rahn
Márcio Bylaardt
Maria das G. Inácio
Mário C. Andreatta
Marli Cipriani
Micheli S. Caetano

Miguel G. Balsanelli
Nilda B Leskowicz
Noemia Neujorks
Odenir da Rosa
Paulo Fogliatto
Roberto L. Zehnder

Rodrigo Piazera
Sabrina Woelk
Tainara D. Leskowicz
Vanderlei M. Pereira
WaldiroWendoff
Yasmin Guimarães
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AMOR E OUTRAS DROGAS

Este filme do diretor Edward
Zwick é uma comédia recém
lançada. Nele, a atriz Anne
Hathaway interpreta Maggie,
uma mulher de espírito livre
que não quer se amarrar de
maneira alguma. Ela só não
esperava conhecer Jamie (Jake
Gyllenhaal), um charmoso
vendedor de produtos
farmacêuticos que tem todas
as mulheres aos seus pés.
Aos poucos, o relacionamento
evoluiu e ambos descobrem
que estão sob a influência da
droga mais forte já inventada: o
amor! O longa tem 112 minutos
de duração, é distribuído
pela Fox Vídeo e já figura nas

prateleiras das locadoras de
Jaraguá do Sul e região.

......._.�.,.;..._, .,

.;:,

DVD + CD DE SAMBA

Em 2008, quando estava

lançando o CO Madrugada,
Marfnália recebeu um convite
para viajar para a África e fazer
shows em Luanda (Angola)
e. Maputo (Moçambique). O
OVO + CD recebeu o nome

de "Marfnália Em África Ao
Vivo", com direito a show e

documentário. O ÇO tem 16 das
19 faixas que compõem o OVO.

Este apresenta o show gravado
na Ilha de Luanda e uma Roda
de Samba, gravada em um

quintal do Rio de Janeiro, com
participações de Gilberto Gil,
Martinho da Vila, Carlinhos
Brown, Mayra Andrade, as irmãs
Analimar e Maíra Freitas e a

sobrinha Oandara Black.

,,�. .., �, ,.. t
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TIRIHHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

FUja, Clarice. Ele "ai te matar
para roubar 5eV dinheiro! ENQUANTO ISSO

NO OLIMPO...

E oS protestos continuam na capital <jre'3a
O caos tom.:; cemta da cidade�

Acha "(Je de"lemos ll1terferir?
I

$ahh! A�a .,ve tá ficando rriaSsa!

\

CINEMA lo1illtirando.colI'I.l.r

RIO
Dos criadores da série de sucesso A Era do Gelo: Rio é uma divertidíssima aventura sobre as

sumir riscos na vida. Blu é uma arara domesticada que nunca aprendeu a voar e tem uma vida

tranquila e confortável ao lado de Linda, sua dona e melhor amiga, na pequena cidade de Moose

Lake, Minnesota. Blu e Linda pensam que ele é o último de sua espécie, mas Quando ficam
sabendo que há outra arara azul que vive no Rio de Janeiro, eles partem para a terra distante e

exótica na expectativa de encontrar Jewel, uma fêmea da espécie de Blu. Logo depois de sua

. cbeqada, Blu e Jewetsão sequestrados por um grupo de atrapalhados contrabandistas de ani
mais. Com a ajuda da experiente Jewel e de um grupo de debochados e faladores pássaros da

cidade, Blu consegue escapar. Agora, com seus novos amigos a seu lado, Blu precisa descobrir
a coragem para aprender a voar, enganar os sequestradores que continuam em seu encalço e

voltar para Linda, a melhor amiga que um pássaro já teve.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h1 O,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• As Mães de Chico Xavier (14h30,
16h40, 18h50 e 21 h).
• Cine.Breithaupt 3 .

• Rio (14h)
• Velozes e Furiosos 5 (16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas (15h20, 18h20 e 21 h20)
• Cine Garten 2
• Uma Manhã Gloriosa (21 h50)
• Cine Garten 2
• Rio (13h45, 15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio

(13h30, 16h1 O, 18h50e 21 h40)
• Cine Garten 4

,

• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h15, 16h45,
19h30, 22h10)
• Cine Garten 5
• Deixe-Me Entrar (14h, 16h30, 19h10 e 21 h30)
• Cine Garten 6
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas (3D) (13, 16h, 19h e 22h)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h', 15h50, 18h40 e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Rio (14h30 e 16h50)
• Cine Mueller 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (19h e 21 h45)
• Cine Mueller 3
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h20, 15h30,
17h40, 20h e 22h)

/'/
,/,,.

/,,;1'
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BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (13h,
16h,19h,22h)

,

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h10, 18h10 e 21h10)
• Cine Neumarkt 3
• Rio (16h30)
• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (13h40, 19h1 O e

21h50)
• Cine Neumarkt 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40, 1�h50, 20h e

22h10)
• Cine Neumarkt 5
• Rio (14h10)
• Cine Neumarkt 5
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (16h10, 18h40 e

21h20)
• SalaVip
• Como Você Sabe (14h20, 19h20 e 21 h30)
• SalaVip
• Os Agentes do Destino (16h45)

Faro eWinits: será

que o casa reatou?
Recém separados, os atores Danielle
Winits e Jonatas Faro foram fotografados
aos beijos no último domingo, em uma

churrascaria da Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro. O relacionamento dos atores
durou apenas quatro meses e chegou ao

fim em março. Eles são pais de Guy, que
nasceu dois meses após a separação.

Mirella assume o

novo namorado
Enfim, o casalMirella Santos eWelington
Muniz parou de tentar esconder o que já
estava exposto.Ao som do pagode romântico
do Exaltasamba, os dois trocaram beijos'
apaixonados, na noite daúltima sexta-feira,
no CitibankHall, na Barra daTijuca, na
ZonaOeste do Rio. Sem deixar dúvidas para
ninguém, os dois não se importaram com os

olhares ávidos dos fotógrafos de plantão, e
decidiram - enfim - relaxar.

'Gabriela Duarte
confirma gravidez
A atriz GabrielaDuarte vai sermãe pela
segunda vez. Ela e o marido, o fotógrafo Jairo
Goldflus, vão darmais um netinho para
ReginaDuarte. O casal já tem uma filha,
chamadaManuela. Por isso, amãe prefere
ummenino. Mas, conforme a avó coruja, o
que interessamesmo é a saúde do bebê.

nuk aparece na lista
dos mais inOuentes
A revistaÉpoca, em sua edição de aniversário,
elencou os brasileirosmais influentes com
menos de 40 anos. O ator e cantor Fiuk, a
cantora Ivete Sangalo, o vocalista doNX
Zero Di Ferrero e o atorWagnerMoura estão
na lista. Além desses, o humorista Marcelo
Adnet, o nadadorCesar Cielo, o apresentador
Luciano Huck, o jogadorRonaldo Fenômeno
e o comedianteBrunoMazzeo,A lista

completa está na edição que chegou às
bancas no fim de semana.

IIORÓSCOPO

Didi é processado
por causa de filme
o humorista Renato Aragão corre o

risco de ser obrigado a desembolsar R$
1 milhão. É que FernandaAmericano do
Brasil, protagonista do longaA Filha dos
Trapalhões, lançado em 1984 pela empresa
de Didi, entrou com processo na justiça
exigindo amilionária indenização. A atriz,

.

hoje com 31 anos, alega o não recebimento
de direitos de imagem. Segundo ela, só de
bilheteria, na época, o filme somou dois
milhões de espectadores.

Irmã de Thalia casa
no funeral da mãe
A irmã da cantoraThalia não cancelou a

cerimônia de casamento, marcada para
o último fim de semana, após amorte da

mãe, vítima de um derrame cerebral no
dia anterior. Ernestina Sodi apenas deu
adeus à festa, porém, manteve o sim. Isso

porque, levou em conta uma promessa feita
à matriarca da família. Ela jurou que seria
muito feliz no novo casamento. A troca das

alianças foi discreta e ocorreu ao lado do

corpo deYolandaMiranda.

ÁRIES
No âmbito profissional, se tiver determinação e boa

vontade, conseguirá conquistar seus objetivos. Sua vida
amorosa pode sofrer instabilidades esta noite.

TOURO
Trabalhos ligados a vendas, publicidade e divulgação
estão favorecidos neste dia. No relacionamento afetivo,
tudo indica que estará inconstante.

GÊMEOS
No setor profissional, tarefas que exijam concentração
vão fluir bem nesta terça-feira. No relacionamento afetivo,
tenha cautela ou poderá se iludir.

CÃNCER
Ótimo dia para trocar ideias com colegas de trabalho ou

pessoas mais experientes. A noite pede um pouco de

privacidade. A dois, cuidado com desilusão.

LEÃO
No trabalho, atividades mentais são as mais favorecidas.
Na paquera, tudo indica que terá sucesso. A dois, não
deixa a inconstância fazer parte da relação.

VIRGEM
O astral favorece concursos e testes de conhecimento. No

romance, o clima não é dos melhores. Cuidado com suas

expectativas ou pode se frustrar.

LIBRA
O dia favorece ii regularização de documentos no setor

profissional. Com o trabalho em evidência, você pode
deixar a vida amorosa em segundo plano.

ESCORPIÃO
Atividades que exijam comunicação e deslocamentos
estão favorecidas. A dois, cuidado na hora de avaliar seus
sentimentos e os do par. Pode se decepcionar.

SAGITÁRIO
Você deve manter a concentração no trabalho de rotina e

na produtividade. Conflitos não estão descartados à noite.
A dois, é melhor se desapegar do passado.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, a área de comunicação e transportes é
a mais indicada neste dia. No romance, há sinais de
instabilidade e inquietação nesta noite.

AQUÁRIO
A manhã promete ser produtiva para profissionais
autônomos ou para quem trabalha por conta própria.
A dois, cuidado com ciúme exagerado.

PEIXES
Com a criatividade a todo vapor e paciência
de sobra, vai se dedicar a atividades que exijam atenção
no trabalho. A dois; cuidado com a carência.

.
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• 31/5 - TERÇA.FEIRA
Cinema:Vidas Secas. Onde: Sesc. Horário:
20h. Quanto custa: acesso gratuito

• 31/5 - TERÇA·FEIRA
Evento: Inscrições para o Festival

Jaraguaense da Canção. Onde: na
Fundação Cultural. Horário: 8h às l lh
e das 13h30 às 16h30. Custo: gratuito.
Para se inscrever: Interessados devem

entregar a ficha de inscrição (disponível
no site http: / /cultura.jaraguadosul.com.
br) devidamente preenchida e assinada.
Também é necessário três cópias
impressas da letra damúsica (em fonte
Times New Roman, córpo 12), um CD

�

contendo somente a gravação original da
música, fotocópias do comprovante de
residência e /ou trabalho e da carteira de
identidade de cada inscrito.

• DE 1 A 3/6 �'DE QUARTA,
.r.

A SEXTA·FEIRA
Curso: Análise do problema e tomada
de decisão. Onde: Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul (Ceias). Horário: das
18h30 às 22h30. Quanto custa: nucleados
(Acijs-Apevi): R$ 280; associados (Acijs
Apevi, CDL e Sindicatos Patronais): R$
295; e demais interessados: R$ 510

Quer se inscrever? Mande um e-mail

para treinamento@acijs.com.br. O

{ I

curso será ministrado pelo consultor
organizacional Elton Soares.

,

• 2/6 - QUINTA·FEIRA
Show: Karametade. Onde: London Pub
Horário: a partir das 22h. Quanto custa:
R$"5 (feminino) e R$ 15 (masculino). Os
ingressos serão vendidos apenas no local.

• DE 2 A 4/6 - DE QUINTA·
FEIRA A sÁBADO
Artes visuais: Invasão Urbana. Onde:

PraçaÂngelo Piazera. Horário: 10h e 15h

(quinta e sexta-feira) e 9h e Llh (sábado).
Quanto custa: gratuito

• 3/6 - SEXTA"FEIRA
DJ: Gui Boratto. Onde: London Pub.

. Horário: a partir das 22h. Quanto .

custa: antecipados esgotados. Valor
de venda no local não informado.
Com ingressos antecipados esgotados,
o London Pub recebe o top DJ Gui
Boratto. Além dele, a balada ainda
conta com a presença de Edu Schwartz
B2B Alva K e Felipe Adriano,'

• 3/6 - SEXTA-FEIRA
Palestra: Oportunidade de Negócio
Brasil-China, com o consultor
Vladimir Milton Pomar, promoção da
Fecomércio (Federação do Comércio

de Santa Catarina).Onde: Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul)
Horário: 19 horas. Custo: gratuito. Quer
se inscrever? As inscrições podem ser

feitas pelo telefone (48) 3229 1016 ou
e-mail eventos@fecomercio-sc.com.br.
As vagas são limitadas.

• 4 E 5/6 ., sÁBADO E DOMINGO
Música: Todos os sons. Onde: Shopping
Breithaupt, Horário: 12h.
Quanto custa: gratuito

• 4/6 - sÁBAl)O
Show: Khrophus, Sodamned e

Juggernaut. Onde: Espaço Oca ..

Horário: a partir das 22h. Quanto custa:
R$ 10 (ingressos no local). Aorganização
dos shows está por conta da Rock Out

Produções. Outras informações: www.
twitter.com/RockOut_Prod.

• DE 6A9/6-
DE SEGUNDA A
QUINTA-FEIRA
Curso: Gestão por processos. Onde:
Centro Empresarial de Iaraguá do Sul

(Cejas). Horário: das 18h30 às 22h30.

Quanto custa: nucleados (Acijs e Apevi)
R$ 380; associados (Acijs e Apevi, CDL e

Sindicatos Patronais): R$ 395; e demais
interessados: R$ 580. O curso tem como

público-alvo gerentes, supervisores e

líderes que têm sob sua responsabílidac
a gestão de processos operacionais,
gerenciais ou de apoio. O instrutor é
Roberto Reguse.

• DE 6 &10/6 - DE
SEGUNDA A SEXTA
Curso: Boas práticas de manipulação
e segurança alimentar. Onde: Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas).
Horário: das 8h às 12h. Quanto custa:
nucleados: R$ 310; associados: R$ 340; E

demais interessados: R$ 520.
A capacitação tem o objetivo de apoiar
a implantação de ações que visam à

segurança alimentar nas empresas.
O contato para inscrições e

informações é (47) 3275-7017 .
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92 ANOS INFORMANDO

EDUARDO MONTECINO

"

NOSSOMUITO OBRIGAI lOAVOCES!
OCP completa mais um
aniversário agradecendo
a companhia de leitores,
assinantes e anunciantes

JARAGUÁ DO SUL
.............................................................. , .

ALEXANDRE PERGER

Nómês em que completa 92 anos de exis
tência, o jornal O Correio do Povo deci

diu homenagear seus leitores, seja aqueles
que há décadas e décadas dedicam uma par
te do seu dia a dia para acompanhar nas pá
ginas do jornal mais tradicional do Estado as

notícias da região, seja também aqueles que
estão descobrindo agora o prazer de estar

bem informado. Porque uma história quase
centenária não se faz sozinha, é preciso de

dicação, seriedade e sabedoria de toda uma

equipe, mas também é preciso contar com

a confiança da comunidade. Com os perso
nagens que vocês vão acompanhar a seguir,
queremos representar a todos, nossos leito
res, anunciantes e parceiros. Agradecemos
a fidelidade e renovamos o compromisso
de informar com credibilidade e agilidade.
Nosso muito obrigado a vocês!

MICHELE GOUCHE

Jdt�
DONAÁI.mAGRUBBA
Com 107 anos de idade e a memória um

pouco fragilizada, a aposentada Álida Grub
ba não lembra ao certo há quanto tempo,
mas sabe que lê o jornal O Correio do Povo
desde que era moça e começou a assinar

quando voltou a morar em Jaraguá do Sul.
Com boa saúde e ainda lúcida, dona Áli
da ainda lê o jornal todos os dias depois do

almoço e faz questão de afirmar que a as

sinatura é sua. "Eu sempre assinei o jornal,
sempre fiz isso sozinha", lembra. Saber sobre
as novidades de Iaraguá do Sul foi o quemo
tivou Álida a assinar o jornal e é o que a mo

tiva a continuar assinando. "Hoje tem muito
mais notícias que antes. Estámuito bom".

lA
FERNANDO SPRINGMIINN

Combinando o prazer de ler o jornal- com o serviço de

anúncio, o aposentado Fernando Arthur Springmann co

meçou a assinar o jornal O Correio do Povo assim que che

gou a Jaraguá, em 1952, quando atendia várias especialida
des médicas, por ser um dos únicos profissionais do setor

na cidade. Fernando lembra que não existia outro meio de

comunicação na região e ressalta a importância do jornal
para o crescimento da cidade. "Eramuito importante, tinha
facilidade e era agradável", conta. Com mais tempo, pai es
tar aposentado, Fernando afirma que o jornal faz parte do
seu dia obrigatoriamente. liA primeira coisa que faço quando
acordo é pegar o jornal para ler. Não fico sem", confessa. Para
ele, com o passar dos anos, o jornal foi se transformando,
melhorando e ficando cada vez mais atraente.

lA
IRIO JOSÉ BERTOUNI

Dizer que O Correio do Povo é grato à família Bortolini é
fazer justiça. Em 1940, o marceneiro Emilio Bortolini levouo

jornal para a Vila Chartes, atitude que inspirou mais pesso
as, que começaram a assinar o periódico. Emílio faleceu em

1994, mas o filho e também marceneiro, Iria José Bortolini,
herdou a tradição do pai e até hoje, aos 68 anos de idade,
mantém a assinatura e acompanha o jornal todos os dias.
Com a experiência de um leitor assíduo, Iria afirma que o

jornal evoluiu em todos os sentidos. "Destaca as notícias de
toda a região. Traz as novidades", enfatiza. Filho de imigran
tes italianos, Emílio Bortolini já foi destaque no O Correio do

Povo, em uma reportagem publicada em 1989.

EDUARDO MONTECINO

,Â.
O CORREIO IDS

Não são apenas os adultos que gostam de ler jornal, os
pequenos também se interessam. Pensando nisso, O Correio
do Povo distribui mensalmente O Correio Kids, para que as

crianças peguem o gosto pela leitura. Ainda com 8 anos de

idade, Iulíaní Cristina da Silva gosta de animais, poesia,
música e das páginas coloridas do impresso distribuído

gratuitamente a 27mil estudantes da região. "Participo das

promoções e gosto das brincadeiras e dicas de filme", afir
ma Iuliani. Os professores incentivam e dão todo o apoio,
a exemplo de Rosimere Clementina, que considera impor
tante a iniciativa de distribuir um jornal para as crianças.
"Eles olham os pais lendo e também se interessam. É im

portante ter algo que esteja ao alcance deles", enfatiza a pro-
fessora da Escola Ana Towe Nagel.
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JORGE ORLANDO AMODIO
Com pouco tempo. para folhear as páginas do. jornal, o.

comerciante Iorge Orlando. Amodio encontrou no. site de O
Correio do. Povo uma maneira dinâmica de acompanhar as
notícias da região, "Assim que chego. na loja acesso. o. site, en
quanto. não. atendo. os clientes", conta Jorge, que possui uma
videolocadora há 20 anos, O comerciante confessa que se in
teressa pouco por esporte e gosta de acompanhar asnotícias
de economia, geral e segurança. "O site está sempre atualiza

do, é bom de ver as notícias assim", comenta,
"

ROSEMERI VEGINI Wmln•

Assim corno milhares de mulheres
da região, a aposentada Rosemeri.Vegi
ni acompanha as matérias e as dicas da

Blush, Ia revista damulher inteligente', dis
tribuída mensalmente pelo. jornal O Cor

reio. do. Povo. Mas Meri, corno gosta de ser

chamada, também lê o. jornal diariamente,
co.mo. "complemento do. café da manhã.
"Ler O Correio é um hábito, uma leitura

obrigatória". A aposentada faz questão. de
contribuir para que seus vizinhos também
se mantenham informados. "Assim que
leio, passo. pelo. muro. para que mais pes
soas possam ler", confessa Meri, aos risos.

MARCELE GOUCHE

À
HUMBERTO PRADI

Há mais de 50 anos, o. jornal O Correio
do Povo faz parte da vida do. advogado
Humberto. Pradi. Quando. o. pai, o. comer

ciante Victorio Pradi, morreu, lhe deixou a

assinatura que mantinha desde o. início. da
década de 1940. Com 64 anos de idade, o.

advogado lembra que começou a acompa-

nhar as notícias assim que aprendeu a ler.
"Era o. único. jornal da época", diz Humber
to, que era amigo. pessoal de Eugenio Vic
tor Schmõckel, um dos antigos 'diretores
do. OCP. Hoje, o. advogado considera que o.

jornal evoluiu bastante. "Está mais abran

gente, com mais notícias",

MARCELE GOUCHE

� TDTANI LOUISE
DOS SANTOS

Estudante de jornalismo e antenada
em tudo. o. que acontece no. mundo fe

minino, Tiffani Louíse dos Santos, de 20 -

anos, acompanha mensalmente a Revista
Blush. Para ela, é interessante a iniciativa

de criar uma publicação. voltada às mu
lheres. "É importante dar dicas de saúde,
comportamento e moda", diz a estudan

te, que afirma gostar de ler principal
mente os perfis. "Gosto do. estilo. da es

crita, da diagramação. e considero a revista
bem atrativa", conta Tiffani.

MARCELE GOUCHE

DSEKRUEGER
Assinante do. O Correio do. Povo.

desde 1959, a dona de casa Ilse Krue

ger começou a ler o. jornal em 1959 e

nem pensa em cancelar a assinatura.

, "Enquanto. eu .,viver e o. jornal existir,
'I. vou assinar";'dedara Ilse, com a paixão.
de quem se interessa" em acompanhar
as notícias da região. nas páginas de
um dos mais tradicionaís jornais do.
Estado. A dona de casa, assim corno

outros leitores, também destaca a evo-

j :
, ilEicou'mais moderno, "

a de interior, ma;s'o
,

..

i

empre foi importante"
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ORA ESTÁMAIS FÁCIL EXERCERACIDADANI
(OMPANHANDO OTRABALHO DOS NOSSOSVEREA

A Câmara
é toda ouvidos

pravocê.

A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL ESTÁ DE SITE NOVO,
MAIS MODERNO, FÁCIL DE NAVEGAR E COM MAIS CONTEÚDO.

É SÓ CLICAR E SE LIGAR NO QUE ACONTECE NA NOSSA CASA DE LEIS MUNICIPAIS.
, ['TER 'CERTEZA DE QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR ALGUMA COISA QUE MEXE COM AVIDA DE TODOS NÓS, JAHAGUÂNÊ
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Manutenção �

R$ 44,28 MILHOES

Investimentos

·R$ 28,76 MILHÕES
• Recursos próprios
R$ 23,97milhões

• Financiamento CEF

R$ 4,76milhões
• Financiamento Funasa

R$1l,2mil

INVESTIMENTOS
PREVISTOS PARA 2011

DivisãoAdministrativa

R$ 329.504,00

Divisão Água
R$ 2.660.000,00
Divisão Esgoto
R$ 12.339.648,00
• Recursos próprios
R$ 4.863.972,00

• Financiamento CEF
R$ 7.475.676

TOTAL DE
INVESTIMENTOS EM 2011

R$ 15.329.152,00
• Recursos próprios
R$ R$ 7.853.47�,00

• Financiamentos

R$ 7.475.676,00

ABASlrE�;JfI!fI:J!IITOIDE ÁGUA
.. Bairros atendidos por sistemas independentes

Zona ruraI- abastecimento pela ETASul

Demais bairros - Abastecidos pela ETACentral

Esperança com a ETA Sul
Sistema, que começou a funcionar em

abril, é aposta do Samae para sanar a falta

de água nas épocas mais chuvosas do ano.

JARAGUÁ DO SUL
................. , , ..

BRUNA BORGHETI

Segundo dados do Samae (Ser
viço Autônomo Municipal de

Água e Esgoto), 98,2% da popula
ção jaraguaense é atendida pelo
sistema de abastecimento de

.

água. Em um primeiro momento,
o índice impressiona. Até mesmo

porque, no Estado, segundo uma

pesquisa divulgada emmarço pela
Agência Nacional de Águas (ANA),
46% da população urbana é aten
dida pelos sistemas integrados. A
superioridade numérica de Iara

guá do Sul, no entanto, não sig
nifica que a cidade não passe por
problemas sérios durante alguns'

. períodos do ano - especialmente
no verão quando as chuvas acon
tecem commaior intensidade.

Mesmo com números satis

fatórios, esse atendimento não é
constante. Grande parte da po

pulação que mora nas áreas mais
afastadas ou mais altas sabe que a

hora a mais de claridade e o calor

do verão significam, além de rou

pas mais leves, torneiras vazias e

dificuldade para desenvolver ativi
dades básicas do dia a dia.

O assessor de comunicação e

gestão ambiental do Samae, Viní
cius Schweighofer, afirma que a

média de consumo é de 131litros

por pessoa a cada dia. No verão,
principalmente nos finais de se

mana, estima-se que esse índice

passe de 200 por pessoa, causando
uma queda no nível dos reservató
rios e uma diminuição na pressão
das redes. IIOS consertos de redes
também são outro motivo, já que
o abastecimento fica temporaria
mente interrompido até mesmo

em bairros inteiros", explica.
A promessa do Samae é que os

transtornos do último verão não

voltem a se repetir. No dia 26 de

abril, começou a operar a Estação
de Tratamento de Água (ETA) Sul,
no Garibaldi, que abrange a região
de bairros como o Rio Cerro e Iara
guá 89, consideradas zonas rurais.

O investimento, de R$ 6 milhões na

estação e R$ 3 milhões na adutora
e nas redes, deve garantir o atendi
mento a 40mil pessoas - com apos
sibilidade de atender 70 mil com o

crescimento da população.

# • ,., .'.; " I I I • " :, J • '

Maria, do Boa VISta, diz que époCa de
chuvas é sinônimo de falta de água

Caixa d'água é garantia de
fornecimento ininterrupto
Mesmo com novos investi

mentos' pouca diferença pode
ser percebida em áreas como a

localidade Boa Vista. Maria Lú
cia da Silva Barbosa, que mora

no morro, afirma que a época
de chuva é sinônimo de falta de

água. 110 Samae sempre diz que o
problema é lá em cima (no siste
ma independente que abastece o
local) e pede para gente instalar
uma caixa d'água", explicaMaria.

A família de cinco pessoas
adquiriu uma caixa de 500 litros
há alguns meses, mas está espe
rando o fim de uma reforma na
casa antes da instalação. "Quem

tem caixa d'água dificilmente
terá problemas. Se são cinco pes
soas na casa, a caixa deveria ter
1000 litros", esclarece o assessor

de gestão ambiental do Samae,
Vmícius Schweighofer.

Em relação aos problemas
de manutenção dos tubos, que
também ocorrem no local, o

presidente da autarquia, Isair

Maser, afirma que pouco pode
ser feito além dos 'consertos. 110
material utilizado nas tubula

ções é de responsabilidade de

empresas contratadas por lici

tação. Não indicamos marca ou
qualidade", justifica. .. . . " .

�:'���!�'�:!�������������������:���::.:�

Mananciais
em estudo
Um estudo sobre

,

�bªstecimEfnto de águ(i ,

,

divUlgadd'emmarço pela'
ANA (AgênciaNacional de
Águas' classificou Iaraguã do

,

Sul como uma das cidades
"" ' ",,' ,

que precisariam adotar novos
mananciais para não ficar
sem água apartir de 2025.

. ilVirlÍdu,s Scnweigllbf�r; no I ,',"

entanto, afirma que a pesquisa
foi baseada em dados que as

companhias d.e saneamento
forneceram. Ele explíêa que,
em Iaraguá, essa proposta
partiu do próprio Samae
como amelhor alternativa
técnica, levando em conta a

distribuição dos bairros.
IIÉ amelhor, e não a única
alternativa. Segundo
a análise da Agência,
teremos problemas se não

começarmos a investir até
2015. A ETA Sul, no entanto,

que já foi entregue, coloca a

cidade novamente na zona

de conforto em termos de
abastecimento de água",
garante. O novo manancial

já teria sido adotado -

enquanto a ETA central capta
a água do Rio Itapocu, a fonte
da ETA Sul é o Rio Iaraguá.
No Itapocu, além disso, há a

possibilidade de triplicar o
volume captado atualmente.

A ETA Sul, que
já foi entregue,
coloca a cidade
novamente na

, zona de conforto
em termos de
abastecimento
de água".

A região da cidade que deve
continuar com um baixo
índice de abastecimento,
registrado em 11,5%, é a área
rural.Vinícius afirma que a

baixa densidade populacional
. faz com que não exista
viabilidade técnico-econômica

para a implantação de redes
de abastecimento de água.
USem contar que há um
fator cultural. Eles mesmos

. preferem continuar utilizando
a água de poços, apesar de a

qualidade da água não ser tão

alta", explica o presidente da
autarquia, IsairMoser.

_ ; i "t � j- • � ;
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SANEAMENTO BÁSICO

Só 50% da população é atendida
Desafio do Samae
é levar tratamento
de esgoto a 80%
dos jaraguaenses
até 2012.
JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Lúcia da Silva viu a comuni

dade do bairro Iaraguá 84 se

desenvolver. Quando se instalou
no local, há 39 anos, existiam

apenas duas outras casas nos

terrenos próximos à proprieda
de da sua família - o resto, nada
mais era do que uma vasta ex

tensão de mato. Aos poucos, os
vizinhos foram chegando. Mais
ou menos na mesma época, no
entanto, ela começou a se inco

modar com um deles, bastante
indesejado: o forte cheiro de es

goto, que se torna insuportável
nos dias de mormaço e também
em épocas de chuva, quando a

água do córrego do outro lado da
rua chega ao asfalto.

A casa de Lúcia fica na su

bida do morro da rua Herbert

Baumann, do lado esquerdo. O

pequeno córrego, com alguns
entulhos, fica do lado direito.

EDUARDO MONTECINO

SaÍnae já teria ido ao local implantar tubulação,mas obra ainda não foi finalizada

O problema é que a água que
vem da nascente traz também
o esgoto da comunidade, tor
nando o odor quase insupor
tável na maior parte dos dias.
"O cheiro ruim começou há
muitos anos, sequer consigo
me lembrar a data. Nos finais

Tratamento de esgoto
só existe há 12 anos

O problema do bairro Iaraguá
84 é compartilhado por morado
res de locais como o Três Rios do

Norte, Ribeirão Cavalo e Santa

Luzia. Atualmente, apenas 47,9%
da população jaraguaense conta

com coleta e tratamento de es

goto, contra 12,84% de cobertura
média no Estado. As estações de
tratamento que já funcionam são

as do Água Verde, que inclui bair
ros comoAmizade e EstradaNova,
e da ETE (Estação de Tratamento

de Esgoto) Ilha da Figueira, que
atende os bairros ao Leste da cida
de. Todas as outras regiões ainda

esperampela implantação de uma
estação - e a que está mais pró
xima de ser atendida é a que fará

parte da ETE São Luís, como a do
bairro Iaragua 84.

As obras começaram em 2009

e devem ser finalizadas no próxi
mo ano, com um orçamento to
tal de R$ 30 milhões - sendo que
R$ 21 milhões foram financiados

pela Caixa Econômica Federal.
Por enquanto, o Samae trabalha
na implantação de redes coleto
ras. A coleta em si e o tratamen-

to ficam para 2012. "Com essa

ETE operando, vamos atender
80% da população. É preciso
considerar que, há 12 anos, não

havia tratamento de esgoto em

Iaraguá do Sul, então, o avanço
foi considerável. O restante das

residências, enquanto não são,

atendidas, devem passar por um
sistema de fossa séptica e filtro
anaeróbico (tanque com sedi

mentação forçada de pequenos
sólidos), que funciona como um

tratamento simplificado", explica
o assessor de comunicação e ges
tor ambiental do órgão, Vinicius
Schweihofer. Poucos moradores,
no entanto, conhecem ou im

plantaram esse sistema.

de semana, quando estamos

todos em casa, não consegui
mos sequer almoçar, com nojo
do cheiro", reclama Deli da Sil

va, filha de Lúcia, que mora na

mesma casa com o marido.
O agravante é que quase to

.das as crianças que moram na

localidade - e elas são muitas -

brincam em algum local com ris

co de contaminação ou com os

numerosos cachorros do bairro,
que quase sempre apresentam
alguma doença. "Eles brincam
exatamente ao lado de onde

passa o esgoto. Onde há um blo-

.

co de concreto, como proteção,
chegam a andar de bicicleta em

cima -:- e a estrutura já está racha

da", afirma Lúcia.

Solução
temporária

Há alguns meses, os morado
res entraram em contato com o

Samae (Serviço Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto) para
buscar uma solução. Na época,
a autarquia desviou as saídas

para alguns metros abaixo, em
outra parte do mesmo córrego.
Por algum tempo, a atmosfera

voltou a ficar limpa nas partes
mais altas da região.

Ao mesmo tempo em que o

problema de Lúcia foi soluciona

do, a revolta de Marli Hastreiter
e seus vizinhos mais próximos
ficou ainda maior. Se o cheiro já
era ruim nas áreasmais baixas da

rua, a mudança o havia tornado

insuportável. "Desviaram aqui
para baixo, mas os canos não

aguentaram.Voltou lá para cima,
só que o cheiro continua. Meu fi
lho já chegou a pegar micose, por
brincar com os cachorros que
entram em contato com água
contaminada", revela Marli.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO

• Dezembro de 2001 1.247 • Dezembro de 2005 9.496 • Dezembro de 2009 13.713

• Dezembro de 2002 3.453

• Dezembro de 2003 7.427

• Dezembro de 2004 8.501

.,f'···

• Dezembro de 2006 10.741 • Dezembro de 2010 15.098

• Dezembro de 2007 11.281 • Fevereiro de 2011 15.467

• Dezembro de 2008 12.536

C�l�,t!,.::rn, t: wn,ll�'rruWiJlE1!I�'I�1íJ1
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• Áreas claras - sem coleta

e tratamento de esgoto
• Áreas mais escuras -

Região Ilha da.Figueira
e Água Vel'de - em opel'ação
Região São Luís -

em implantação
Região Nel'eu Ramos.,
opel'acionalização

ÁREAS RURlllS

Problema
seria de
cultura

ambiental
Nas áreas rurais,

segundo o presidente da
autarquia, Isair Moser,

há uma dificuldade
de se implantar o

tratamento porque ainda
não há uma cultura de
consciência ambiental.

"Não era costume
as pessoas terem

tratamento de esgoto,
não se percebia que o

simples depósito no rio
acabaria prejudi��d� ?:
natureza", explicaMoser.
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·Jaraguaense mais
perto da reta final

MARCELE GOUCHE

Anna Cristina Zanetti foi selecionada

para a próxima fase, com chance de
ficar entre as dez vencedoras.

AVONVOICES

PONTO DE VISTA
-

ARECONSTRUÇAO
DO PODER

VICTOR DANlCH,
SOCIÓLOGO

�
.

(

Um dos maiores interrogantes manifestados pelos pou
cos intelectuais que ainda sobrevivem ao ataque neo

liberal é definir o lugar do indivíduo na sua relação com a

natureza, principalmente aquele que discute o significado
do trabalho na vida individual e social. A redefinição dos
critérios de progresso e desenvolvimento deve estabelecer
uma escala de prioridades, que promova novos vínculos

éticos, sociais e culturais, de modo a superar. o estreito es

paço da racionalidade e do reducionismo linear. Tal cons

trução intelectual não deve se expressar apenas no mundo
das ideias platônicas, senão da disputa concreta de interes
ses, enfrentando a uma oligarquia mundial disposta a per
petuar-se por meio de todas as artimanhas disponíveis. Tal
proposta conduze-nos ao tema do Estado como nação so

berana. O que significa isso para nós, cidadãos brasileiros?
A matriz histórica desde Getúlio Vargas sempre con

templou um forte vínculo entre Estado e Povo, cuja dou
trina vertia quase que implicitamente a fusão de seus

componentes, no qual um dependia fortemente do ou

tro. Ó Estado cumpria um papel referencial para todas
as ações coletivas, chegando, segundo seus mais furiosos

críticos, muito além do limite paternalista que amolecia
a iniciativa social. Entretanto, nestes últimos tempos di
ficilmente se escutam discursos que levantem a necessi
dade deste vínculo. O que impera de forma devastadora é
a retórica que tenta impor ideologicamente a autonomia
da sociedade civil em relação ao Estado. Mas esta nova

forma de atuação política, confrontado Estado e povo,
terminaram por desnudar a debilidade da sociedade civil

perante o mercado, que terminou impondo-lhe sualógí
ca. Nessa nova discussão que ressurge após o fracassodo
estelionato neoliberal, devemos pensar se somos capa
zes de ajudar a reconstruir um Estado que tenha o sufi
ciente poder em afiançar-se como uma ferramenta para
a proteção e promoção dos interesses populares.

AnIlá intensificou a

divulgação do seu trabalho
para chegar à semi6naI

Ao contrário do que o neoliberalismo sustentava, que
diminuir o Estado era aumentar a nação, na realidade é
exatamente o contrário, fortalecer o Estado é fortalecer
a nação. Os laços estreitos entre Estado e povo devem
constituir-se na muralha contra o vínculo sociedade ci
vil - mercado, no qual sempre a primeira sai perdendo.
A prática da democracia só pode acontecer no seio do
Estado efetivo, porque o regime político democrático en

contra-se assentado, nessa premissa. A democratização
deve ser entendida não apenas como as regras formais
de gestão .da vida política através dos meios que corres

pondem a um Estado de direito, respeitoso do pluripar
tidarismo, senão também na construção das relações
democráticas no âmbito da vida social. Dito em outras

palavras, a condição necessária para corrigir o atual sis
tema de dominação transnacional, é a efetiva construção
de uma democracia particípativa, na qual interatuem os

partidos políticos, movimentos e organizações popula
res, e qualquer outra forma de reivindicação enquanto
esta não seja contrária aos interesses comunitários. É
assim que o poder do povo deve ser reconstruído para

.. ganhar o status de nação soberana.

JARAGUÁ DO SUL
............................

BRUNA BORGHETI

DesdeÕ início do ano, a ansie
.

dade da cantora jaraguaense
Ana Cristina Zanetti está ganhan
do proporções cada vez maiores
- assim como a felicidade que ela
sente ao superar cada etapa do

. concurso internacional de música
AvonVoices. Ela já passou por três
eliminatórias: a seleção inicial en
tre seismil inscritos de 62 países, a
1a' ronda, com 188 selecionadas, e
a 2a ronda, em que restam apenas
100 candidatas- para buscar uma

vaga na semifinal. O resultado des
sa última eliminatória foi divulga
do ontem, consagrando a vocalista
da banda Farenight como a única
candidata do Sul do Brasil a conti
nuar competindo no concurso.

Entre as 100 competidoras atu
ais, somente 25 vão para a próxi
ma fase, e a disputa fica cada vez

mais acirrada. Até então, quem se

cadastrasse no www.avonvoices.
com podia votar até 70 vezes. Ago
ra, cada cadastro dá apenas 10 vo

tos, o que aumenta a necessidade
de conquistar aindamais fãs. "Vou
me dedicar o máximo possível
para divulgarmeu trabalho e con

seguir apoio", garante a cantora.

No vídeo postado para esta

fase, Anna interpreta "Natural

Woman", deAretha Franklin. A vo

tação termina no dia 20 de junho
e, no dia 14 de julho, as seleciona
das vão para Hollywood, Califór
nia' para ter um treinamento vo

cal e gravar os vídeos para a final,
que seleciona as dez melhores do
mundo no dia 15 de outubro.
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ESPECIAL

História do esporte:
antes, agora edepoís
Caglioni traça um panorama de como

era, como está e o que esperar das

próximas gerações esportivas da região
VALE DO ITAPOCU com o cronista esportivo, profes

sor e treinador, José Augusto Ca

glioni, 66 anos, para traçaium pa
norama do esporte em três vieses:

passado, presente e futuro.
.

Caglioni é testemunha ocular
de muitas histórias do esporte
na região. Ele conta que desde
muito novo fazia anotações em

eventos esportivos e todo esse

material resultou no livro "Cam-

GENIELLI RODRIGUES

São incalculáveis os benefícios

que o esporte traz para a so

ciedade. Preservar a memória,
exaltar o presente e visar o futuro
é garantir uma sociedade mais

humana, segura e saudável. Por
isso, o Jornal O Correio do Povo,

, nesta edição especial, conversou

peões para sempre" que o trei
nador publicou em dezembro do
ano passado. A obra é a prova viva
da ligação dele com a memória
do esporte. Caglioni também está

.gabaritado para falar do presente
e o fíituro, já que ainda atua nas I i'

escolas como professor.

MARCELE GOUCHE

PRESENTE Apesar das di6cu1dades do futebol feminino no país, Olympva se destaca em se
.

..

Momento de transição
Para o professor, o esportejara- e se firmar", exaltou.

guaense vive ummomento de tran- Sobre o esporte amador, Caglio
sição por causa do fim do ciclo do nidisseque apesar de serbemestru
futsal. "Nenhumaoutramodalidade turado existe uma cultura bastan

atingiu o patamar de excelência vi- te difícil de entender: "Quando
vidopelofutsalnahistóriadoespor-

.

o atleta atinge o patamar de alto
te na região. O esporte é dinâmico e rendimento, após o término do
as transições são assimiladas com o ensino médio e prepara-se para
surgimento deumanovamodalida- a universidade, é abandonado".
de de destaque", sugeriu. "Caso queira competir em alto

Um exemplo atual é o Olympya, nível tem de procurar outra ci

apesar do futebol feminino ainda dade ou deixar o esporte e traba
buscar afirmação no cenário nacio- lhar", constatou.
nal. No entanto, se focar apenas no

catarinense, o "time de meninas"

ganha destaque. Para o professor, o
sucesso do Olympya está vinculado
à dedicação das jogadoras e dos di

rigentes, principalmente do técnico
Luiz Polenta. "O time tem 'camisa',
'alma' e 'espírito de luta'. Assim, com
pouco dinheiro o time brilha. O que
contamesmo é a vontade de vencer

vida do país", relatou.
Segundo Gaglioni, estes
.guerreiros são "campeões
para sempre", porque o fim
da vida não vem com amorte

Primeiro jogo de futebol da região
com imigrantes italianos, em 1904

Investimentos acima de tudo
Em qualquer ramo de atívída

de é difícil ter garantias de futuro.
Mas investimentos, sejam eles

quais forem, podem ao menos

assegurar condições de manter

o esporte de qualidade. Segundo
Caglioni, eles devem ser direcio
nados para as modalidades que
fazem parte do cenário espor
tivo regional. "Vivemos em um

mundo em constante mudança
e estamos, em permanente re

construção. É preciso refazer

projetos, atualizar. conceitos e

agir com transparência, compe
tência e credibilidade. Conquis
tar novos parceiros, manter os já
tradicionais e bola para frente",

aconselhou.

Quando questionado sobre
as modalidades que poderão
despontar, Caglioni não quis
citar essa ou aquela e disse que
existem talentos em todas. Ape
sar disso, ele deixa escapar um
nome: Karuê SeU, tenista jara
guaenses que esse ano partici
pau do Aberto da Austrália Juve
nil. Com apenas 17 anos, ele foi-o
melhor brasileiro da competição
e chegou às semifinais do tor

neio internacional. "É preciso
dar oportunidade: A ocasião
não faz apenas o ladrão. Faz o

herói, o covarde, o burro, o sá
bío e também o atleta".

;
'_j

Com apenas 17 anosKaruê SeU é promessa
no ténis de campo no cenário nacional
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CATARINENSE FEMININC)

OI pyaperde
a invencibilidade
Equipe não consegue passar pelo
favoritismo do Kindermann, que faz
4xl e assume a ponta da competição
JARAGUÁ DO SUL

GENIELLI RODRIGUES

Não foi dessa vez que o Olym
pya quebrou o tabu de nunca

ter vencido o Kindermann. Pelo
contrário. A equipe de Luiz Polen
ta saiu derrotada por 4x1 no últi
mo domingo, no Estádio Carlos
Alberto Costa Neves, em Caçador,
pela segunda rodada do returno

do Campeonato Catarinense. De

quebra, o "time de meninas" per
deu a invencibilidade e a liderança
geral do certame. Agora, o primei
ro lugar está com a equipe de Ca

çador, com 14 pontos, enquanto

que o time patrocinado pelo O
Correio do Povo tem 13.

Na partida, as jaraguaenses
largaram na frente no marcador,
aos sete minutos com Marise.
No fim do primeiro tempo, aos
34 e 36 minutos, Andressinha
anotou dois pênaltis contesta

dos por Polenta. No segundo
tempo, Tainá marcou duas ve

zes e garantiu a vitória por 4x1

para as donas da casa.

Polenta reconheceu a supe
rioridade do Kindemann, mas

lamentou alguns lances da par
tida. "Com todo respeito à equi
pe adversária, que é a melhor do

Estado, mas não podemos deixar
de falar de dois fatos que aconte
ceram e que talvez tenhalevan
do à derrota: perdemos a nossa

melhor atleta, Samantha, por
contusão logo no início do jogo
e, a atuação desastrosa da arbi

tragem", desabafou.
Para comprovar o fato, Po

lenta relata um episódio que
aconteceu no domingo. "Um fato
curioso quando o árbitro apitou
os pênaltis, o narrador de uma

rádio local falou que não foi pê
nalti nem na China e os dirigen
tes do Kindermann foram tirar

satisfação com o repórter. É só
um desabafo não vamos usar

como desculpa para a derrota".
O próximo jogo do Olympya

pelo Catarinense será no dia 5 de
maio contra o Müller, às 15h, no
estádio João Lúcio da Costa.

EDUARDO MONTECINO

Evento em Schroeder 'reulÜumais de 90 canoístas e púbUco de SOO pessoas

Adilson eMarcosvencemetapadoBrasileiro
A dupla de Schroeder Adil

son Pommerening e Marcos

Zanghelini conquistou no do

mingo o primeiro lugar na etapa
do Bracinho e na classificação
do Brasileiro. Eles disputaram.
a terceira etapa do Campeona
to Brasileiro de Canoagem de
Descida no Rio Bracinho em

Schroeder e chegaram apenas
53 centésimos na frente do se-. ,

gundo colocado.
Para Pommerening, a vitória

em Schroeder teve um gostinho
especial. "Ficamos felizes pri
meiro por causa do sucesso do
evento e segundo pelo objeti
vo alcançado que era concluir a

prova e chegar à frente. Foi difícil
mas conseguimos realizar o so

nho de assumir a ponta do brasi-
leiro em-casa", festejou." .

F,·

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

14° Bahia

15° Cruzeiro 1 2 O 1 1 1

16° Internacional 1 2 O 1 1 1

.... 17° Santos 1 2 O 1 1 1

.... 18° Coritiba O 2 O O 2 1

.... 19° Atlético-PR O' 2 O O 2 O

.... 20° Avaí O 2 O O 2 1

2 -1 17%

2 -1 17%

2 -1 17%

3 -2 0%

4 -4 0%

7 -6 0%

2"RODADA
Internacional Oxl Ceará
Botafogo ixO Santos
Avaí ix3 Atlético-MG
São Paulo ixO Figueirense
Corinthians 2xl Coritiba
Bahia 3x3 Flamengo
Atlético-PR Oxl Grêmio
Cruzeiro ixl Palmeiras
Vasco 3xO Arnérica-MG
Atlético-GO Oxl Fluminense

PRÓXIMOS JOGOS
3"RODADA
Sábado (4/6)
18h30 - Ceará x Botafogo
18h30 - Fluminense x Cruzeiro
18h30 - Palmeiras x Atlético-PR
21h - Figueirense x Atlético-GO
DOMINGO (5/6)
16h - Flamengo x Corinthians
16h - Grêmio x Bahia
16h - Coritiba x Vasco
18h30 - América-MG x Internacional
18h30 - Santos x Avaí

QUARTA-FEIRA (8/5)
21h50 - Atlético-MG x São Paulo

l!lii>/�"!!'i�llt"fi!i�I"'i'''-!il7�eIilW,qJl1i,l'rff.HI.... Mitll'... '.,�.,'�,I.rhJIJII".�,�!�iII.!ililu�!I.�m
;GlaSl;I�é�q,�Rip?:.s�f&Aitlerf�ii,<,j
....Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO 2"RODADA
Paraná Clube ixl Portuguesa
ASA 2xl Americana
São Caetano Ox2 Ituiutaba
Grêmio Barueri 3x2 Bragantino
Vila Nova-GO 3xl Ponte Preta
Guarani ixl Sport
Náutico ixO Goiás
lcasa 3xl Vitória
Duque de Caxias 1x2 Criciúrna
ABC ixl Salgueiro

PRÓXIMOS JOGOS
3"RODADA
HOJE
21h - soort x Grêmio Barueri
21h - Goiás x ASA
SEXTA-FEIRA (3/6)
21h - Bragantino x São Caetano
21h - Portuguesa x ABC
21h - Vitória x Guarani
SÁBADO (4/6)
16h20 - Ponte Preta x lcasa
16h20 - Americana x Paraná Clube
16h20 - Salgueiro x Duque de Caxias
16h20 - Criciúma x Náutico
21h -ltuiutaba x Vila Nova-GO

Expresso Caixa d'Água 2xO Couve-Flor
PRIMEIRA DIVISÃO
Bem Bolado/Beira Rio 2xO Atlético

D:�JIlf1f�I"'.
• JOGOS DE IDA
SEMIFINAL
Vitória 1x2 Néki/Dutra Água
Noite à Fora 3x2 Grêmio Garibaldi
JOGOS DE VOLTA
SÁBADO (4/6)
14h - Grêmio Garibaldi x Noite à Fora
16h - Néki/Dutra Água x Vitória

JOGOS ATRASADOS

Operário/Nova Geração 7x1 Barrabaxo
Vitória 2x1 JJ Bordados
SEMIFINAIS
DOMINGO (6/5)
CAMPO DO VITÓRIA
Flamengo x Vitória
JJ Bordados x Cruz de Malta

, .

6° Icasa

7" Ituiutaba

8° Vila Nova-GO

9° Grêmio Barueri

10° Goiás

11° Vitória
12° Náutico

13° ASA

14° Guarani

15° ABC 2 2 O 2 O 2'
16° Salgueiro 2 2 O 2 O 2

.... 17° Bragantino 1 2 O 1 1 3

.... 18° Americana 1 2 O 1 1 2

.... 19° Duque de Caxias 1 : 2 O 1: 1 : 2

.... 20° São Caetano 1: 2 O 1· 1 : 1

:50%
:50%

!50%
3 O :50%
1 O :50%
3 -1 :50%
4 -3 50%

6 -4 150%
3 O :33%
2 O 33%

2 O 33%

4 -1 17%

3 -1 17%

3 : -1 17%
i

3 : -2 17%

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA

OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. OS/2011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 83/2011-PMS

TIPO: ME�OR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de

captação pluvial sifonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio
fios da malha viária urbana do Município de Schroeder (SC).

O evento contou com a parti
cipação de mais de 90 canoístas,
número que bateu o recorde de

participantes em 11 anos de
Brasileiro. O público também

compareceu e cerca de 500 pes
soas prestigiaram competido
res de oito estados do país. A
competição passará ainda por Felipe Voigt
Itaocara (RJ), Santo Antônio de Prefeito Municipal
Pádua (RJ) e Tomazina (PR)., -,

, '. . , ,. , . .Ór
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Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 15 de junho de 2011
às 08h45min.
Abertura do Processo: 15 de junho de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de
segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 31 de maio de 2011.

3 2 1 O

3 2 1 O ;1 2

3 2 1 O '1 1

3 2 1 O 1 2

2 2 O 2 O 3:

JOGOS PELO MUNDO

. Kiferro 3x1 Santo Antonio
Corinthians 1 xO Roma/Chico de Paulo
Noite à Fora 3x2 Atlético

Independente
Tigre OxO Flamengo B
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VIOLÊNCIA CONTR,A IDOSA

Sobrinho se apresenta à polícia
Márcio Santos
estava com

prisão decretada
por tentativa de
homicídio contra a

tia, de 76 anos

JARAGUÁ DO SUL
..... , , , .

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Qsuspeito de ter sido o men

tor do assalto e tentativa
de homicídio contra Hermelina

Pinter, de 76 anos, está detido
no interior de Goiás. Márcio Ro

drigues dos Santos, que estava

com prisão preventiva decretada
desde o início do mês passado,
se apresentou na delegacia de

Porangatu, cidade a 70 quilô
metros da divisa do Estado com

Tocantins, no sábado. O delega
do responsável pelo caso, Mar

co Aurélio Marcucci, informou

que agora está providenciando
a transferência dele para o presí
dio de Iaraguá do Sul.

De acordo com Marcucci,

ARQUIVOOCP

Márcio Santos nega envolvimento no crime

BANCO DO BRASIL

Tentativa de
arrombamento
Por volta das 13h30 de domingo,
a PolíciaMilitar, foi informada
que dois homens haviam sido

flagrados tentando arrombar
urn caixa eletrônico no auto
atendimento da agência do Banco
do Brasil, na rua 28 de Agosto, no
Centro de Guaramirim. De acordo
com os policiais, o comunicante
informou que os dois homens
saíram às pressas do local,
deixando para trás urn maçarico e

outras ferramentas, e fugiram em

um veículo Corsa verde escuro,
com placas de Joinville.

, Algumas horas mais tarde, o
automóvel e os dois suspeitos
- Álvares da Silva, 39 anos,
e Leandro Mendes Manoel,
22 anos - foram localizados
e abordados na rua Ottokar

Doerffel, bairro Vila Nova,
em Joinville. No veículo havia
várias ferramentas e materiais
utilizados para arrombamento.
A testemunha que comunicou a

polícia sobre a tentativa de fruto
reconheceu os suspeitos, que
receberam voz de prisão e foram
encaminhados para a delegacia
de Guaramirim.

LESÃO CORPORAL

Dois feridos
com faca

FLAGRANTE

Homem preso
ao tentar furtar

No sábado, às 16h, quando
transitava pela rua Bananal, em
Guaramírim, um homem foi

atingido com um canivete pelo
ex-cunhado. A vítima sofreu urn
corte na testa e o agressor foi

preso em flagrante.
Perto das 23h30, em Iaraguá do
Sul, um homem de 24 anos foi

atingido por um golpe de faca
na altura do ombro. A agressão

.

aconteceu no Jaraguá Esquerdo.
Avítima foi encaminhada ao

hospital São José pelos bombeiros
e o agressor detido.

Na tarde de domingo, por
volta de 14h30, um homem
foi detido ao tentar arrombar
e furtar uma residência,
onde também funciona um
escritório de engenharia,
na rua Clemente Barato, no
Centro de Iaraguá do Sul.

. A denúncia foi feita por
populares à Central Regional de
Emergência da Polícia Militar.
a local foi cercado e o suspeito
recebeu voz de prisão em
flagrante por arrombamento e

tentativa de furto.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2011 PARA AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL SECRETARIA MUNIC
IPAL DE EDUCAÇÃO. OBJETO:-Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar

e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas e centros

municipais da Rede de ensino do. Município de Jaraguá do Sul, em conformidade com os

anexos do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 11.947 /2009. DATA, HORA e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 29 de junho de 2011, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO

1.111, bairro: Barra do Rio Molha. A ABERTURA DOS ENVELOPES serão as 09: 15 horas
do mesmo, no endereço abaixo, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). INFORMA
ÇÕES: A íntegra da chamada pública estará disponível no site www.jaraguadosul.sc.gov.br e
os esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, 1111,
Bairro do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, na Secretaria Municipal de Educação:
Jaraguá do Sul, SC, 24 de maio de 2011.

IRINEU PASOLD SILVIO CELESTE BARD
.. Prefeita Municipal em exerelclo- - - � Secretãrio de Edocação

.

em depoimento à polícia goia
na Márcio negou as acusações
que pesam contra ele, afirmando
que estava na rua da casa da
tia falando ao celular quando
foi abordado por dois homens

que o obrigaram a conduzi-los
até a casa da idosa, caso con

trário matariam a namorada

dele,' que está grávida. No de

poimento, o suspeito afirmou
ainda que está sendo acusado
do crime pelo simples fato de ter
estado na casa da tia momentos

antes da agressão e assalto acon

tecerem, o que teria sido uma

coincidência, pois jamais seria

capaz de cometer tal crime.

Porém, os argumentos usa

dos pelo suspeito não convence

ram Marcucci. "Obviamente ele
está mentindo. O Márcio e outro

envolvido, ainda não identifica

do, foram os autores destes cri
mes'" acredita o delegado.

Ainda em depoimento, o ho
mem de 27 anos, declarou que
estava se apresentando porque
quer provar sua inocência e que
tem condições de reconhecer os
autores do crime.

Relembre o caso

A aposentada Hermelina Pinter,
que mora com o filho de 49 anos,

na rua João Picolli, no Centro de

Jaraguá do Sul, estava sozinha no

momento em que sua casa foi in
vadida por um homem armado de
faca - ainda não identificado pela
polícia -, por volta das 8h30 do dia
31 de março deste ano. Ela foi ren

dida, amordaçada e agredida com

muita violência. a bandido chegou
a amarrar um fio elétrico em volta
do pescoço da idosa e tambémusou

urna faca paramachucá-la.
Hermelina sofreu afundamen

to de crânio e ficou duas semanas

internada no hospital São José. Da
casa dela foram levados R$ 4mil em
dinheiro, que foram guardados para
urna cirurgia de catarata.

A vítima afirmou aos policiais
que o ladrão dizia saber que havia

dinheiro na casa. Ele queria R$ 80

mil que a idosa teria recebido do
INSS (Instituto Nacional de Se

guridade Social) e chegou a citar
o nome de Márcio, dizendo que o

sobrinho é que tinha informado
sobre a existência deste valor.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

��l],,� AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/11

OBJETO: Contratação de Empresa para Exploração dos Serviços de Remoção,
Recolhimento, Depósito e Alienação de Veículos Apreendidos, por meio de Con
trato de Concessão pelo prazo de 120 meses.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 31/05/2011 às 09hs do
dia 05/07/2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h30min do dia 05/07/2011
TIPO: Maior Oferta

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço da

Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 Horário: Das 08h às
12hs e das 14h às 17hs

Informação podem ser obtidas pelo email compras@corupa.sc.gov.br
Cada interessado deverá retirar o edital com a entrega de uma mídia gravável.
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 30 de Maio de 2011

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1 oVara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87 Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaragua do Sul-SC
E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br

Juíza Substituta: Karina Müller
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DA CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Cobrança n0036.09.000302-6
Autor- Condomínio Edifício Schiochet

Réu: Célio Cristóvão
Citando (a) (s): Célio Cristóvão, brasileiro (a), natural de Jaraguá do Sul - SC, Casado,
Empresário RG 2/R.238.077, CPF 154.169.929-72, Balneário Camboriú-SC.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias.Por intermédio do presente
,a(s) pessoa(a) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder(em) á ação, querendo, no lapso de tempo supra men

cionado, contato do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285, c/c art.319 do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com inter-
valo de O dias na forma da lei.

'

"

IJaraguá do Sul (SC), 6)8 de setembro de 2010.'" "
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Promoção "Ofertas Imbatíveis"lválida até 31/05/2011 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat FAE21 a partir de R$ 27.400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa., 50% de entráda
(R$13.700,00) e Saldo em 48 parcelas de R$ 390,00, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 32.420,00, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,34%
a.m e 17,38% a.a., através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat. EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 58.465,80, Custo Efetivo Total (CETI a partir de 0,30% a.m. e 3,60% a.a., através do Programa Ford Credit.

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

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

Financiamento e Arrendamento Ford Credtt são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamentonos distribuidores Ford.
, As ofertas anunciadas neste anúncio substrruem e invalidam todas as publicações anteriores.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
CARTAo FORD ITAOCARD. SOLICITE JÁ o SEU.
Acumule até RS 10.000em descontos na compra de seu Ford Zero. .

Oipltals e regtllo$ motropolllan�s: 4001-48581 Demal. IOCJI�.., 0800722 4858. Ford Empresas: (11) 4174.3900
� �_1
� ��� SegUl'Of'_ MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

.
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