
Semana
decisiva
"Insensato Coração" promete levar
ao ar capítulos eletrizantes. É o caso

'

do vilão Léo, interpretado por
Gabriel BragaNunes, que irá cair
emuma armadilha e confessar

que sabotou o aviãoPilotadoMiLXpelo irmão Pedro.

www.ocorreiodopovo.com.br
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SUCESSO MILIONÁRIO
Diablo III está em fase
de testes e data do

lançamento deve ser
anunciada em breve.

PETTER GOMES

o Camisa 10 Felipe marcou dois gols na vitória sobre o Siderópolis e foi um dos destaques do jogo

Reajuste na tarífa
. ,

pega de surpresa
,

.

o passage ros
Desde domingo, concessio- portes e Terminais) a co- os municípios .de Jaraguá
nárias de transporte cole- brar aumento de 7,89% a do Sul, Schroeder, Corupá
tivo intermunicipal estão 8,59% nas passagens de e Massaranduba sofreram

autorizadas pelo Deter ônibus. No Vale do Ita- reajustes que vão de R$ 0,30
(Departamento de Trans- pocu, itinerários ligando aR$ 0,49. Página 19

Suspeito de
planejar roubo
está no presídio
MÁRCIO RODRIGUES, DE 28

anos, acusado de ser o
.

mandante do assalto seguido
de agressão contra aprópria
tia, de 76 anos, emmarço
deste ano, foi levado ao

presídio regional na tarde
de ontem. Ele se apresentou
ao delegadoMarcoAurélio
Marcuccina companhiadeum
advogado,mas informou que

.

sóvai falarem juízo. Página 7

DESDE 1919

Apósgoleada,
ADJvaipara
o quinto lugar
Siderópolis por 6 a 1

naArena Iaraguá, no sábado,
emelhorou desempenho no
Campeonato Catarinense
daDivisão Especial. Técnico
RenatoVieira espera que
jogadoresmantenham o

mesmo ritmo de jogo para a
sequência da competição.
Ftágina 22
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� Senai inaugura
o

� novo espaço
@ educacional
UNIDADE, QUE ATENDE 4,5 MIL
alunos e comemora 36 anos
de atuação nomunicípio,
conta commais dois blocos e
novos laboratórios de química
e solda. Investimento na obra
foi superior a R$ 3,5 milhões.
A intenção é concluir, até o

final de 2012, a ampliação
, dos laboratórios, uma nova
recepção e a criação de um

'.mini auditório. Página 18

EDUARDO MONTECINO

Suspeito se apresentou
naDelegacia daMulher
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PONTO DE VISTA

B SILS

O programa "Brasil sem Miséria", lan
çado pela presidente Dilma Rous

seff, e que foi uma das principais pro
messas enquanto era candidata, tem

como objetivo tirar da pobreza extrema
16,2 milhões de pessoas, incluindo-as
desse modo, por meio do consumo, às
atividades econômicas da sociedade.
Tal iniciativa, que excede a formatação
,do Bolsa Família, centrado em vastos

programas de transferência de renda
durante o governo anterior - ação ime
diata para tirar 20 milhões de pessoas
da miséria - estabelece uma mudança
qualitativa no sentido de incorporar e

ampliar o acesso aos serviços públicos,
, qualificação profissional e oportunida
des de emprego formal. A operaciona
lização do programa não surge apenas
de uma conceituação partidãria ou vo

luntarista, e sim da inclusão de todos
os agentes públicos, aliados ou não, de
modo a criar parcerias nos diferentes
Estados da União, que permitam a am

pliação do programa através de ações
complementares de distribuição de
renda e inclusão produtiva.

O quadro atual de pobreza no Bra-

IS

sil está fixado na região Nordeste, que
concentra la milhões de brasileiros ex

tremamente pobres, medido através do
critério de renda ou de condições de so

brevivência. Os indicadores para avaliar a

situação desses indivíduos - cujos recur
sos não excedem os R$ 70 por mês - que
não possuem renda e vivem em locais
sem banheiro próprio ou acesso à rede
de água e esgoto, e que comportam uma

família com até três crianças com menos

de 14 anos, são suficientes para justificar
a inclusão de 800 mil famílias no progra
ma de transferência de renda do governo
até 2013. Tal iniciativa, conforme o pro
grama destaca, está centrada no objetivo
principal de permitir que os extremada
mente pobres tenham oportunidade de
acesso aos milhões de vagas disponíveis
de trabalho no país.

De que forma o governo pretende
aplicar na prática tais medidas? Existe
um mapeamento preliminar realizado

pela pasta da ministra do Desenvolvi
mente Social, Tereza Campello, que além
da qualificação da mão de obra dos be
neficiários do programa, tem como meta

incentivar na área rural o aumento da

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
f;'

Renovação Licença Ambiental de Operação
Posto Mime Ltda - Filial Mime 05, torna público que
requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para
Comercio de Combustíveis Líquidos em Posto de

Abastecimento, localizado na Rua Presidente Epitá
cio Pessoa, 1155, Centro - Jaraguá do Sul/SC.
Foi determinado Relatório Técnico.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001- Florianópolis - Santa Catarina

_. Fone: + 55 48 3216 1700

FATMA E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
;�NÕÂCÃ;;'OO"M:�';;';;ãru;� URL: www.fatma.sc.gov.br _

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS
DE ENGENHARIA N°. 06/2011- PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 87/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com for
necimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para a reforma da
cobertura com área de 460,00m2 e repintura interna e externa da Escola

Municipal Rui Barbosa, localizada na Rua 23de março, Itoupava-açu, no mu

nicípio de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de

quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento
convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 29 de junho de 2011 às
08h45min.
Abertura do processo: 29 de junho de 2011 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais 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, 14 de junho de 2011 .

• ••••• •••••• •• t , •• � • ,FeUpe.Y.oigt :- Prefeito .Municipal , '. , •• , ...... '.

/

DO LEITOR
-

produção da agricultura familiar, aten
dendo os agricultores por meio de assis-

. tência técnica em parceria com a Empre
sa Brasileira dê Pesquisa Agropecuária
- Embrapa, e pagamento de uma bolsa
verde de R$ 2.400. Tal mapa de oportuni
dades foi elaborado a partir da constata
ção de que dos 8,6 milhões de indivíduos
extremamente pobres das áreas urbanas,
52% deste total vive no Nordeste e 24% na

região Sudeste. De uma população de 30
milhões de brasileiros residentes no cam

po, 7,59 milhões encontram-se na extre

ma pobreza, que corresponde a 25,5%
desse total. Por outro lado, a extensão
do programa "Brasil sem Miséria" para
os centros urbanos está vinculada ao fi
nanciamento do Banco de Desenvolvi
mento Econômico e Social- BNDES, que
envolve os projetos habitacionais "Minha
Casa, Minha Vida" e vagas do Programa
de Desenvolvimento Produtivo - PDP do

governo Federal. Tal é o papel de um Es
tado soberano: cumprir com a tarefa de

resguardar sua capacidade de resposta
social, principalmente para aqueles mais
desprotegidos e invisíveis aos olhos dos
mais privilegiados.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 10/6 Maria Apareci
da Mateus de Brito com idade de 88

anos, o sepultamento foi realizado dia

11/6 ás 15h saindo o féretro da cape
la mortuária Sr. Bom Jesus de Guara

mirim, seguindo após para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

• Faleceu no dia 11/6 Nelsi Pereira da

Silva com idade de 73 anos, o sepulta-

menta foi realizado dia 11/6 ás 15h30
saindo o féretro da capela mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o Ce
mitério Municipal da Vila Lenzi.

Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 13/6 Maria Suze
te Moreira com idade de 51 anos, o

sepultamento será realizado hoje ás
8h30 saindo o féretro da residência

, na Rua Rio de Janeiro Massarandu

ba, seguindo após para o Cemitério

Municipal Sagrada Família em Mas

saranduba.

• Faleceu no dia 11/6 Adelina Klein

com idade de 78 anos, o sepultamen
to foi realizado dia 12/6 ás 16h saindo
o féretro da capela mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para o Cemitério

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Era um desenho, uma charge de

jornal. Um sujeito alinhado, bem
vestido, abria os braços e diante da
mulher perguntava: - "Então, como

estou"? E ela respondia: - "Difícil dizer,
só consigo ver o lado de fora ..." .

Perfeito! É a velha história de ana
lisarmos os outros pelo lado externo,

por fora, quase nunca por dentro.
Ver por dentro - descobrir o caráter
- exige tempo, olhos de ver e ouvi -

,

dos de ouvir. Já disse à exaustão que
quem aja assim, com essa busca de
boa percepção, não fará negócios e

muito menos casará...
Estamos vivendo um momento

muito ruim, sim, eu sei, isso é ineren
te aos mundos humanos através dos
séculos. Mas estamos exagerando. O

Brasil "ouça-se o governo" está pre
ocupado com a miséria, Brasil Sem
Miséria é o mote. Só que esquecemos,
mais das vezes, que a miséria resulta
em grande porção da estupidez, da

corrupção, da vadiagem, da impuni-

dade, do vale tudo para os que fazem
valer tudo...

Competência é coisa rara, raríssi

ma, em todas as atividades e institui

ções' em todas, sem exceção. E quem
é que ergue a voz e prega uma reação,
uma revolução cultural? Ninguém. E se

aparecer alguém a fazer essa pregação
será varrido de onde estiver, é perigoso,
é louco, é preconceituoso, é tudo...

Homens estão em extinção, o que
se vê pelas esquinas são miragens,
imagens desenhadas de dissimu

lações de homens, não homens. As
,
mulheres são educadas para o cor-de
rosa, isto é, para a submissão, a frivo
lidade, a estereotipia do corpo físico,
aos vazios dos valores. Esperar o quê?

De fato, quando alguém nos per
gunta ou perguntar - Corno estou?

Não pode haver outra resposta senão

não sei, só te vejo por fora ... e por fora
tu me enganas, eu te engano, nós nos

enganamos. Enganar é o verbo da
moda. Credo!

v

DO LEITOR

UM GRITO PELA QUALIDADE

Nos meus primeiros passos
rumo ao aprendizado do

mundo jurídico, aprendi algo cha
mado Legitimidade, que defino
como aceitação e reconhecimento
do povo perante a uma Instituição
e seus atos. Como acadêmica de
Direito o meu principal objeto de
estudo são as Leis, e estas devem
ser estudadas em um contexto

chamado fato social. Estamos vi
venciando um momento político
social em Jaraguá do sul, o assun
to que está na fala de todos e que
vem causando muita polêmica é o
aumento do número de cadeiras
na Câmara deVereadores.

Não quero aqui através de mi
nhas palavras ofender alguém,
porém não posso me conter de
exercer a cidadania que é me dada

por esse Estado Democrático de

Direito, ou seja, nós votamos em

representantes para que os mes

mos falem por nós, mas isso não

significa que precisamos legitimar
e reconhecer atitudes que não

concedemos como corretas e ne

cessárias ao nosso ver, e naminha

FALE CONOSCO

exclusiva opinião Qualidade não é
sinônimo de Quantidade.

Percebemos no dia 9 de junho
que os senhores vereadores es

tão utilizando de má fé e olhando

para nós população com descaso,
não somos ignorantes, a bandei
ra já foi levantada, Iaraguá do Sul
não quer mais vereadores. Não

pensem que nos cansaremos com
seus adiamentos e artimanhas

quanto a este assunto, por que
nós, meus caros, é que estamos

cansados da bagunça que se tor

nou a política, e do descaso em

atender aos anseios coletivos.
Não me direciono a nomes,

mas sim a máquina política que
vocês vereadores formam, olhem
e escutem o que seus eleitores
estão pedindo, como estudante
e cidadã eu quero o melhor para
minha cidade, não é a quantida-

.
de que faz a diferença, mas sim a

qualidade.

Mariana de Paula lJigon,
estudànte de Direito na

Católica de SantaCatarina

o

EnqU:f1nto ]tJinViUe, d�pfje ,

de ummicro comparador
balístico, que custou cerca
deR$500mil epermue.,

iflentific�ra'anha que
efetuou o disparo.laraguâ
não tem sequerfuncionârios
suficiéntes para confecciimar
carteirds de identidade
- seroiçç que também é

resflonsq,bilidade do IG]?,'..

Claro quea tecnologia
éfundamentalllaraa
(!:gi:li!ltlt!:e iktS ,inJ!,estigaç��s, "

. mas, no caso l1â'nossacidade,
ela deve ser uma utopia.

�.' Afinal, sesequer temosgente
" ,,.'

I I

I J " "
""

,
" para tPtitJitlhar, ijuem iliftí
contarcom equipamentos .

desse porte.

BERMUDAS
Andei voando no fim de semana. E

observei, com muito prazer, que são ra

ros, em razão do frio, os ordinários que
entram no avião vestindo bermudas: Se
eu fosse comandante, esse tipo de mo

lambento não embarcaria. Ponto. E es

tamos conversados!

38%
Um economista do MEC diz que só

38% dos professores da rede pública acre

ditam no possível sucesso de seus alunos,
alunos pobres. Quem tem que acreditar
são os pais, os irresponsáveis que fazem fi
lhos e os largam na porta do colégio ou nas

ruas, pedindo... mas ébom não esquecerque
vergonha na cara e trabalho operam "mila

gres'; ainda que namais dolorosamiséria...

MÉDIA
Amédia de leitura do brasileiro, incluin

do livros didáticos, é de um livro por ano.
Sem comentários. Isso explica o Brasil.

CHARGE

EDITORIAL

L
Na última sexta-

feira, o diretorgeral
da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
deJoinville, CarlosRoberto
Caetano, visitou oNúcleo
RegionalIGP (Instituto
Geral dePerícias), em
Joinville. Caetano afirmou
terficado "surpreso"com a

quantidade deaparelhosque
.

o IGPdispõepara auxiliara
desvendar crimes complexos. ,

"Nossapolícia estámuito
bem equipadapara atender
às demandas deJoinville e

Região'; disse o diretorgeral.
Será queCaetanogostaria
de conheceras instalações
do !MI '(InstitutoMédico'
Legal) deIaraguâ do Sul?
Hâ quase um ano, o órgão
não tem auxiliares técnicos

para realizar o transporte
dos cadáveres, serviço
fluefoi assumjdq pelas
própriasfunerárias.E, como
perguntarnão ofende, o que

, ogope o, dolJ$.tado está '

, ,,"',
" H

'_. Ii,/ I ',:," .'..
'[' ",I

espe nnao pata. nomearlogo
0$aprovados no concurso
público do IGP realizado ano

. passa(Lo 'edistribui-los fiara "

onde precisa?

<1'Será. qu.e .1

Caetano gostaria .
c.

der conhecer as
inslalações·· do
de Jaraguá do Sul?"
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DEFESA CIVIL

Fundo para emergências
Prefeitura deve

regulamentar o
funcionamento
nesta semana

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Já aprovado pelo poder Legis
lativo, o projeto do Executivo

que institui o Fundo Municipal
da Defesa Civil agora depende
da regulamentação interna para
que tenha efetivado o seu fun
cionamento. Ainda nesta sema

na, a prefeita Cecília Konell deve

designar, por meio de decreto, os
integrantes da Comissão Munici
pal da Defesa Civil para gerenciar
e fiscalizar a poupança financeira.
Eles serão responsáveis pela cap
tação, controle e aplicação de re

cursos. A lei foi sanciona ontem.
De acordo com o secretário

de Administração, Ivo Konell, a

criação do fundo é consequên
cía da instituição da Secretaria
da Defesa Civil neste mandato.
IICom o fundo, teremos uma for
ma de obtermais recursos para a

Secretaria da Defesa Civil e para
estruturar melhor o novo setor,
com compra de mais equipa
mentos e materiais", destaca. No
geral, o projeto tem o objetivo de

promover ações preventivas de
socorro e assistência emergen-

Com fundo, Prefeitura terámaior facUidade para recuperar áreas atingidas

cial de recuperação e reconstru - as transferências resultantes de

ção destinadas à população atín- convênios ou acordos com entida

gida por desastres naturais. des públicas ou privadas também
As receitas do fundo financei- podem ser feitas para alimentar o

ro serão constituídas por dota- fundo municipal.
ções orçamentárias consignadas Conforme o texto da lei, as

anualmente no Orçamento Geral ações preventivas compreendem
do Município e os créditos adi- . projetos educativos e de divulga
cionais 9ue lhe forem atribuídos, ção, capacitação de profissionais,
assim como também por recur- elaboração de trabalhos técnicos,
sos transferidos da União ou do proteção de áreas de risco, aquisi
Estado, provenientes de doações ção de materiais e equipamentos,
incentivadas, legados e contribui- re-equipamento dos Bombeiros

ções de pessoas físicas e jurídicas. Voluntários, doações e autoriza

Segundo o secretário Ivo Konell, ção de uso de bens públicos.

Comissão

Criada a Comissão Munici

pal de Defesa Civil, os respon
sáveis deverão fixar as diretri

zes, normas para a aplicação
dos recursos para elaborar o

Regimento Interno, e assim dis

ciplinar e fiscalizar o ingresso
de receita, analisar e aprovar
anualmente as contas e subme- !

tê-las à apreciação do Tribunal !

de Contas do Estado, entre ou

tras funções.

EDUARDO MONTECINO

Aciagquerparticiparmais
dos debates do setorpúblico
AAciag (Associação Empresarial

de Guaramirim) participou de audi
'ência pública para discutir o futuro
da administração do Hospital Santo
Antônio. Segundo o presidente da

entidade, Carlos Hugo Dequech, os
empresários da cidade têm discu
tido bastante sobre a área da saúde.

"Nossaínterção écontribuircomo que
é público e que vem a interessar tam
béma classe empresarial", enfatiza.

Dequech afirma que a Aciag
apoia o convênio entre governomu
nicipal e a Associação Beneficente
São Camilo. Porém, ele defende que
o repassemensalproposto pelaPre
feitura seja revisto. "O repasse de R$
550mil deve sermais debatido, pois
hoje a administração pública inves
te R$ 400mil por mês". Ele também
acredita que essa quantia não deve
ser disponibilizada todos os meses.

O presidente também se preo-

Hugo Dequech questiona repasse
ela Prefeitura para São Camilo

cupa com os servidores que traba
lham no hospital. Para Dequeche,
parte dos funcionários pode con

tinuar atuando na unidade, e os

demais trabalhadores têm a chan
ce de serem remanejados para a

Secretaria da Saúde. Conforme in

formações da Prefeitura, a unidade
passará a se chamar Hospital Padre
Mathias Maria �tein, caso o convê
nio seja firmado. Os atendimentos
deverão ser divididos

_

entre SUS
(70%), particular e convênio (30%).

Sobre a BR-280 - trecho entre

Guaramirim, do trevo da SC 413

(Rodovia doArroz) ao Portal de Iara
guá - o presidente daAciag defende
a estadualização da via. Na semana

passada, ele conversou com repre
sentantes do Estado sobre o assun

to. IIEu emais uma comitiva saímos

esperançosos da reunião".
*colaborouJailsonAngeli

'CI DO ÔNIBUS
'Votação deve
acontecer na

segunda. diá 20
,

. o relatório final (la
CI (Comissão de .

... l'li' I

I

'Inquérito) que apurou
odesaparecimento de
um.õníbus pertencente à

PrefeitlJra de Guaramirim
seráapresentado e

votado na sessão da
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Um governo feminino
A nomeação de Ideli Salvatti (PT) para
oMinistério das Relações Institucionais
tem vários significados que merecem
análise. O que de primeiro interessa
são as facilidades que Santa Catarina
pode ter com a decisão da presidente
Dilma Roussef!.Afinal, a pasta ocupada
por Ideli é detentora de todos os selos

políticos que enuoluem as principais
decisões tomadas em Brasília. Sabe-se,
porém, que a nomeação de Ideli foi mais
um prêmio de reconhecimento pela
defesa irreparável e pela lealdade que
ela demonstrou nos momentos mais

difíceis, em que até os petistas históricos
ameaçaram pedir para sair, do que um
ato de prestígio ao Estado.
Do mensalão aos dias de hoje, a nova
ministra nuncafugiu da briga, perdeu

Schützenlest
A Fundação Cultural
abriu quatro editais para
prestação de serviços na 23a

Schützenfest. São todos do tipo
maior oferta. Dois deles têm

prazo de entrega das propostas
até o próximo dia 27, para
a exploração comercial de
bebidas, onde o valormínimo
a ser arrecadado é de R$ 40
mil, e o para a exploração
comercial de pontos de
alimentação, cada box custa
um preço, variando de R$ 2 a

R$ 9 mil, o mais caro é para
a venda de batata recheada.
Outros dois editais têm prazo
de entrega das propostas até
o próximo dia 28: um para
instalação e exploração de
um parque de diversões, valor
mínimo avaliado em R$ 3

mil, e o outro para permissão
de uso de 13 camarotes

localizados no pavilhão "X', no
valor de R$ 15.600.

Na fesla
Convidado oficialmente
a assinar ficha no PSD,
o presidente da Câmara,
JaimeNegherbon
(PMDB), esteve na festa
de aniversário da prefeita
Cecília Konell,Pareciaestar
em casa, mas, no final,
garantiu que suapresença
no evento era sóum ato

para simbolizar apolítica
da boavizinhança.

popularidade com os eleitores, mas
ganhou crédito com Lula e depois com
Dilma. Outra questão relevante é o recado
claro que a presidente deu para aliados
e atépara a oposição, mesmo com forte
pressão dos líderes do PT e do PMDB,
Dilma optou por Ideli deixando Cândido
Yaccarezza no banco de reservas. Com isso,
vai afastando o fantasma do presidente
Lula e deixando o governo cada vez mais
com a sua própria marca.

São trêsmulheres no chamado núcleo
duro, Dilma, Ideli e GleiseHoffmann
(Casa Civil), 'o que nunca aconteceu
antes na história deste país: Mulheres de
personalidadeforte; dizem os aliados,
mulheres sem jogo de cintura; criticam
os opositores. Embora a composição do
primeiro governo comandado por uma

mulher no país traga inevitavelmente a
questão de gênero à pauta e simbolize
uma vitória histórica na luta por
igualdade, na prática o que importa são os

resultados, a eficiência e isso não se mede

por uma saia ou um terno com gravata.
O país enfrenta realidades distintas. De'
um lado, o crescimento econômico, a
diminuição da pobreza e o emprego pleno.
Mas, de outro, convivemosainda com

, uma infraestrutura precária, corrupção
desenfreada, falta de qualidade nos

serviços públicos, desde educação, saúde
e segurança e uma lentidão inexplicável,
tanto no quesito obras quanto nas

reformas, a tributária, a política e a

trabalhista. São essas as questões em
que o trio deve se debruçar. É o que a
sociedade espera.

EDUARDO MONTECINO

FEIJOADA DE ANIVERSÁRIO
prefeita Cecília Konell recebeu dos estavam Cartone Pavanello, o gover- I'
aliados no sábado para uma fei-

- nadar Raimundo Colombo e a secretária

joada em comemoração ao seu de Habitação, Maristela Mennel. Cerca
aniversário e também do secre- de 1.500 pessoas participaram da festa e

tário de Administração, Ivo Konell. Ambos quem foi não teve dúvidas, Cecília já está

completaram 66 anos. Entre os convida- se preparando para disputar a reeleição.
1u/O/IIUlll/OUlHIIIUlnlU//OdllilllllllllllllllUlliilll/lIlIlIllI/lldlllllidl/l1UllllllllnlllllllllU/llildllll/O/OUmtllln/lIlU/l/lnlllllldJ/lliIlIlHlllilillI/linUlIllluihnDlUllllllllllillllllHlIIIIIlIIIIIIIIIIIUIIUlllillIIIUI/lIUllllllliIMbiUI/IIllliIIHlIIUil�lnldlntnIlPimIlUIIIIIIOIII//I/II/IUIDllill/iIIIlIlIIIUlldl/lnlll/lI//I/lIl/i/JIJIIIIII//dl/IIIIIUIIIII1!lIllllJllll/O/OUI/HOUllhU/IIRIU/lImI/iJ/J}/lidll/lI//llmillllllmI/lI/WIIIíIIlIIUI/IIIUII/IIIII/illlll/dllllllillllll/lllilll/l//lIIII//I",dlilmlllllJlJndIlUHlJllOillu//I/I!

Frase da ministra
"Vou fazer uma operação limpa prateleira,
coisa demulher. Temmuita coisa parada no
Planalto acumulando poeira e só gerando
insatisfações nos aliados." De Ideli Salvatti,
novaministra das Relações Institucionais,
sobre a abertura da distribuição de cargos de

segundo escalão e liberação de emendas para a
base de apoio ao governo no Congresso.

De férias
o prefeito de Schroeder, FelipeVoigt
(PP), saiu de férias ontempor 15 dias,
passando o cargopara o vice, Luís
AparícioRibas (PMDB).Voigtvai passar
uma semana em Natal com a esposa,
amãe e a sogra. Nos últimos sete anos
essa é a primeira vez que ele se afasta da
Prefeitura a lazer.Ribas vai aproveitar a
oportunidadepara fazer contato com
o vice-governador do Estado,Eduardo
PinhoMoreira (PMDB).Uma das
prioridades é conseguir recurso para
pavimentação da ruaRio de Janeiro,
que dá continuidade ao condomínio
industrial domunicípio..

Sucessão'
FelipeVoigt (PP) vai entregar o cargo em
dezembro de 2012 depois de governar
Schroeder por oito anos, com aprovação
recorde, na casa dos 90%.A sucessão já
começa a ser planejada, com Luís Aparício
Ribas (PMDB), que ocupou o cargo de vice
desde 2005, sendo um dos favoritos para
entrar na disputa com apoio deVoigt.

PSD
Integrantes do PSD da região se reuniram
ontemmi Prefeitura de Jaraguá para definir
os nomes que vão comandar a comissão

provisória da sigla. Por enquanto nada foi
definido porque Carione Pavanello eAlcides
Pavanello estavam fora do Estado. Nesta

quarta - feira, o grupo volta a se encontrar

para acertar definitivamente os ponteiros.

MISSÃO ASSUMIDA
Conhecida pelo estilo rígido, Ideli Salvatti
tomou posse ontem como ministra das

Relações Institucionais afirmando que
sempre foi "firme nos princípios e afável
na abordagem". Ao lado da presidente
Dilma Rousseff, a catarinense ainda
pregou que é necessário construir uma
boa convivência com a oposição e

acelerar nas decisões necessárias,
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MISTÉRIO

Homemassassinado
. --

.

dentro dealojamento
Polícia vai ouvir
11 serventes que
trabalhavam com

o pedreiro Sandro
Moraes na reforma
de uma escola

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Latrocínio (roubo seguido de
morte). Essa é principal linha

de. investigação traçada pelo de

legado David Queiroz de Souza,
que apura o assassinato do ser

vente de pedreiro Sandro Rodri

gues Moraes, 35 anos, natural do
Paraná. O corpo foi encontrado
pelos colegas de trabalho no alo

jamento onde morava, por volta
da meia-noite de domingo, em
Jaraguá do Sul.

Segundo informações do de-

legado, Sandro trabalhava em
.

uma obra no colégioMachadode
Assis, no bairro João Pessoa. Ele
dormia em um alojamento den
tro da própria escola, que está
em reformas. Colegas o encon

traram já sem vida no local com

profundos ferimentos na cabeça,
possivelmente provocados por
uma pá de pedreiro, encontrada

-

suja de sangue, ao lado do corpo.
Após iniciar as investigações, a

polícia descobriu que a carteira
de Sandro havia sido roubada
com cerca de R$ 600, dinheiro
proveniente do pagamento que
recebeu no dia anterior.

Linha de

. investigação
O delegado David levantou o

nome de 11 serventes que traba
lham no local. Todos passaram a

prestar depoimento na delegacia
desde ontem. "Queremos saber
se ele tinha inimigos, se tinha al

gum envolvimento com drogas.
Até agora, tudo indica que foi

latrocínio, já que sua carteira foi

roubada", pondera o responsável
pela investigação. O corpo da ví
tima foi encaminhado na manhã
de ontem para Mangueirinha
(PR), cidade de onde Sandra saiu
há poucos meses em busca de

• • f' ." ... t t � •• • I � ,. t

emprego em Santa Catarina.

MARCELE GOUCHE

� encontroq iuna� suja de
sangue ao lado do corpo do pedreiro

ARQUIVO OCP .

Sandro� em uma obra na
Escola Machado de Assis, no João Pessoa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDANÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas ·Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, con
voca todos os integrantes da categoria profissional, para a Assembléia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 25 de junho de 2011, às 8 horas, em
primeira convocação e às 8h30min, em segunda convocação, com qualquer
número de integrantes presentes, em sua sede social na Rua Presidente Epi
tácio Pessoa, 345 na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutária, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada para
negociação com o Sindicato Patronal.

2) Autorização à Diretoria do Sindicatq Profissional, para. negociar com o Sin
dicato Patronal a pauta de reivindicações, reajuste salarial, além de outras

vantagens á categoria profissional.
.

3) Instauração do dissídio coletivo, caso o Sindicato Patronal, se recusar ou

malograr as negociações.

Jaraguá do Sul, 13 de junho de 2011.

Helenice Vieira dos Santos
Presidente " )\ , , ), II

. . .

Polícia procura família de

jovemmorto durante briga
O IML (Instituto Médico Le

gal) de Iaraguá do Sul procura
os familiares de Ezequiel Olivei
ra, 29 anos, encontrado morto

no último sábado. O corpo deve

permanecer no IML até o fim de
semana. Caso nenhum parente
da vítima for localizado, será en
terrado como indigente.

Segundo informações do de

legado Weydson da Silva, através
de uma denúncia anônima, a po
lícia localizou Um cadáver, por
volta das 16 horas, nos fundos de
uma casa abandonada, localizada
na rua João Planicheck, no bairro
Nova Brasília. O corpo apresenta
va lesões nas costas e na cabeça,
possivelmente provocados porum
sarrafo de madeira, encontrado ao

lado do cadáver. A polícia identi
ficou a vítima como Ezequiel Oli
veira, 29 anos, mas ainda não sabe
sua cidade de origem, profissão ou
qualquer outro indício que possa
chegar à família.

Exame . preliminar pericial
aponta que o corpo estava no

local há pelo menos dois dias.
Ainda de acordo com o delegado,
relatos de vizinhos dão conta

de uma suposta festa duran-
te a semana no mesmo local.
"Ele estava com três pessoas e

há suspeita de uma certa -dis
cussão entre os colegas", afirma
Weydson. O delegado deve ou

vir essa semana. as três pessoas
que supostamente estariam com

Ezequiel no local do crime.

Um acidente envolvend�wn veículo Siena emn
caminhão d�ou duas pessoas feridas, por volta elas
18h30 de donúngo, no Ian 71 da BR.280, no bairro Tifa

Monos. Segundo informações da PRF (Polícia'Rodoviária
Federal) de Guaramirim, o Sietla com placas de

Jamguá do Sul colidiu com o caminhão Mercedes Beàz,
também de Jaraguá, que seguia em direção contrária.. .

O passageiro do caminhão, .AIan José Ritta, 19 anos, ee
condutor do Siena, Reynaldo GriJ;eneIt, 30 anos, foram
encaàíinha.cIos ao hospital com� leves. Omotorista
do caminhão;AIlcIré Luis Rosa, 42 aft9S, nada S9freu.

,,'I
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Homem e preso
por agredir idosa
Mulher tentou evitar que vizinho se

suicidasse e foi atingida por ele com uma .

pá na cabeça. Ela teve ferimentos graves
CORUP,Á

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Na manhã de ontem, por
volta das 8h, Orlando de

Carvalho, 40 anos, atingiu uma

idosa de 67 anos na cabeça com
uma pá. A violência aconteceu

quando a mulher tentava evitar

que Cardoso - que é seu vizinho
- cometesse suicídio por enfor
camento. O golpe com a pá foi
tão forte que ela sofreu afunda
mento de crânio e teve perda
de massa encefálica. Até o fe
chamento desta edição, a idosa
permanecia internada na UTI

(Unidade de Terapia Intensiva)

do hospital São José.
A agressão aconteceu na rua

Alberto Daris, no Centro de Co

rupá. De acordo com o delegado
Marco Aurélio Marcucci, respon
sável pelo caso, Cardoso tentou

suicidar-se três vezes seguidas.
Um rapaz de 27 anos também
tentou evitar o suicídio e acabou
entrando em luta corporal com o

homem. "O Orlando já tinha per
dido a consciência quando o ra

paz cortou a corda com a qual ele
tentava se enforcar na varanda de
casa. Quando recobrou a consci

ência, ele tentou novamente se

'enforcar e o rapaz mais uma vez

cortou a corda. Foi então que o

MARCELE GOUCHE

Marcacci infonnou que o homem preso
não tiDba passagem pela polícia

Orlando entrou em luta corporal
com ele", informou Marcucci. O

rapaz não ficou ferido e já prestou
depoimento na delegacia.

Quando a polícia chegou ao

local dos fatos é que a idosa foi
vista caída no chão e inconsciente

perto da residência de Orlando. A
mulher foi encaminhada ao hos

pital pelos BombeirosVoluntários.
Orlando também foi levado para
receber atendimento médico de
vido ao seu estado de agressivida
de e descontrole. Em seguida, ele
foi encaminhado à delegacia e, no

final da tarde de ontem, levado ao

presídio regional.
Em depoimento ontem à tar

de, Orlando não respondeu às

perguntas de Marcucci a pedido
do advogado. Segundo o delega
do, o homem, que é casado, não
tinha passagens pela polícia.

SCHROEDER

Lotérica é
assaltada'
três vezes
Próximo das 10h da manhã de

ontem, uma lotérica no Centro
de Schroeder foi assaltada

pela terceira vez este ano. De
acordo com a polícia, dois
homens armados invadiram
o estabelecimento e após
cometerem o crime fugiram
em umamoto vermelha. A
motocicleta foi abandonada
nas redondezas logo depois e

/

osmarginais continuaram a

fuga em um Ford Ka branco.
O prejuízo não foi divulgado
pelo proprietário da lotérica e,
até o fechamento desta edição,
os suspeitos não haviam sido
localizados pela polícia.

Incêndio em residência pode ter sido criminoso
GUARAMIRIM

Por volta das 2h de domingo,
uma residência mista no bairro
Rio Branco, na SC-413, foi consu
mida pelo fogo. No momento do
incêndio não havia ninguém na

residência, onde moravam quatro
adultos. Três pessoas estavam via

jando e um menor de 16 anos es

tava na casa da namorada quando
ocorreu o incêndio, por isso nin
guém ficou ferido.

De acordo com o bombeiro
Cleumir Severino Nunes, foram

gastos cerca de 13 mil litros de

água e necessárias mais de três
horas de trabalho para conter as

chamas, evitando que se alastras
sem para as residências vizinhas.
"Nosso tempo resposta, desde

que recebemos o comunicado
até chegar ao local da ocorrência
foi de seis minutos, pois o local é
distante do nosso quartel. Com o

tempo seco, o fogo se alastrou ra

pidamente'" completou Nunes.
O caso está sendo investigado

pela polícia, pois existe a suspei-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDA.NÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca todos os integrantes da
categoria profissional, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia

25 de junho de 2011 às 9h10min em primeira convocação, ou às 9h40min, em segunda
convocação, com qualquer número de integrantes presentes, em sua sede social na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 345, cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutária para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-Fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida, de acordo •

com a letra "e" do art. 513 da CLT, e art. 8° inciso IV da Constituição Federal, em favor da
entidade sindical. Paga pelos membros da categoria profissional representada, para apli
cação na campanha salarial, administração geral e serviços, garantindo ao trabalhador não

associado o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação indi
viduai e por escrito, por ocasião da realização da assembléia ou no período de 27 de junho
de 2011 à 01 de julho de 2011 e de 04 de julho de 2011 à 08 de julho de 2011, na sede do

Sindicato Profissional, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13h 30min. às 17h 30min.
Nestas datas o Sindicato Profissional colocará formulário próprio a disposição, sendo que
o trabalhador não associado deve comparecer pessoalmente a assembleia ou a sede do

Sindicato Profissional para manifestar sua opção pelo direito de oposição ao desconto da

contribuição assistencial, estando vedada a representação por procuração.
Jaraguá do Sul, 13 de junho de 2011.

Helenice Vieira dos Santos
Presidente

Acusado de planejarassalto
é levado ao presídio regional
Márcio Rodrigues, 28 anos, foi

encaminhado ontem, no final da
tarde, ao presídio regional. Ele

chegou a Jaraguá do Sul no último

sábado, vindo de Porangatu, inte
rior de Goiás, onde estava detido
desde que se apresentou à polícia
daquele município, há poucomais
de duas semanas. Rodrigues esta

va com prisão preventiva decreta
da desde o início demaio, suspeito
de ter sido o mentor do assalto,
seguido de agressão, contra sua

própria tia, Hermelina Pinter, uma
idosa de 76 anos. O crime aconte
ceu no dia 31 demarço deste ano.

Márcio nega as acusações, afir
mando que estava na rua da casa

da tia falando ao celular quando foi

ta de que o incêndio tenha sido
criminoso. O delegado de Gua

ramirim, Walter Santin Júnior,
informou que o inquérito foi ins
taurado ontem e que já foi feito o
pedido de perícia. 110 laudo sobre
as causas do incêndio deve sair na

próxima semana. Ontem ouvimos
a dona da casa e uma colega que
reside com ela", informou Santin.
O delegado informou' ainda que
'já existe um suspeito, mas o nome
não pode ser divulgado para não

atrapalhar as investigações. f'"

.............. - __ _ _ _ _ _-_ - ..

abordado-por dois homens que o

obrigaram a conduzi-los até a casa

da idosa, caso contráriomatariam a

namorada de Márcio, que está grá
vida. No depoimento ao delegado
Marco Aurélio Marcucci, ontem à

tarde, ele também se negou a falar.

Acompanhado de' um advogado,
ele afirmou que prestaria esclare

cimentos somente em juízo. O de

legado informou que o inquérito
sobre o caso será encerrado esta se

mana. No final do dia, nomomento
.

em que deixava a delegacia em uma

viatura que o conduziu ao presídio,
a reportagem do OCP questionou o
acusado sobre sua participação no

crime e elé respondeu apenas que
não tinha nada a declarar.

EDUARDO MONTECINO

I.

Rodrigues se apresentou na delegacia e
depois foi levado ap presídio regional

,)�J'!!;.t: 1.(, .. _� 4 '. \'I�;r 1 _' »t : t •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1953

Surto de paraiisia
infantil no Brasil
No dia 14 de junho de 1953, o jornal O Correio do Povo
anunciava em sua capa o "surto alarmante de paralisia
infantil" que afligia o país naquele ano. "Nunca houve no
Brasil urn surto de paralisia infantil em proporções tão
alarmantes como o que assola presentemente a capital da
República. Só no Hospital Jesus forammatriculadas, este
ano, nadamenos de 350 crianças vitimas do flagelo",.dizia a
matéria. Naquele ano, a capital do Brasil ainda era a cidade
do Rio de Janeiro (que ocupou o posto de capital federal
desde o ano 1763 até 1960).Ainda segundo a publicação
do jornal O Correio do Povo, o deputado emédicomineiro

IaederAlbergaria alegava que a propagação da doença
estaria acontecendo através da água contaminada de
detritos orgânicos. "Omédico-deputado aconselha que
apopulação só beba água fervida, aomesmo tempo em
que apela para as autoridades sanitárias, no sentido da
organização de equipes volantes de especialistas para
socorro ás vitimas", completava o jornal.Aparalisia infantil
(ou poliomielite) é urna doença causadaporurn poliovírus.
As duas vacinas que previnem a doenç-a, a Salk e a Sabin, só
começaram a ser usadas em 1955 e 1962, respectivamente.
*A grafia das palavras foi mantida conforme
publicação de 14 de junho de 1953

FOTOS DIVULGAÇÃO

A Kãsetorte é uma torta de ricota, trazida pelos imigrantes alemães
para a região Sul do Brasil. A sobremesa sempre esteve presente no
frühstück (lanche entre o café damanhã e o almoço, tradicional nas
famílias alemãs) das famílias vindas da Alemanha que chegaram
a Jaraguá do Sul. A torta se assemelha à receita norte-americana
do "cheesecake" (torta de queijo). A massa da receita tradicional
da sobremesa leva farinha, fermento, açúcar, ovos e manteiga. Já o
recheio leva ricota, creme de leite, açúcar, baunilha, suco de limão,
ovos e manteiga. O prato também pode ser decorado com uma

cobertura feita com geléia ou uma calda de frutas vermelhas.

o eletricista F�iedrich
Wilhelm Sonnenholtl

.

No dia 23 de junho de 1880, nascia na cida
de de Stilleben, Província daPrússia-Alemanha,
Friedrich Wilhelm Sonnenhohl. Aos 32 anos,
Sonnehohl chegou a Iaraguá do Sul, onde pas
sou a viver. Casado com Elise Lessmann, o ele
tricista instalador e técnico em galvanização
roi um dos pioneiros a prestar seus serviços em
domicílio em Iaraguá do Sul. No ano de 1920,
Sonnenhohl ajudou na instalação de um gera
dor com capacidade de 17kW e 230 volts, que
atendia à iluminação de várias ruas impoftan
tes da cidade, como a Marechal Deodoro, Epi
tácio Pessoa, Avenida-Getúlio Vargas, Procõpio
Gomes de Oliveira e a Ioinvílle, atualmente
Waldemar Grubba. O eletricista faleceu no dia
31 demarço de 1954, aos 73 anos, deixando sua

esposa viúva e seus filhos Marga,Willy e Lothar
órfãos. Por seus relevantes serviços prestados à

.

população de Jaraguá do Sul, FriedrichWilhelm
. �QnnehQhl t9ihólpyQagea�0 coW a O;la gue re-
ce6ed seu tu;lrne; pdib)airroVila Eâlatl.I,. "

.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famflias

evoluindo.

d- �JrLunenderJUanos
PELO MUNDO

1928

"Che" Guevara
No dia 14 de junho de 1928, nasceu
Ernesto Rafael Guevara de La Serna,
em Rosário, na Argentina. "Che"
Guevara foi médico, político, escritor
e jornalista; além de ter liderado a

Revolução Cubana que levou o país
a adotar um novo regime político.
"Che" foi assassinado pelo exército
boliviano em 9 de outubro de 1967.

1982

Guerra das
Malvinas
Nestemesmo dia, em 1982, terminava
a Guerra das Malvinas, um confronto
armado entre aArgentina e o Reino Unido,
pela disputa dos territórios das Ilhas
Malvinas, da Geórgia do Sul e Sandwich
do Sul.A guerra, que começou no dia 2 de
abril de 1982, terminou com a conquista
do arquipélago pelo Reino Unido.

INVENÇÕES ANTIGAS

o primeiro sabão
Os primeiros registros de que se tem

conhecimento sobre a produção de
sabão são do ano de 2800 a.c., da antiga
Babilônia. O Papiro de Ebers, escrito
no Egito em 1550 a.C., indica que os

antigos egípcios tomavam banho com
uma mistura de óleos animais e vegetais
com sais alcalinos.
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us e
A revista da mulher inteligente!

oCORREIO00 POVO
TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2011

Semanadecisiva e
cheiadesurpresas
ão é de hoje que a

novela Insensato

Coração tem segura
do a atenção dos te

lespectadores. Mas,
nesta semana, o fo

lhetim promete uma enxurrada
de surpresas e muitas mudanças
no roteiro assistido com apreen
são pelo público. Não pormenos.
Afinal, nos próximos dias, os mo
mentos são decisivos e vão gerar
uma verdadeira reviravolta.

Hoje, por exemplo, o persona
gem de Eriberto Leão, Pedro Bran
dão, começa a arquitetar uma es- ,

tratégia para desmascarar o irmão.
O vilão, vivido por Gabriel Braga
Nunes, deve cair na armadilha.
Nas cenas que estão programadas
para ir ao ar na quinta-feira, Léo
confirma a sabotagem do avião pi
lotado por Pedro no início da tra
ma. Na época, a noiva dele, Lucia
na, morreu e deu largada à saga.

Enquanto tudo isso se desen

rola, Marina começa a perceber
com quem casou. Nesta terça
feira, ela ouve uma conversa tele
fônica comprometedora do ma

rido. Nos capítulos seguintes, a

designer recebe, via e-mail, ima
gens de Leo em meio a prostitu
tas. Mesmo assim, ainda teima
em acreditar nas mentiras conta
das pelo assessor de Cortez,

Já nos demais núcleos de Insen
sato Coração, a agitação não é di
ferente. Natalie ficará, novamente,
chateada com o marido. Dessa vez,
a decepção é pelo fato de ele não

permitir nenhum ensaio fotográfi
co na mansão onde moram. Paula
também terá a própria desilusão.
Eduardo resolve terminar o namo
ro e o caminho fica livre para Hugo,
que há tempo tenta se aproximar.

Quem preferiria se manter à

distância, navida de sempre, éAn
dré. Porém, ele precisará voltar a
ver Gregório. O pai será internado
em um hospital e ao personagem
de Lázaro Ramos não resta outra

opção a não ser procurá-lo.
Na família de Teodoro, morto

na semana passada, os ânimos se

esquentam também. Insatisfeito
com a herança deixada pelomarido
de Norma, Vrnícius não consegue
disfarçar a irritação após a leitura
do testamento, Atémesmo Quim se

surpreenderá com a agressividade
do amigo. Desconfiada da hones
tidade do enteado, Gilda fará um

teste e o resultado promete abalar
a estrutura da família. Oscar, o pai
do garoto problemático, encon

trará notas marcadas pela mulher
na carteira de Vmícius. Ou seja, é a

comprovação dos furtos dele. Ago
ra, resta esperar para saber quais as

resoluções do executivo.

NA BATALHA

Peclrovai

conseguira
prova que tanto

buscava: uma
conBssãodo

innão quanto à
sabotagem do
avião pUotado

por ele 'no início
da novela

Desmascarado� ,

Ainda não...
Apesar de toda a vontade que

l Pedro, Nando e Raul têm de
desmascarar Léo, não será
nessa semana que o momento

tão esperado acontecerá.
Mesmo com a confissão do

vilão, o trio não conseguirá
chegar ao fim do plano, pelo
menos, por enquanto. É -

que a fofoqueira Tia Neném
se encarrega de contar a
Eunice sobre as intenções do
sobrinho. Ele pretende dizer
toda a verdade paraMarina
durante uma festa na Barão da
Gamboa. Porém, a estratégia
sofrerá mudanças em meio
ao caminho. A designer, aliás,
repreenderá o ex-namorado

pelo vexame iniciado na boate.
É então que ele decide esperar
mais um pouco.
Mas, no sábado, o clima
esquenta novamente. 'Raul
deve revelar à nora que Léo foi
o responsável pelamorte de

'

Luciana.A cena será exibida
no fim do capítulo. Por isso; os
espectadores precisarão esperar
até segunda-feira para saber'

, qual 'a atitude dela peranteà
grave acusação.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS.
1. Uma clínica para tratamento de distúrbios da ali

mentação, saúde e beleza / Gramado de estádio

esportivo
2. Uma maneira de se escrever segundo ou dois /

(Pop.) Traseiro
3. Pessoa sem residência fixa / Caixa Postal
4. Nascida no país do Oriente Médio que tem Teerã

como capital
5. Gota de pranto
6. Tecido de malhas entrelaçadas / Clube Atlético Pa

ranaense

7. Vara usada na fiação manual/Conjunto canoro

8. Elem. de comp.: tudo, todos / Corpo que é bom
condutor de calor e eletricidade

9. Necessitado
tO. A atriz Ferraz
11. Assembléia de Deus / Importante cidade da Espa

nha, na Andaluzia
10

12. A granja situada em Teresópolis, de propriedade
da CBF, e. que serve de concentração para atletas / 1 í
As iniciais da cantora Borba (1923-2005)

13. Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional / 12
Afecção caracterizada por crises de dispnéia.

VERTICAIS
1. Ocorrência desastrosa em algum bem segúrado /

Pedaço de vidro
2. Que se agrava em sentido desfavorável/Grande

área de terreno escarpado e íngreme no estado do
Mato Grosso

3. Tomar em mau sentido / Sigla do estado de Cáceres
. e Ma Floresta
4. (Pop.) Pessoa simplória, boba / O cineasta francês

Polanski, de "O Pianista"
5. Livro oficial, das leis em todas as suas formas I

Adoçar em demasia
6. Descer do cavalo I A poetisa Meireles (1901-1964),

de "Romanceiro da Inconfidência"
7. (Quím.) O molibdênio I Amarela os dentes e os de

dos dos fumantes
8. Solidariedade entre colegas
9. Organização para a Libertação da Palestina / O deus

ao qual era dedicado o Colosso de Rodes I Distin
gue o chapéu da boina.

1 2 54 I".,J 7 8
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

PREVISAO DO TEMPO

Amanhecer
•

com nevoeiro
Nesta terça-feira, um sistema
de alta pressão (massa de
ar seco e frio) faz com que o
dia seja de sol entre nuvens
no Estado. No amanhecer,
ocorrem nevoeiros em grande '

parte de Santa Catarina. '

"

I

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 19°C'

QUARTA
MíN: 11°C
MÁX: 22°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MiN: 14°C
MÁX: 27°C

SUDOKU

9

Ensolarado

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.

DIVIRTA-SE
I

-Vassoura.
I •

- E onde entra a letra C em vassoura? '

- No cabo, professora querida.

Hoje, os termômetros marcam
temperaturas estáveis em todo
o Estado. Há também pequena
diferença entre amínima e amáxima

registrada por eles. Os ventos
sopram de sudeste a nordeste e em

intensidade fraca amoderada com
ocorrência de rajadas. O mesmo está

p'revisto para a quarta-feira.f'" 't!. :"'&\�
"

•• oi- •

. ,n�i'
,

Assim como neste início de semana,
ria quarta-feira, o tempo também
permanece estável, com presença de sol
e algumas nuvens no Estado. Tudo isso
graças à passagem de umamassa de ar
seco e frio pelo território catarinense.
Temperatura amena.Vento de nordeste
a norte com variação para noroeste,
fraco amod�fa���9m, r�jadas., , , " ,

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

•••
'....., , .... � t , �, •

o V C" 'A tA '

'

FAXINAL DOS
GUEDES

A terça-feira será de sol,
sem chances de chuva, no
município de Faxinai dos
Guedes, no Oeste de Santa
Catarina. Os termômetros

marcam temperatura máxima
. de 20·C e mínima de S·C.

.

\ FASES DA LUA

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

'" ... 1 ,

CHEIA 15/6

, .MINGUMIIJE,,23/6 ..
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Iverso
Elijane Jung universotpm@ocorreioclopovo.com.br

Palavra de homem
Recebi por email, supostamente do Arnaldo labor e, da
relação de vários itens, escolhi dois ... O que os homens não
devem usar: "Sapato social de 'franjinha' (aquele detalhe de

penduricalho em cima). Se for curto a ponto de aparecer a
meia branca por baixo, a coisa beira a piedade. Esse tipo fica
ótimo num dublador de Michael Jackson cantando 'Billie
Jean' no Largo da Carioca. Calça de cintura alta, a chamada
"Saintropeito' Cuidado com os testículos! Eles não têm culpa se

você se veste mal. Gerentes de churrascaria rodízio costumam
adotar esse visual acompanhado de uma vistosa camisa
vermelha de seda javanesa ... ". Alguém discorda?

Uma blusa linda com um decote ou gola diferente.
É no inverno, quando só essa parte da blusa aparece
sob os casacos pesados, que é hora de escolher uma

gola diferente. Adoro golas altas no inverno, quando
você combina um casaco super estiloso.mais um
óculos bem fashion e fica parecendo uma estrela
de cinema. Adoro ainda blazers com gola puritana,
jabô e Peter Pan, que são bem clássicas. Pra terminar,
decote drapeado também é flash!

CERVEJA EM BEQOS
Du já havia falado sobre o gloss sabor cerveja. Pois agora, o Beer
DGloss chegou aoBrasil e a Heineken realiza uma ação com base

noDia dosNamorados, quejá foi, eu sei.Mas a ação continua, junto
com um concurso cultural que vai premiar asmelhoresfotos tiradas
na "comemoração do Dia dosNamorados"com uma Beertendet; a
choperia da Heineken. Para participar, basta acessar a Fan Page da
Heineken no Facebook. Você aí, que clicou o clima "loue is in the air",
que tal participar?No Estado de Santa Catarina, a novidade está à
venda apenas em Balneário Camboriú e em Floripa...

,

CTRL C + CTRL V

Não seja tão
controladora.

, '� ..,.

• Olha que legal: a Scala e a
<

Trifillançaram ameia calça
com cristais bioativos.para
estimular o metabolismo e

I dâr adeus aos probleminhas
causados pelamá
circulação. A indicação é
usar por tfês m�se9 ga!a
sentir a diferença. Será-que
funciona?

, Badalade 'fim dê '

emana e eu acho que
não sirvo mais para cair
na gandaiá .. Tudo bem,

,/ estava p�êdsamdQ daPl :1,

uma arejada nos miolos,
mas definitivamente, não

. consigo �"ais .chacoalhar
•

!
•

P ,esqueleto"'''at'é as 5 Qa:
madruga é acordar "legal"...

I .. O Fábio Júnior deu uma
,

:erttrevista �o Jornal dai!,'
Tarde, edição de ontem,
e disse que não pensa em

çasar pela sétima vet, pois
já não temmais saco para
algumas cobranças. Tipo,
sempre gostei do Iuninho,
mas essa conclusão dele
não demorou demais?

Dica Amaleras

Usar pulseiras enormes emuitos colares num look
de inverno. Primeiro: não vale carregar o colo, sobre o

casaco, com colares de bolas e penduricalhos grandes.
Ok, perdoado se for um casaquinho leve e aberto.

Segundo: também não adianta usar pulseiras largas,
pesadas e lindas sob amanga do casaco. Obviamente,
muda tudo se você vai tirar o casaco em algum
momento da sua noite. 'Mas apenas para estar ali,
fazendo um volume desnecessário ou escondido sobre

Para as esmaltemaníacas, mais um post bem
legal lá no www.amaleras.blogspot.com, Dessa
vez, a Giigka fez um texto sobre esmaltes

magnéticos. Esquisito?Você não vai achar isso
depois de ver o resultado. O esmalte vem com

um imã que você aproxima da unha recém
pintada e segura por uns trinta segundos. As
partículas magnéticas do esmalte se organizam
de acordo com a posição que você segurar o
imã. Depois, é só esperar secar. Parece que
qualquer imã serve, inclusive os de geladeira
e pelo que li, cada imã produz um efeito

.' . , , ... diferente. Bem cool! Confere lá.
� ., • ,. • j �

NA "'lI ínhmangas ... , aQ, ne. reVi a...
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Moa Gonçalves

Lunelli
An:alharia Lunelli, conhecida pela qua

lidade de seus produtos e por seu enga
jamento sócio-ambiental, durante o mês de

junho participará de três semanas de moda
no país. Em São Paulo, a empresa apoiará,
na Casa de Criadores, os estilistas Arnaldo
Ventura e Gustavo Silvestre. Já na principal
semana de moda do Brasil, a SPFw,Fernan
da Yamamoto desfilará looks inspirados na
Helio kitty. A Lunelli ainda participará da

primeira edição do Sul Fashion Week, em
Florianópolis, com suas estampas moder
nas na passarela da marca Vish!

Níver da Lu
A grande aniversariante de hoje é com
certeza a exuberante morena Lu Silveira.
Ela vai comemorar a data intensamente ao

lado da filha Rafaela e, é daro, do "maridão"
Wanderlei Spézia. Mil vivas!

Arraial dos solteiros
E aê, galera, preparada para dançar
uma quadrilha?! Uma tchurma está

preparando, para julho, o Arraial dos
. Solteiros! Vai rolarmuita animação,
que será restrita a poucos e bons,
num dima bem caseiro. Esse será o

diferencial em relação às outras festas.
Serão cento e cinquenta convites ao

preço de 150 reais.

Muita água
Volto a comentar aqui na coluna que
uma droga anda assustando os pais da
nova geração: é o Extasy. Recebi um
e-mail dizendo quemuitos filhinhos
de papai da hy-so jaraguaense andam
tomando esse comprimido para cair nas
baladas. Aliás, uma droga perigosíssima,
que pode levar àmorte por parada
cardíaca.A pessoa que usa essa droga
pesada fica "ligadona" e passa a noite
tomando água para não desidratar...
O sono fica em desequilíbrio e as

consequênciaspodem ser fatais. Uma
triste notícia que os pais precisam
aveFlguar...

moagoncalves@netuno.com.br

LINDA Giovana Gadotti também

prestigiou a TheWay, no fim de semana .1

.• DanielaMeneghelli
eDaniel Sieves trocam

alianças na mãp esquerda
no próximo sábado, 18.

BELA Ana Lucia Macedo�
nos corredores da TheWay

'\
, 1:abor'lltorio;'
l' .1'" n' z· iJ:,J" t. " ,',mil ,�

ISO 9001JI.llson eMeury, daWolt I

, VeíchlosEletric&s; estarão
o \ " '. .

.

pârttcipando do 3° Car
Fest Shaw," no Seminário de

, Corüpá I didi9 dejunho.'
".

.

PÊNALTI Ewerton e Glauber os .

campeões do 20 Campeonato de Pênaltis,
comMauri Caini, um dos sócios, do
Complexo Esportivo Jaraguá

Pausa o banho
"Não falha: dia sim, dia não, a Otan bombardeia a residência
de Gaddafi, em Trípoli. O ditador aproveita as terças, quintas
e sábados para ir em casa trocar de-bata." tt .' H

NOSSA FEIJOADA José DeIai e a bela Bárbara OUveira
se prepar�n.do para a Nossa Feijoada, sábado, 18'

io � ;. '" ,

Buxixo·
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que aquela bonitona e

bem nascida, apesar de namorar
um caramalhado e gente do bem,
anda telefonando secretamente

para aquele poderoso da 25 de
julho. Dizem que a blonde virou

alpinista e achou um caminho
fácil para obter as coisas boas
da vida. Como diria o monstro

dos monstros, Edson "Capivara",
na terra de todos nós isso é

. "programa" de luxo. A nossa

espumante Cave Pericó,
por favor!!

Pergunta no ar

Alguém poderia me dizer quem seria

aquela socialite que, em recente e

badalado evento em um chique bufê da
nossa cidade, aguardou um momento,
sacou sua echarpe de tafetá e fez um
embrulho de doces para levar para casa?

Quem acertar, prometo fazer uma novena

para que tenhamuita paz o ano inteiro.
KKKKKK Em Jaraguá, tudo se sabe.

Bom demeds]
No Kantan, o final de semana foi sucesso
para os namorados. A casa estavamuito
linda. Várias pessoas vieram conhecer o

espaço e ficaram admiradas com a beleza
e as opções de comidas que o restaurante

oferece! Bom demais! Quem não foi,
perdeu a chance de fazer um agrado ao

seu amor! Fica para a próxima.

22 a 26 de Junho Realização

das 14 as 22 hora" �
ARENA JARAG A (47)3368-2168

Jaraguá do Sul�SC

CONVITE ESPECIAL

Atenção Lojistas e Fabricantes de Jaraguá do Sul e Região
Participem deste grandioso Evento

Uma ótima oportunidade para Vender, Divulgar seu Estabelecimento e sua Marca!

Descontos especiais para Comerciantes Locais!

Adquira agora mesmo o seu Stand: 147) 9902-1155/9979-1468
email: rapublicidaderapubliciClade.com:br

Aqueça se... Inverno na ...

;, feira
I

@]@30

, alh.5�b'feiranac\ona\1l\V('IlYI.

Entrada F.r.anca!
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CRÔNICA
LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

FALANDO AO
\

CORAÇÃO

)
I

Eu gosto das coisas simples: de um sorriso de

criança, de um rio de águas claras, de flores,
campos e praças. De acordar com o teu beijo, de
dizer-te "eu te amo", assim, de maneira simples,
descomplicada e sincera. Gosto da tua companhia,
na noite quente ou fria, na tarde de chuva ou de
sol. E gosto de poesia, seja com rimaou sem ela.
Mas gosto mais é de ti, meu poema mais bonito...

Gosto de natureza, simplicidade, pureza, da
flor do jacatirão, de terra, mar e de sol.

De segurar tua mão, de sussurrar no teu ouvi
do, de misturar nossos eus. Gosto do sol na pele,
mas gosto mais do calor da luz dos teus olhos
castanhos a aquecer minha alma.

Gosto de sonhar, viajar, a bordo do teu sorri
so. Ele me embala, me enleva; ele me leva de en

contra ao teu coração. Se embarco numa sauda
de, numa lágrima, numa dor, que falta sinto de ti:
me perco pelo caminho, à procura da passagem
para o sorriso da chegada.

Aqueles olhos castanhos, ah, os teus olhos

castanhos, brilhantes pedaços de sol, entraram
pelos meus e nunca mais saíram... Teus olhos
castanhos, meigos, brejeiros, malandros, since
ros, brilhantes, essas luzinhas acesas na janela
do teu rosto... convite irresistível para o acon

chego carinhoso do teu/nosso coração. E eu me

sinto em casa, com todo amor que há lá q�ntro.
Só saio pra ver de novo aquelas luzes castanhas
convidando-me à entrar.

Minha musa mostra-me que o amor é pre
sente, faz-me até
fazer poesia. Pois
meu poema és tu:

inspiração, emoção,
a rima do corpo-a
corpo, pele-a-pele,
boca-a-boca, o rit
mo 'em sincronia de

corações como um

só ... A métrica da

I
Quando
a emoção
e o amor

comandam
o coração,

aDorando aos
ternura.

E eu me refaço
em ti. Sou eu, com

pleto, por inteiro, sou
você, sou nós, sou

ser. És parte de mim, indivisível, és coração que
pulsa no meu peito, és luz a brilhar no meu olhar,
és música a tocar nossa canção, és ternura de mãos

entrelaçadas, és carinho ao tocar de peles.
És tu, ah, és tu, que invade meu .coração, infil

tra-se no meu sangue e aguça os meus sentidos ...

Que me afaga, me afoga, nessa fuga desenfreada
do mundo fora de nós.

Pra que traduzir em' palavras o que o coração
bate forte e os olhos dizem tão bem?

Os olhos, sim, podem dizer tudo, têm a linguagem
perfeita. E quando a emoção e o amor comandam
o coração, aflorando aos nossos olhos, não é-precí
so mais nada. É deixar o coração comandar nossos
sentidos, deixar falar nossa pele, nossos olhos, nossos
corpos. Há discurso mais bonito?

nossos olhos,
não é preciso
mais 'nada.

, •. !I! .l��tP:/J.tu!��,�r!psa�or.ipl;·.��9.g�pot.com
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

A Pity foi abandonada em, meio ao asfalto, no bairro Ilha da Figueira.
Desde então, os funcionário da escola Germano Laffin estão tratando-a.

Interessados em adotá-Ia devem entrar em contato pelo telefone
(47) 9124-843 ou enviar um e-mail: parareidemim@gmail.com

Contabilidade
ConsuEtoriâ Empresarial

.
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Confiança

Desde 1918

,

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma diz a Jandira que não vai deixar Pedro

colocar Léo na cadeia. Pedro planeja com Nando
. um esquema para conseguir gravar uma confissão
de Zeca. Eduardo termina seu namoro com Paula.
Carol não entende por que Raul não quer conversar
sobre Wanda. Marina ouve uma conversa telefônica
de Léo e fica apreensiva. André vai a um hospital
em busca de Gregório. Após a leitura do testamento,
Vinícius tenta disfarçar a irritação por ter herdado
menos dinheiro do que gostaria. Neném pede a Raul
uma passagem para ir à festa em homenagem a Léo
no Rio de Janeiro. André descobre que Gregório está
muito doente e que tem pouco tempo de vida.

• MORDE E ASSOPRA

Zariguim aconselha Naomi robô a parar de brigar
para não ser desligada e a androide se desculpa com

a Naomi verdadeira. Augusta apresenta Guilherme
aos hóspedes do SPA. ícaro aconselha Júlia a contar
para Abner o que ela sabe sobre o incêndio. Júlia vai
à entrevista com o reitor e consegue o ernpreqo na

universidade. Minerva resolve ir ao SPA e convida os

filhos e Celeste para a acompanharem. Alice vê Gui
lherme no SPA. Naomi diz a Rafael que a Naomi robô é
sua parente e vai passar um tempo com eles. As duas
Naomis aparecem para jantar e Palmira se espanta.

• CORDEL ENCANTADO
Cândida acusa Penélope de ter traído o bando

e Bel fica inconsolável. Herculano, ferido, implora
que Cesária o ajude. Florinda não deixa que Petrus
a beije. Açucena se lamenta com Bartira por não po
der ficar com Jesuíno. Cesária cuida de Herculano,
que decide se render. Açucena foge para encontrar
seu noivo. Petrus fala com Zenóbio que ainda não

recuperou sua memória. Cesária protege Herculano
e não fala com Augusto ao sair do cinema. Jesuíno
reconhece Herculano como pai e tenta impedir Ba
toré de levá-lo para a prisão.

• VIDAS EM JOGO
Cleber e Regina conversam; Ele diz que começou

a fazer um dossiê sobre os integrantes do bolão. O

ex-policial a leva para sair. Adalberto se torna morador.
de rua. Cleber coloca uma venda em Regina e a leva
em seu carro. Augusta chega ao Quarto do hotel.e se

depara com Raimundo e Juliana nus, sob os lençóis.
Um policial liga para o celular de Andrea. Ele está junto
ao corpo de Peixoto onde encontrou um papel com o

telefone e endereço da milionária. Depois de prestar
depoimento, o delegado acha que Andrea está envol
vida na morte .de Peixoto. Após viajarem de jatinho,
Cleber e Regina passeiam de lancha.

ANIVERSARIANTES
13/6
Adalina Melchioetto
'Adelaide Hermann
Adriana Socreppo
Adriane G. Krueger .

Aldina Wackerhape
Alesandro Melchioetto
Alfredo Deretti
Alzina M. Wackirhage
Antonia Cheuchuk
Antônio Alves
Antônio Batista
Antônio J. Pereira
Antônio J. Spézia
Antônio P. de Andrade
Antonio Rogério Stin

ghen
Antônio S. Jung
Arlete Homburg
Bruna Dalsóquio
Bruno A. dos Santos

Daniela C. Balducci
Edson Kühne
Eduardo Negherbon
EloiZils

Felipe R. Bublitz
Gilmara I. de Lima
Gustavo P. Hruschka

Inagara da R. Amaral
Ivone D. da Silva
Jane Bosse
Jéssica da S. Weber
José A. Farias
Lorena Krutzsch

Magali Fiedler
Marcos A. Menslin
Marcos Michalak
Maria S. Manfrini
Marlene B. Walz
Moacir A. Maske

Monique C. Zapella
Odinei R. Lennert

'. . .. Clóvis,Soares. . , Pedro Pangratz
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Pietro S, Moserd
Rudene A. B. Fossile
Zen ida A. L. Zanlula

Jonas M. Zimermann
José H. Zalewski
Karine D. Giovanella
Karoline J. Piermann
Kátia D. Venera
Leandro L. Azevedo

Magna K. N. Mote Junior
Marcos R. Hubner
Milena S. F. Terroso

Nayara A. Tomelim
Nicoli P. Queiroz
Noribert Sell
Pedro A. de Moura

Regiarie L. Kopsch
Rosemeri de Paula

'

Salete Lennert
Sandro M. dos Santos
Silvana E.S. Floriani
Taís C. P. de Araújo
Teresinha M. Sbartelatti

14/6
Adenor boch

Angelo F. Mello
Antonio A. de Souza

Argentin;3 K. de Almeida
Claúdia R. da Rosa
Edson Homburg
Edson J. Biehl
Fabio Eccel

Felipe W. L Pinto
Guilherme Garcia
Helena Hencke
lIete Riegel Junckes
IIson W. Hille
Iraci K. Michalak .

Irani Urban
Jéssica C. Souza
Joci Rodrigues

Vanilda de Lima

FILME: WALL STREET

De volta à cena após um

longo tempo na prisão, Gordon
Gekko (Michael Douglas) se
vê como um estranho olhando
para o mundo que um dia ele
comandou. Na esperança de
reatar seu relacionamento
com sua filha, Gekko trabalha
numa aliança com Jake (Shia
tabeouí) o noivo dela. Mas
Winnie eJake vão descobrir'
do pior modo possível que
Gekko ainda é o mestre dos
manipuladores, aquele que não
se deixa deter por nada quando
quer atingir seus objetivos.

LIVRO: A CONFISSÃO

Donté Drumm é condenado à
prisão por um crime que não
cometeu - o assassinato de
sua colega de escola, Nicole
Varber. E agora, a menos de
uma semana para a data de
sua execução, o verdadeiro
assassino, Travis Boyette,
aparece e resolve assumir a
culpa. Travis tem um tumor

cerebral, está com os dias
contados e parece se sentir mal
por enviar um inocente à morte.
O problema é que o sistema
jUdiciáriO já ligou o relógio para
a execução de Drumm. Uma
revelação de última hora pode
não ser suficiente para parar o
cronômetro e ninguém parece
muito disposto a admitir o erro.
A vida de um homem inocente
está em jogo e o Texas está com

tudo pronto para executá-lo.
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TIRIMHAS

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

Ferrari?
�

C01\"10 é l\"Iesn'lO o nol\"le

da,uele carro vermelho,
,ue tel\"l um cavalinho

'. . na frente?

,

O uma

che5ãndo ai...
J

geehh!

Beehhl Beelrltl

CINEMA

X-MEM: PRIMEIRA CLASSE
Anos 60. Charles Xavier (James McAvoy) é formado em teologia e filosofia e realiza um trabalho
de pós-graduação junto às Nações Unidas. Na universidade de Oxford ele conhece Erik Lehnsherr

(Michael Fassbender), filho de judeus que foram assassinados pelos nazistas durante a 2a Guerra
Mundial. Erik escapou graças ao seu podermutante de controlar metais, que permitiu que fugisse
para a França. Ao término da guerra, Erik passou a trabalhar como intérprete para a inteligência bri

tânica, ajudando judeus a irem para um país recém fundado, hoje chamado Israel. Charles fi Erik logo
se tornam bons amigos, mantendo um respeito mútuo pela inteligência e ideais do outro. Em 1965,
Charles decide usar seus poderes psíquicos para ensinar jovens alunos mutantes a usarem seus

dons para fins pacíficos. Nasce a Escola para Jovens supereotacos, gerenciada pelos dois amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 15h50, 17h40,
19h30 e 21 h20) .

• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h10,
18h50 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 16h, 18h, 20h e 22h) • Cine Mueller 3

• Kung Fu Panda (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 e 21 h30)• Cine Garten 2

• X-Men: Primeira Classe (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h10, 18h10 e 21h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

• Cine Garten 4
•

• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h30, 17h, 19h15, 21h20)

• Cine Neumarkt 2
• Kung Fu Panda 2 (13h20, 15h20,
17h20, 19h30 e 21 h30)

-.

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 18h50 e 21 h)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h10, 15h50, 18h45 e 21h40)

• Cine Garten 6
• Kung Fu Panda (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30) • Cine Neumarkt 4

-

• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40,
17h50, 19h50 e 22h10)• Cine Mueller 1

• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h10, 16h, 18h50 e 21 h40) • Cine Neumarkt 5

• X-Men: Primeira Classe (14h10, 16h45, 19h15 e 21h50)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (16h20 e 21h15)
• X-Men: Primeira Classe (13h45 e 18h30)

• Cine Neumar·kt'6 (Sala Vip) . l' ,,'

• Qualquer gato vira-lata (14h40, 17h, 19h e 21 h20)

Lavínia Vlasak
faz festa à fantasia
A atriz LavíniaVlasak promoveu uma
festa à fantasia para comemorar o
aniversário de 35 anos. A comemoração
foi no Rio de Janeiro. Ela se fantasiou
de heroína e, como Mulher Maravilha,
pediu para que os amigos fizessem
doações ao Instituto Pró-Criança
Cardíaca ao invés de presenteá-la.

Separação na
véspera da união
O casamento entre o jogador dá seleção
uruguaia Diego Forlán e amodelo Zaíra foi
abortado ao pé do altar.A cerimônia estava

marcada para o dia 29 de julho. Forlán teria
dito também a ela: "não procure coisas

que não existem. A pouca convicção de
um dosmembros do casal, neste caso eu,
conduziram a esta situação, como acontece
commilhares de casais em todo o mundo".

Cristiana Oliveira

já está mais magra
A atriz CristianaOliveira já se livrou de

parte dos quilos extras que adquiriu para
viver a personagemAraci, uma dententa
assassinada porNorma, em Insensato

Coração. Ela tem feito dieta e exercícios
físicos. Durante o passeio no shopping,
no Rio de Janeiro, Cristiana percebeu que
estava sendo clicada e fez questão de ser

simpática com os fotógrafos.

Maria e Wesley em
clima romântico
MariaMelilo eWesley aproveitaram o Dia
dos Namorados juntinhos e em clima
de total romantismo. Eles viajaram até
Fernando de Noronha e passearam de
barco. A vencedora do Big Brother Brasil
11 estampa a edição deste mês da revista
masculina Playboy e brincou que seu

ensaio fotográfico é capaz de "apimenta
qualquer namoro".

Casal faz juras
. pelo Twi.tter
O cantorThiaguinho e a atriz Fernanda
Souza têm trocado juras de amorpelo
Twitter durante asmadrugadas. Ela, que não
participava da rede social, decidiu criar uma
conta para se declarar para o namorado. "Feliz
Dia dos Namorados, gente! Nadamais justo
do que fazerminha estreianoTwitter hoje.
Altamente romântica!", escreveu ela. Ele,
então, retribuiu as declarações.

Solange assume
-ser ·pegadora·
Solange Gomes é o recheio da seção Pin-
up da edição de junho da revista Sexy.
Em entrevista, amodelo, que já posou .

cinco vezes para a publicação, assumiu o
.

lado pegadora. "Estou solteira, mas não
à procura, deixo o amorme encontrar,
quando quero alguém, dificilmente levo
não", contou ela, que está sozinha desde o

término do casamento com um empresário.

ÁRIES
Seja realista e encare os fatos com objetividade. Não se

deixe enganar por falsas promessas. O momento é de

renovação. O amor passa por uma fase de estabilidade.

TOURO
A necessidade de reflexão fará você optar por atividades que
exijam recolhimento. Evite a convivência com pessoas de
baixo astral. O amor está amparado.

GÊMEOS
A competição no ambiente de trabalho é o maior desafio.
Boas vibrações garantem bom entrosamento com o público.
No amor, o romance está garantido.

CÂNCER
Uma boa dose de concentração fará muito bem à carreira.
Bom astral para trabalhar em casa. Para esquentar o
romance é preciso mostrar mais segurança.

LEÃO
Concentre-se nas atividades cotidianas e tenha cuidado para
não perder o foco da realidade. No setor sentimental, uma
relação nova tem grandes chances de se firmar.

VIRGEM
Valorize-se e coloque-se em primeiro lugar. Relações
supemciais podem se tornar hiais frágeis ainda. A vida
íntima necessita de cuidados.

LIBRA
Você conseguirá reverter possíveiS situações adversas. A
comunicação é grande trunfo. No amor, uma nova relação
pode virar algo sério.

ESCORPIÃO
Evite gastos extras. Defina metas e corra atrás dos
sonhos. Nada cairá do céu O setor sentimental anda um

pouco reprimido. Busque atividades em que se sinta à
vontade.

SAGITÁRIO
Problemas familiares e questões do passado podem mexer

com a rotina. No amor, não falta disposição. Aproveite para
intensificar a cumplicidade entre o casal.

CAPRICÓRNIO
Cuidado com intrigas e problemas mal resolvidos. Quem
trabalha em casa não poderá reclamar da sorte.

AQUÁRIO
Atenção para não misturar amizade e negócios. A
estabilidade afetiva proporciona bons momentos à noite.
Uma relação descompromissada pode ficar séria.

PEIXES
A carreira conta com boas energias. Hoje é um bom dia para

,

conquistar uma promoção. No entanto, a vida amorosa pode
ficar em segundo plano.

.
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• 13 A 16/6
Cursó: Técnicas e Comunicação
Profissionaí porTelefone
Onde: Centro Empresarial
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: nucleados (R$
220), associados (R$ 24�) e demais
interessados (R$ 363)

{ ,

• 13 A 16/6
Curso: Gestão por competências
Onde: Centro Empresarial
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: nucleados (R$ 172),
associados (R$ 190) e demais
interessados (R$ 285)

/ .

• 13 A 17/6
Curso: Gerenciamento de

'

Projetos com MS-Project
Onde: Centro Empresarial
Horário: das 18h30 às 22h30

Quanto custa: nucleados (R$ 495),
associados (R$ 510) e demais
interessados (R$ 680)

• 14/6
Show:Ana Paula da Silva e Chico
Saraiva
Onde: Sesc
Horário: 20li

Quanto custa: R$ 1

• 15/6
Cinema:Um Beijo Roubado

Onde: Sesc
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito

• 16/6
Cinema: Sob o céu do Líbano
Onde: Sesc
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito

• 17/6
Literatura: OVelho Lobo do Mar
Onde: Sesc
Horário: 10h e 15h

Quanto custa: gratuito

• 18/6
Evento: Jantar dançante
beneficente

Onde: RecreativaDuas Rodas
Horário: 19h30

Quanto custa: R$ 35

• 18 A 22/6
Curso:Administração de Pessoal
Onde: Centro Empresarial
Horário: das 18h30 às 22h

Quanto custa: nucleados (R$
380), associados (395) e demais
interessados (R$ 510)

• 18/6
Evento: CaféVocacional
Onde: Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá
Horário: das 14h30 às 18h30

Quanto custa: não informado

• 18/6
Música:Acordeão de concerto
Onde: Sesc
Horário: 20h

Quanto custa: R$ 1

* QUERDIVULGJlR O
SEUEVENTO IIQUI?
Então, uma semana
antes� junte todas as

inlormações
a respeito e envie
um e-mail para

kelly@oc:orreiodopovo.c:om.br.

,
'

, de uma iniciativa desta Casa de Leis. Trata-se, sim, de uma necessidade de
,

�,
"./.", :.,

I

'

,

' "

adequar a Lei,Orgânica do 'Município 'à COr;'lstituição Federal.
"

'
.. ! ,

Um,dosgamesmms
'.

,

, esperados está próximo de
ser anunciado! O lendário título

.

Diablo chega em sua terceira .

edição, commuitas novidades
e os tradicionais elementos que
fizeram desse jogo uni sucessos
mílhonáriol

c Apresentando um estilo de
, câmera isométrica e um enredo
...

rico em detalhes, Diablo criou

,

um estilo, oRPGação, que já
se vêpresente em centenas de
títulos quea indústria de games, Diablo III está em
produz. fEmedo deDíàblo desenvôlvimento há 3 anos e

, .f ' •

resumidoem 1 minuto, em " a expectativa aumenta com
inglês http://j.mp/19UFqP) " o anunciado beta release;
Após o lançamento de Diablo onde alguns jogadores são
II e sua expansão em 2001,' '" 'convidados a participar da fase
'a Blizzard, produtora de

"

'de testes do garnél
garttesresponsávelpelo título, Ainda sem data de lançamento "

esperouB anos para 'anunciar atiuildâaa, você pode se ll1screver'
a .s�qüência de uma das na fase de testes! Basta terum

'

franquias de maior sucesso de game daBlizzard e cadastrá-lo no
tôdns os tempos. '

.;

siteh:�:/ Ibattle.:p.et.

I de ymbom despertador. Com

, .
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ÍNDICE PERÍODO
SELIC 12,25% 9.JUNHO.20 II

.

TR 0,110% 13.JUNHO.2011
CUB 1.103,46 , JUNHO.2011
BOVESPA .. -1,08% 13.JUNHO.20 II

POUPANÇA 0,6224 13.JUNHO.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5860 1,5880 "·0,56%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5000 1,6400 "-1,32%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 i/®'O%
EURO (EMR$) 2,2807 2,2835 "-0,25%

Outdoor simpático
Aproveitando o Dia dos
Namorados, a Lunender realizou
mais uma ação comemorativa
aos seus 30 anos de existência. Na

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04561
l° 21.418 l.000.000,00
2° 53.188 24.000,00
3° 10.472 14.500,00
4° 04.932 14.000,00
5° 31.256 12.240,00

QUINA
SORTEIO N° 2620
05 - 22 - 39 - 40 - 56

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 642

01 - 02 - 04 - 05 - 08

.10-11-12-13-18
19 - 20 - 21 - 22 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1291

18 - 40 - 47 - 54 - 57 - 58

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1148

01 - 04 - 05 - 26 - 30
35 - 50 - 51 - 63 - 67

68 - 7·1 - 76 - 81 - 83
85 - 87 - 92 - 99 - 00

área interna do parquefabril em
Guaramirim um outdoor exibe a

foto dos colaboradores Natalino

Alperstedt e Terezinha Eccel

CoIâboradordRataltno eTetezin'ha
(SO anos de casamtnto)

Ikarsten@netuno.com.br

Alperstedt, ,que comemoram 30
anos de casamento. Ele tem 12

anos de Lunender e ela está nove
anos no mesmo emprego.

Bons ventos
o parque eólico daAquibatã Energia Eólica está situado
em Água Doce - se e conta com o fornecimento de 42
transformadores a óleo fornecidos pelaWeg. Por causa
das características do projeto, foi necessárioalterar o
tanque convencial para um corrugado. Também foram

entregues àAquibatã três transformadores 40/50 MVA-
34,5/138kV com comutação sob carga. A UsinaAquibatã
gera 123.000 kW de potência, o suficiente para abastecer
100 mil casas (500mil pessoas).

� Greve no Paraná
As montadoras que fugiram do

. ABC e se instaram em outros

municípios não estão tendo vida

fácil, mas amaior complicação
ficou por conta das greves no
Paraná que neste início de ano
afetaram todas as montadoras
instaladas no estado vizinho.
Não foram poucas as concessões

para que estas unidades
voltassem a operar e a mais
afetada foi aVolkswagem, que
ficou 37 dias parada .

World Clean
.

, Produtos de Umpeza e,Segurança .

(41) 3213�1542
: Rua8ernardoBombo., 1600 .. Baependi

1\ I -

Soja
,

Enquanto o Brasil anunciauma ótima
safra do grão e existem sérias dúvidas
sobre o volume que será plantado nos
EUA - plantio ainda não terminou
- aChina continua voraz e toma-se
cada vezmais líder em compras. E
amaioria dos chineses comprou
17,5% mais que em abril, atingindo
4,56milhões de toneladas. Desta
forma, aumentam as dúvidas em

relação ,à evolução dos preços.

Aeroportos
o que parecia ser a última solução,
talvez não venha a funcionar pois,
o governo ainda debate qual será
o modelo de concessão para a

iniciativa privada a ser adotada.
O mais provável será o regime de
outorga e, neste caso, os primeiros
editais saem em dezembro.
São preciosos meses que vão
sendo "queimados".

Mercado
de luxo
Depois da crisemundial, uma
grande quantidade de marcas
de alto luxo trocaram de dono,
mas as vendas já estão voltando
ao patamar anterior apesar de
algumas dificuldades nos países
desenvolvidos. Os consumidores de

países emergentes estão ampliando
significativamente suas compras.

Conferência alimentar
<, Acontece nos dias 30 de junho e Iode agosto a

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional, cujo objetivo é atender o previsto no artigo
60 da Constituição Federal.

S' OIWJ de choco! e

o lançamento das coberturas para do("es e sorlletes
da Duas Rodas Industrial Ina,rca a entrada da

empresa no segmente dos produtos derivados do,
chocolate para atender o mercado de Food Service'.

Líder naAmérica Latina na comercíalízação de
ingredientes para sorvetes artesanaís e aromas para
a indústria de alimentos e bebidas, a Duas Rodas
investiu R$ 26milhões em urna nova unidade fabriJ
na cidade de Estância (SE) dedicada exclusivamente
à produção de coberturas de chocolate em barra,
que serão comercializadas com sua tradicional
marca Selecta. As coberturas chegam aomercado
em barras de UID quilo ou 2,3 quilos e estio.
divididas nas linhas Supreme e Ccnfeíteíro, nos.
sabores: ChocolateAo Leite, ChocolateBranco"
ChocolateMeio Amargo e ChocolateAmargo.

Energia limpa
o México já conta com uma unidade de geração de

energia elétrica que utiliza como combustível o bagaço
de cana. Trata-se da planta de cogeração de energia do
Engenho Três Vales que contou em sua inauguração
com a presença do presidente do México, Felipe
Calderón. Ela terá a capacidade de reduzir a emissão
de dióxido de carbono na atmosfera em até 3,6 milhões

.

de toneladas por ano. Os quadros e centros de controle
. de motores de média e baixa tensão, os equipamentos
de automação e controle de supervisão, o projeto da

subestação turnkey e um gerador de 40MW foram
fornecidos pelaWeg e seu avanço tecnológico foi
reconhecida com o prêmio, dê inovação do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia do México.
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CONFUSÃO

Votação daUCEacabana delegada
Representantes de
uma das chapas
concorrentes

tentam impugnar
a eleição, ocorrida
no último domingo

JARAGUÁ DO SUL

DEBORA VOLPI

Qque era para ser um ato demo
crático e de integração entre

os estudantes acabou em tumulto
e com registro de Boletim de Ocor
rência na delegacia, A eleição do
novo comando da UCE (União Ca
tarinense de Estudantes), ocorrida
domingo, na: escola Julius Karsten,
foimarcadapormuita confusão.

O evento também é alvo de con

tradições, já quecadaum dos envol
vidos apresenta versões cliferentes
do fato. Segundo o presidente do
DCE (Diretório Central Acadêmi
co) da Católica de Jaraguá do Sul e

representante de uma das chapas
concorrentes, Luis Fernando de Al
meida, o que ocorreu é que após a

votação dos delegados para a elei

ção da nova diretoria da entidade,
constatou-se a presença de crachás
sem assinatura nas urnas. Ou seja,
um indício de fraude no processo.
"Pedimos a recontagem dos votos.
Um senhor colocou todas as cédu
las em um saco e fugiu. Roubaram
todas as cédulas. Lá fora tinha um
veículo esperando, eles saíram,
atropelando os estudantes. Foi uma
vergonha o que aconteceu", conta.

Ele afirma ainda que registrou
um BO, e que agora, será solicitada
a impugnação da eleição, junto à
Promotoria em Florianópolis.

'Já o atual presidente da UCE,
Vander Rodermel, que participou
do evento, desmente a versão de
Almeida. Ele afirma que a votação
ficou em 69 a 66, com a vitória da

chapa "Reconquistar a UCE para
transformar o sonho em realida
de". "Eram três chapas, mas uma
desistiu de concorrer de última
hora.Não tenho conhecimento de
nada dito por ele (Almeida). A vo

tação foi encerrada,' contamos os

votos um a um. As cédulas ficarain
com a comissão eleitoral e a ata foi
assinada. Não tem porque impug
nar a eleição", argumentou.

DIVULGAÇÃO

Almeida (E) diz que umas�ram roubadas e que alunos foram agredidos

f>

Senai comemora 36 anos com

inauguração de novo espaço
A tarde de ontem ficou mar

cada para os. alunos do Senai
. como o início de uma nova fase.
A comemoração dos 36 anos da

instituição no município, que
começou às 18h, contou com

a presença dos empresários da

Acijs/Apevi e teve seu brilho
intensificado pela inauguração
das ampliações da unidade Ia
raguá do Sul.

A partir de agora, o Senai con
ta com mais dois blocos - "D" e

"E" - e novos laboratórios de quí
mica e solda. São doismilmetros

quadrados apenas no bloco D,
com três pisos, 14 salas de aula e

uma nova biblioteca. O projeto, dade para servir pelo menos 300
além de atentar às necessidades refeições por dia e foi o palco da
dos 4,5 mil alunos dos cursos inauguração na noite de ontem.

presenciais, também respeita os O estacionamento ainda ganhou
conceitos de sustentabilidade. 200 novas vagas. Até então, fo-

.

"A aposta foi nas janelas, bastan- ram investidos mais de R$ 3,5
te grandes, para usar o máximo milhões - valor que deve aumen

possível da luz do sol e, assim, tar com as obras que estão pre
utilizar menos iluminação artifi- vistas para os próximos meses.
.cíal. Além disso, há um receptor "Adequamos o espaço ao mi-
de água da chuva em cima do' 'mero de alunos que temos atu

bloco D. Depois, a coleta é utili- almente, já que estávamos ope
zada nos banheiros, por exem- rando no limite", explica Porto. A
plo", explica o analista de marke- intenção é finalizar, até o final de

ting do Senai, Henrique Porto. 2012, a ampliação dos laborató-
O bloco E recebeu ainda uma rios, uma nova recepção e a cria

nova cantina, que tem. capaci- ção de ummini auditório.

MARCELE GOUCHE

, blocoDéum

Professores não voltam

para a sala de aula

AVISO

O governo do Estado foi taxa
tivo: ou os professores aceitam a

última proposta ou não há mais

negociações. Mesmo diante da

ameaça, o Sinte (Sindicato dos
Profissionais de Educação) decidi
ram manter a greve que chega ao

seu 28° dia.
Em Iaraguá, o resultado da as

sembleia geral realizada na tarde
de ontem' segue a linha do Sinte
estadual. "Não vamos voltar para
a sala de aula e perder os valores",
afirma a coordenadora do Sinte de
Iaraguá do Sul, Mislene Pickeius e ,

A categoria exige uma gratificação
de 40% para professores do l° ao

,

5° ano e de 25% para docentes do
6° ao 9° ano. O governo propôs
aumento de 25 e 17% respectiva-

.

mente. A proposta foi rejeitada.
Em continuidade às ativida

des do movimento grevista, cerca
de 50 professores da região irão
doar sangue hoje pela manhã, no
Hemosc. O governo já adiantou
também que irá descontar os dias

parados na educação. Fato que
pode comprometer o ano esco

lar. "Só vamos falar em reposição
quando houver uma negociação.
Se não formos pagos, não vamos

repor aulas e isso pode prejudicar
o ano", garante Mislene.

Ref. Licitação 89/2011
Modalidade: Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR

SERViÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E

DISPOSiÇÃO FINAL DE RESíDUOS.
.

O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Maser, COMU
NICA que tendo em vista alteração ao Edital a data da ab-.
ertura dos envelopes fica prorrogada para o dia 28/06/2011

dos espaços às 10:00 horas.

inaugurados na Jaraguá do Sul, 13 de junho de 2011.
noite de ontem lsalr Moser. ,- Diretor Presidente
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ÔNIBUS

Aumentona
passagem
surpreende
Reajuste do tran-sporte intermúnicipal
catarinense passou a valer no

domingo. Aumento chegou a 8,59%
JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

/\ o comprar a passagem da filha
Ilde volta paraBlumenau, nama
nhã de ontem, o tecelãoBeneditoAn
tunes espantou-se.Até então, ele gas
tava pouco mais de R$ 12 no bilhete.
Mas agora, o valor subiu para R$ 14,
por causa do reajuste do transporte
interurbano no Estado, que entrou .

em vigor no domingo. A filha Katri
ne, de 16 anos,mora com amãe em

Blumenau, e passa os fins de sema
na com o pai emJaraguá do Sul. "Es
ses dois reais de aumento parece ser

pouco, mas no fim do mês dá uma
boa diferença", comentou.

A supervisora de crédito Roseli
Nascimento também foi pega de

surpresa pelo aumento. Ontem de

manhã, ela embarcou em um ôni
bus para Joinville com outras sete

pessoas do trabalho. Ninguém sa

bia que a tarifa estava mais cara.

''Antes a passagem era uns nove

e pouquinho, agora ficou R$ 10.
Costumo viajar bastante, mas não
fazia amenor ideia de que o preço
ia aumentar", contou.

O reajuste, entre 7,89% e 8,59%,
foi determinado pelo Deter (De
partamento de Transportes e Ter

minais), com base nas despesas
técnicas das empresas, que exigiam
um reajuste superior para "recupe
rar perdas históricas", devido à re

dução na demanda por transporte
rodoviário nos últimos anos. O
sindicato das empresas queria um
aumento próximo aos 13%.

A tarifamais cara também está
sendo sentida nos itinerários entre
uma cidade e outra da região (con
fira o quadro acima). "Nós tivemos
aumento em quase todas as outras
linhas, em torno dos 8%, dentro
do padrão da inflação", explicou o

gerente operacional da Auto Via

ção Canarinho, Rubens Missfeldt.
Mas, de acordo com ele, o reajuste
não se aplica na linha entre Guara
mirim e Iaraguá do Sul, pois o Es
tado considera o valor padrão de

Jaraguá do Sul para a tarifa nesta

'linha. Já os itinerários ligando Ia
raguá a Schroeder, Corupá e Mas
saranduba sofreram reajustes que
vão deRs 0,30 a R$ 0,49. '

EDUARDO MONTECINO

RoseU foi pega
de surpresa
pelo aumento
namanhã de

ontem, antes
def8zeruma
viagem a

trabalho para
JoinviUe

JuIia Beatriz, de quatro aaos e 11 meses, foi
imunizada.contra 'a PóliO ontem demanhã

Crianças começam a

receber a "gotinha"
Na manhã desta segunda-fei

ra, as unidades de Saúde de Iara
guá do Sul estavam tomadas pela
movimentação de pais levando os

filhos pequenos para tomar a go
tinha da vacina contra a paralisia
infantil. A Campanha Nacional
de Vacinação Contra a Poliomie
lite iniciou ontem em todo o país
e segue até o dia Iode julho. Em
Iaraguá do Sul, a campanha corre

simultaneamente com a Campa
nha Municipal de Vacinação In
fantil contra a Gripe, prorrogada
até o dia 18, devido à dificuldade
em atingir a meta, de 5.500 crian

ças.Até aultima sexta-feira apenas
2.798 meninos e meninas haviam
sido vacinados - 51% dameta.

Levando a filha Ana Luisa, de
um ano, para uma consulta de

rotina, Lucileide de Fátima Batis
ta aproveitou a viagem para dar a
vacina. "Corno é a gotinha é bem

tranquilo, se fosse injeção ia ser di
fícil", conta. Damesma forma, Mar-

lise Bramorski Pereira aproveitou a

prorrogação
.

da campanha contra

a gripe para imunizar a filha, Iulía
Beatriz, de quatro anos e 11 meses,
contra as duas doenças. "Vacina

sempre é importante, ainda mais
contra uma doença grave como a

pólio. Se eu demorasse mais muito

tempo ia perder a ultima dose, pois
ela logo faz cinco anos", comentou.

No sábado, dia 18, será o Dia D
da campanha de vacinação. Todos
os 18 postos de saúde do municí
pio, e os dois Pamas estarão aber
tos das 8h às 17h, sem fechar para

.

o almoço, para aplicar a dose dà

gotinha. É obrigatório que os pais
levem a carteira de vacinação dos
filhos para que as equipes da saú
de possam dar a vacina e por ou
tras doses em dia.
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VENHA CONHEC[R O
NOVO CITROEN C3 PICASSO
EM EXPOSiÇÃO NO SHOPPING BREITHAUPT.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cifroén AirCross GLX 1.6 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcelas fixas com taxa
0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroén C4 GLX 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 24 parcelas
fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Ciíroén C4 Palias GLX 2.0·10/11 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de
55% + 36 parcelas fixas com taxa 0% a.rn (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação
realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA grátis na compra dos modelos: Citroên C3 Picasso, Cítroên C4 Picasso, Clíroên Xsara Picasso, Citroên Grand C4 Picasso, Citroên C3, Citroên
AirCross, Cfroên C4 e Citroên C4 Palias Okm (exceto para C3 câmbio automático e Citroen Jumper). Benefício não pode ser convertido em espécie. Ofertas válidas até 19/06/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

. : ,', H' J
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FUTEBOL

Vulcão chileno'pode
adiar data da final
Em virtude do caos

aéreo, provocado
pelas 'cínzas do
vulcão Puyehue,
primeiro jogo pode
ser transferido

DA REDAÇÃO
.................................

FOLHAPRESS

/\ Confederação Sul-americana
Ilde Futebol vai anunciar ama
nhã por volta das 10h se o jogo en
tre PenaraI e Santos, em Montevi

déu, pela final da Libertadores, vai
acontecer ou não na quarta-feira,
às 21h50. A entidade tenta fazer os
últimos esforços. para não atrasar

a decisão, mas admite que o con

fronto pode acontecer na quinta
.ou sexta-feira.

"É uma situação totalmente
inusitada. Hoje (segunda-feira)
não temos como tomar uma de

cisão, pois há vários interesses em
jogo. Amanhã (terça-feira) de ma
nhã vamos anunciar uma decisão.
No caso de um adiamento, a ideia
é que seja por no máximo 48 ho

ras', disse Nestor Benítez, porta
voz da ConmeboL

Indagado se o Santos seria es

timulado a viajar paraMontevidéu
de outra forma, fazendo uso de
ônibus em algum trecho, ele dis
se esperar pela "boa vontade" dos
envolvidos. "Há outras opções, va
mos analisar isso tudo", afirmou.
Os vôos das empresas Plunas e Gol '

para o Uruguai foram cancelados

hoje por conta das cinzas do vul
cão Puyehue. Mais cedo, o Santos

já trabalhava com a hipótese de
adiamento do primeiro jogo da
decisão contra os uruguaios.

De acordo com a FAB, a nuvem
de cinzas está no espaço aéreo da

Argentina e do Uruguai. O Centro
de Gerenciamento da Navegação

DMJLGAÇÃO

Jogadores do Santos treinam'no aguardo
da definição da data da partida

Aérea brasileiro estámonitorando
a evolução do quadro pela proxi
midade da região Sul do país.

Na semana passada, diversos
vôos já tinham sido afetados. Na

sexta-feira, foram registrados mais
de 100 partidas canceladas nos ae-
"roportos de Cumbica, em Guaru

lhos, do Galeão, no Rio, e Salgado
Filho, em Porto Alegre.

MUNDIAL

Eliminatórias da 'Copa
Um jogo entre os países caribenhos Montserrat e Belize, ,

nesta quarta- feira, em 'Irinídad e Tobago, abrirá a fase I

eliminatória para.a Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

Segund0 a Fifa, durante junho e julho serão disputadas
" rodadas classificatórias prévias na z�na americana, centro
americana, caiibenha e na zona asiática, antes do sorteio
preliminarque será no dia 30 de julho, no Rio de Janeiro. A

Copa do Mundo de 2'014 manterá � mesma repartição de

vagas por continente que aÁfriça do Sul em 2010.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 4aRODADA
Sábado - 11}06
Avaí 2 x 2 América-MG
Cruzeiro 1 x 1 Santos
São Paulo 3 x 1 Grêmio
Vasco 1 x 1 Figueirense
Domingo -12/06
Bahia lx lAtlético-MG
Atlético-GO 4 x 1 Ceará
Internacional 2 x 2 Palmeiras
Corinthians 2 x O Fluminense
Atlético-PR 1 x 1 Flamengo
Botafogo 3 x 1 Coritiba

14° América-MG
15° Ceará 4 :4
16° Coritiba 3 14 7

T 17" Cruzeiro 2 14 O 2 2 3

T 18° Bahia 2 :4 O 2 2 5

T 19° Atlético-PR 1 14 O 1 ,3
,
1

T 20° Avaí 1 :4 O 1 13 , 4

,

: 10 -4 :33

saRODADA

Sábado-18/06 .

18h30 - Fluminense x Bahia
, 21h - América-MG x Cruzeiro-

Domingo - 19/06
I 16h - Palmeiras x Avaí

,

16h - Flamengo x Botafogo
16h - Grêmio x Vasco
16h - Figueirense x Atlético-PR
16h - Ceará x São Paulo
18h30 - Atlético-MG x Atlético-GO
18h30 - Coritiba x Internacional

Quarta-Feira - 10/08
21h50 -Santos x Corinthians

9 -4 33

7 ;0 25

5 ! -2 16

8 i -3 16
1i'i"t"'OiJ!Jf!!rill�!IIIlIíiU'"'iIf!f"'-!j""IJr"'il11.,U",?'li!,iilLJlIff!i\.,l!!JiiItu ._!J!I$!;IJ,���;,.�1i!�41
'Olél\:;i;ifí�a�os GlDpél �ul.AmericâQ�
T Rebaixados para Série B

6 ; -5 8

12 ;-8 8

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

• Coi. Times

Â.l°ABC
Â. 2Go Guarani
Â. 3° Sport
Â. 4° Ponte Preta

5° Vila Nova

6Paraná

7" Goiás

8° Vitória
9° Portuguesa
10° Salgueiro
11° Americana

12° Criciúma
13° São Caetano

14° Náutico

15° Barueri

16° Ituiutaba

CLASSIFICAÇÃO
P :J ,

V; E D iGP:GC iSGiA
8 i 4 ' 2 1 2 ,O

.

7 ; 4 i 3 ! 66%
3 i 3 ,66%

2 ! 2 ;66%

4a.RODADA

Terça-Feira - 07/06
ABC 2 x O Goiás
Quarta-Feira - 08/06
São Caetano 1 x 1 Ponte Preta

Sexta-Feira, 10/06/2011
Paraná 1 x O Salgueiro
Duque de Caxias 2 x 3 Vitória
Guarani 2 x O Ituiutaba>
Sábado -11}06
Náutico 2 x 2 Bragantino
ASA 1 xL Sport
Vila Nova-GO 2 x O Criciúma
Grêmio Barueri 1 x 1 Portuguesa
Icasa 2 x 2 Americana

i

7 4 2' 1 1 111: 5: 6 158%
i !

7 ' 4 2 1 l' 5 1 2' 3 ' 58%

7 ,4 2, 1 1: 4 3; 1 158%
6 : 4 2: O : 2 i 5 4' 1 :50%
6 '4! 2 i O '2 5 6, -1 50%

5' 3 141%

3 ! 1 :41%
54'l'21'8i
541'21'4'
541'2'1:5

5
:
4 1_;'2 1 4;

5 4 1 2 1 4

5 '4 1 2 1 3

saRODADA

Terça-Feira, 14/06/2011 '

19h30 - Ponte Preta x Grêmio Barueri
19h30 - Portuguesa x Guarani
19h30 - Salgueiro x Náutico
19h30 - Goiás x Paraná
19h30 -Ituiutaba x Icasa

4 4' 1 ; 1 2 4 5 j -1 33% 21h50-Vitória x ..,BC
4 4 1 1 . 2 3 4' -1 33% 21h50 - Bragantino x Vila Nova-GO

'" 21h50 - Sport x Duque de Caxias
4 4 1 1 2 6 8, -2 33% 21h50 _ Criciúma x ASA
4 4 1; 1 : 2 4 11 i -7 33% 21h50 - Americana x São Caetano

T 19° Bragantino 2' 4 O! 2 2, 6

T 20° Duque de Caxias 1 ; 4 O, 1 3 4

41%

51-1'41%
5':-1 41%

6 ! -3 -41%

T 17° Icasa

T 18° ASA

8 : -2 16%

8,-4 8% TRebaixados para Série C

JOGOS PELO MUNDO
Atlético Independente 1 x 1 Flamengo B

Semifinais - Sábado - 18/06

Flamengo B x Corinthians
Kiferro x Tigre

• CITADINOKiferro 5 x O Corinthians
Roma/Chico de Paulo 1 x 3 SantoAntônio

Tigre 2 x 1 Noite à Fora

• FINAL

Flamengo O (7) x (6) O Cruz de Malta

AR CONDICIONADO

Fone: 3275-2� I WWVI�beJfriq�c9P�icionado.cQm.�r
. ' .... ,' • l (

A melhor empresa com

as melhores marcas.
Projeto. Instalação. Manutenção
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CATARINENSE

[uventus se prepara
"

"

ara estadual
Mesmo sem o

grupo completo
de jogadores,

e
"

IW , •

corrussao técnica

do]uventus
começa a trabalhar

parte física

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Faltando pouco menos de
dois meses para o início

do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, o Iuven
tus já inicia a preparação. Por
enquanto, os 13 jogadores que
já chegaram estão apenas trei
nando a parte física no próprio
campo do Estádio João Marcat
to", comandados pelo prepara
dor físico Renato Augusto. Os
atletas ainda estão' passando
por avaliação e só treinarão

com bola na semana que vem.

Os trabalhos acontecem em

dois períodos, na parte da ma

nhã e da tarde.

Depois da apresentação fei
ta na última quarta-feira, che- "

garam mais sete jogadores para
vestir a camisa do Moleque
Travesso. São os atacantes Da
nilo Teófilo e Geraldinho; os

goleiros Enal e Danilo; o meia
Ailton e o volante Leandro Te
ófilo. A intenção da comissão
técnica é formar o grupo com

28 jogadores.
Em relação à preparação físi

ca' Renato afirma que boa parte
dos atletas estará em condições
de jogo até o dia 7 de

_

agosto,
data de início do campeonato. O
restante pegará ritmo no decor
rer das primeiras rodadas, pois
estão há alguns meses parados.
"Temos um tempo bom para
preparar os jogadores", comenta
o preparador físico. Segundo ele,
a ideia é organizar alguns arnis
tosos para dar ritmo de jogo.

MARCELE GOUCHE

EDUARDO MONTECINO

AD'/IME.acerta 6nali7aç�s P jqga fácil
�
I ; l f 'I J '

Futsal jaraguaense
está de alma lavada
O último sábado foi de redenção para a

ADJ/FME, que" goleou a equipe de Sideró
.

polis por 6 a 1, na Arena Iaraguá. Tirados do
time sub-17 para resolver o problema de des

falque, o goleiro Willian e o ala Felipe, com
dois gols marcados, foram os destaques do

jogo. Com o resultado, a equipe jaraguaense
subiu para a quinta colocação no Campeo
nato Catarinense da Divisão Especial.

Para a sequência do campeonato, o técnico
Renato Vieira espera que os jogadores mante
nham o mesmo ritmo de jogo e repitam o bom

desempenho nas finalizações que tiveram no

último confronto. "O time jogou bem e par�u
de perder gols", afirmou o treinador.

Como as chances na primeira fase são re

motas, Renato diz que o foco agora é prepa
rar o time para a próxima fase, quando en

tram mais quatro equipes na competição.
"Precisamos contratar mais alguns joga
dores experientes e conseguir patrocínio",
adianta o treinador.

-, - - - - - - - -, • - - - ••
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AGRADECIMENTO
A Ação Social de Gua

, ramirim vem a publico
.aqradecer as empresas
Têxteis e ao comércio
da cidade pelo envio de

doações que possibilita
ram a realização do ba

zar no dia 09/06/2011 no

qual obtiveram um ótimo

resultado, também agra
decemos ao público em

geral pelo apoio que dis

pensaram ao bazar.
Enviamos um forte ab

raço a todos e desde já
solicitamos o apoio para
o próximo bazar que será
em 09/08/2011 .

ATT.

Maria Salete Kuster

Presidente da Ação
Social

Edvar Mello

Coordenador da Ação
Social

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Renovação Licença Ambiental de Operação

Posto Mime Ltda - Filial Mime 06, torna público que
requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para
Comércio de Combustíveis Líqúidos em Posto de

Abastecimento, localizado na Rua Bernardo Dorn

busch, 900, Baependi - Jaraguá do Sul/SC.
Foi determinado Relatório Técnico.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 554832161700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Renovação LicençaAmbiental de Operação

Posto Mime Ltda - Filial Mime 03, torna público que
requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para
Comércio de Combustíveis Líquidos em Posto de

Abastecimento, localizado na Rua Bernardo Dorn

busch, 2.400, Baependi - Jaraguá do Sul/SC.
Foi determinado Relatório Técnico.
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FATMA
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Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 3216 1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

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

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Renovação Licença Ambiental de Operação

Posto Mime Ltda - Filial Mime 07, torna público que
requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para
Comércio de Combustíveis Líquidos em Posto de

Abastecimento, localizado na Rua Reinaldo Rau,
215, Centro - Jaraguá do Sul/SC.
Foi determinado Relatório Técnico.
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Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina

- Fone: + 554832161700

FATMA E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
�IIf'IIIIII!!III1I>1HIfI'IIJ�

f\iliflAÇÃOflO'ME!O.AM81f:1Il'E URL: www.fatma.sc.gov.br

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Renovação Licença Ambiental de Operação

Posto Mime. Ltda - Filial Mime 11, torna público que
requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA)
a Renovação da Licença Ambiental de Operação
para Comércio de Combustíveis Líquidos em Posto
de Abastecimento, localizado na Rua 28 de Agosto,
3700, Avaí - Guaramirim/SC.
Foi determinado Relatório Técnico.

REPÚBllCAFEDERA1WADOBRASIL
ESTADODESANL\CAIARINA

Tabelionato do Munidpio eComarcadeGuaramirim • CHRISTAINGEHIILE
WAGNER, Interventora - Rua28deAgostonO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30 às 12he 13h30 às 18h
EDITALDE INfIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando osdevedores intimados apartirdapublicação deste edital a os aceitarou pagarno triduo legal
(3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo
prazo, sob penade, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.Apresentepublica
ção se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido
pelo apresante, tudo em conformidade comos arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 17214 Sacado: ANGEIAMARIA PEREIRA GRAF CPF: 564.611.609-06 Cedente: ARNO�
CISCO DEREfTIME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000184 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento:
03/06/2011 Valor: 178,50 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30,
Edital; R$15,00

Protocolo: 17178 Sacado: CMC COMERCIO DE MADEIRAS CABRAL CNPJ: 10265.298/0001-15 Cedente:
VITORIA COMERCIO DE SINAllZACOES DE SEGURANCA IlDA EPP CNPJ: 1d.342.969/0001-02 Número
do Título: 784/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA
DataVencimento: 13/05/2011 Valor: 402,70 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99,Di
ligência:R$ 33,30, Edital; R$15,00

Tabelionato Griesbach

_

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
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 osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESTO:

Apontamento: 179575/2011 Sacado: ALVARINO ANTONIO P. DAROCHA Endereço: RUA JOSE TEODORO
RIBEIRO 1061APTO 103 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:VILMAR JUNKES Portador: - Espécie: NP -

N'Titulo: 048 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.000,00 - Vencimento: 02/06/2011 .

Apontamento: 179342/2011 Sacado: ANDRESSA DAINA MAXIMILIANO Endereço: RJOSE THEODORO
RIBEIRO, 4183 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: OESA COM E REPRES IlDA Portador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: 5868389U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$190,81-Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 17�574/2011 Sacado: ANGEIAMP DE LIMA Endereço: RUAONEllA HORIZ 416 - VIlA
LENZI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-370 Credor: JAMATEXCOM .EQUIP.TElITEIS ITDA Portador:
- Espécie:DMI- N°Titulo: 264.1004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$477,00 - Vencimento: 25/05/2011

Apontamento: 179763/2011 Sacado: BOX CAR SOM AUTOMOTIVO IlDA ME Endereço: FELICIANO
BORIOLINI 1272 SAL 02 - Jaraguá do SuI-SC ; CEP: 89251-000 Credor: D R T SOM E ACESSORIOS AUTO
MOTIVOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 5592-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 385,80
- Vencimento: 26/05/2011

Apontamento: 179598/2011 Sacado: CRISTIANE SCHROEDER Endereço: RUA BERNARDINA BI'ITE
COURTMULLER 143 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-530Credor: MARCOSANDRE FAGUNDESME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0001170205 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$104,70 - Vencimento:
20/05/2011

Apontamento: 179958/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE Endereço: RUADOS IMIGRANfES
500 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor:TECNOPO PINTURAS TECNICAS IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Título: 11730 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.447,00 - Vencimento: 01/06/2011

Apontamento: 179950/2011 Sacado: IRANI DOS SANTOS Endereço: RUAEWALDO SCHWARZ 581 - AMI
ZADE - Jaraguá de SuI-SC - CEP: 89255-810 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE IlDA Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 04270212 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 318,80 - Vencimento: 18/05/2011

Apontamento: 179831/2011 Sacado: JUREMAVAZFERREIRA Endereço: RUAOSCAR SCHNE1DER 97 - JA
RAGUA 99 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-640 Credor: ASSOCIACAO XITAOTEAM DEVALETIJDO Por
tador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 2011/75/01- - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 95,00 - Vencimento:
20/04/2011

Apontamento: 180010/2011 Sacado: LOJA DE MOVEIS ANDREONI IlDA Endereço: R JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAUlA 220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: MOVElMAR -IND DE MOVEIS
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 053884/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 89,00 - Venci-
mento: 26/05/2011'

. .. - .

Protocolo: 17089Sacado:ELENISEFRANCIELEUlLERMODAS-GRIFFIMODASCNPJ: 13.428.166/0001-55
Cedente:OSBORNETEXJlLIlDAMECNPJ: 10.520.301/0001-08Número doTítulo: 1148-01 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSADataVencimento: 20/05/2011
Valor. 420,25 liquidação após a intimação: R$10,85,Condução:R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital; R$15,OO

Protocolo: 17095Sacado:MERCADOSCHMI1Z IlDAEPPCNPJ: 03.966.797/0001-74Cedente:J:YSONBRA
SILALIMEN1DS IlDACNPJ: 83.044.016/0001-23 Número doTítulo: 0009736201Espécie:Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCOSADataVencimento: 10/05/2011 Valor. 550,52
liquidação após a intimação: R$10,85,Condução:R$ 44,10.Diligência: R$ 33,30. Edital; R$15.00

Protocolo: 17071 Sacado: GILBERID RONCHl CPF: 904.831.039-34 Cedente;BANCO COOPERATIVO SI- .

CREDI SACNPJ: 01.181.521/0001-55 Número doTítulo: 2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 29/05/2011 Valor. 150,00 liquidação após a
intimação: R$10,85,Condução:R$ 5,00, Diligência:R$ 21,70, Edital;R$15,00

Protocolo: 16979 Sacado: NEro IMPOR[ COMERCIO E INDUSIRIADE CONFECçõES IlDAME CNPJ:
07.034.463/0001-13Cedente:SAllDCONFECÇÃOECOMERCIODEROUPAS IlDACNPJ: 01.968.595/0002-
17Número doTítulo: 01252401 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 27/05/2011 Valor. 767,72 liquidação após a
intimação: R$10,85,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$33,30, Edital; R$15,00

Protocolo: 17094 Sacado: JUllO CESAR ROCHAWITID CPF: 837.952.190-00 Cedente: POSID DEMO
lASGUARAMIRIMIlDACNPJ: 00.804.l48/0002-60Número doTítulo: 444/2-2Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 21/05/2011 Valor. 244,70
liquidação após a intimação: R$10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 17168 Sacado: MALIMAR INDUSTRIADE MOVEIS IlDAME CNPJ: 03.251.458/0001-01 Ceden
te: MADEPIACAS COMERCIO DEARIEFAlDS PARAMARCENARIA IlDAEPP CNPJ: 07.851.409/0001-60
Número doTítulo: 2859-AEspécie:DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRA
DESCOSA DataVencimento: 02/06/2011 Valor. 439,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 77,43,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15.00

.

Protocolo: 16730 Sacado: MARIOVOLKMAN ME CNPJ: 09.013.337/0001-08 Cedente: ORGANIZAÇÕES H:
GORGES IlDA CNPJ: 72.296.726/0001-24 Número do Título: 24055-B Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
23/05/2011 Valor. 333,00 liquidação após a intimação: R$ 10.85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital; R$15,00

Protocolo: 17077 Sacado:VALENTIM JAGIEI.lD CPF: 004.113.069-36 Cedente: BANCODO FSlADO DO
RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 802 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãóApresentante: BANCO BRADESCOSADataVencimento: 30/05/2011 Valor. 800,50
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:R$ 44,10,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17210 Sacado: ZEROBERID GESSERCPF: 038.552269-03 Cedente:OM COMERCIO DEMA

QUINAS DE COSIURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 000493.001 Espécie:
.

Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMI
RIMDataVencimento: 05/06/2011 Valor. 460,00 liquidação após a intimação:R$10,85,Condução: R$ 27,20,
Diligência: R$33,30, Edital; R$ 15,00

Guaramirirn,14dejunhode2011.

CHRISTI\INGEHII1.EWAGNER,
Interventora

Apontamento: 180012/2011 Sacado: LOJADE MOVEIS ANDREONI IlDA Endereço: R JOAQUIM FRAN-
.

Apontamento: 179802/2011 Sacado: MONICA KARSTEN Endereço: RUA ERWlNO MENEGOTTI1874 -

CISCO DE PAUlA 220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: MOVELMAR -IND DE MOVEIS Jaraguádo SuI-SC - CEP: - Credor.TMGRESTAURANTE IlDAME Portador. - Espécie: DMI - N'Titulo:
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 053883/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 138,00 - Ven- 5036 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 741,44 - Vencimento: 23/02/2011
cimento: 26/05/2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 180013/2011 Sacado: LOJADE MOVEIS ANDREONI LIDA Endereço: R JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAUlA 220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: MOVELMAR -IND DE MOVEIS
LIDA Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 053947/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 225,00 - Ven
cimento: 26/05/2011

Apontamento: 180015/2011 Sacado: LOJADE MOVEIS ANDREONI IlDA Endereço: R JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAUlA 220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor. MOVELMAR -IND DE MOVEIS
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 053884/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,00 - Ven
cimento: 26/05/2011

Apontamento: 180018/2011 Sacado: LOJADE MOVEIS ANDREONI IlDA Endereço: R JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAUlA 220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: MOVELMAR -IND DE MOVEIS
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 053883/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 41'6,00 - Ven
cimento: 26/05/2011

Apontamento: 180022/2011 Sacado: LOJA DE MOVEIS ANDREONI ITDA Endereço: R JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAUlA 220 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor.'MOVELMAR -IND DE MOVEIS
ITDA Portador. - Espécie: DMI - N"Titulo: 053947/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 675,00 - Ven
cimento: 26/05/2011

Apontamento: 179777/2011 Sacado: LOURDES CRISTINA PENA DA SILVA Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 1236 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-184 Credor. EXTREMO INDUSTRIA E COMERCIO
DE CON Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0252/001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 262,13-
Vencimento: 28/05/2011

Apontamento: )79720/2011 Sacado:M2 INCORPORADORADEBENS IlDA Endereço: RUALUIZSATLER
106 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-170 Credor. SANTA RITA - COMERCIO E INSTAlACOES IlDA
Portador: - Espécie: DMI- N" Titulo: 060077201D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.800,14 - Venci
mento: 26/05/2011

Apontamento: 179929/2011 Sacado:MAISONDUQUILTECIDOS IlDA Endereço: RUAFRANCISCO FIS
CHER - LI 02 90 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89252-070Credor:MUITICOLORCOMERCIO DETECIDOS
ITDA Portador.- Espécie: DMI - N'Titulo: 0134-01:- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 218,50 - Venci
mento: 20/05/2011

Apontamento: 179891/2,011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN -ME Endereço: R AFFONSO
BARIEL 233 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMEND\S GERAIS COMERCIO E
!MPORD\CAO SA Portador. - Espécie: DMI- N°Titulo: 214931-23 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.339,10 - Vencimento: 02/06/2011

Apontamento: 179635/2011 Sacado: MARCOS RODRIGOA KOVALSKI Endereço: RANNA KARSTEN 184
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-760 Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA
Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 2757191/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$12,90 - Vencimento:
24/05/2011

Apontamento: 179761/2011 Sacado:METRO QUADRAD0 INCORP. DE BENS LIDA Endereço: RUALUIZ
SATLER 106 - ]araguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: COMETRANSP RODOVlARIOS SBA IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 036345-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.300,00 - Vencimento:
26/05/2011 • . , <

Apontamento: 179926/2011 Sacado: PAULO NECKELDOS SANTOS IlDA Endereço: RUAALVINO FLOR
DASILVA84 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89251-970CredOl: DISTRIBARMARTRES ESTADOSLIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 005789 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$267,71-Vencimento: OV06/2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------,..---------------

Apontamento: 179581/2011 Sacado: PONTO COLORIDO BORDADOS Endereço: RUA LUIZ SATLER 106 -

JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: ROCHAMONTREVPRODPCONSTR Portador: - Espécie:DMI - N"
Titulo: 364 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.725.15 - Vencimento: 18/05/2011
--------------------------------"--------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 179740/2011 Sacado: RENAN URACK SAGRllD Endereço: NELSON NASATO 46 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89251-410 Credor: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 42923/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$180,36 - Vencimento: 30105/2011

Apontamento: 179599/2011 Sacado: SANIR ANTONIO SCOZ - ME Endereço: RUA EUZAWOLKMANN
MASS 105 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-642 Credor: FRIGORIFICO EJ..: GOLLI LIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 061650-001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.306,23 - Vencimento: 17/05/2011

Apontamento: 1110045/2011 Sacado: THIAGQ FILIPE GONCALVES ME Endereço: AVGElULIO VARGAS
268 LI. 246,247 E 248 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO SAFRA S/A
Portador: ISAPA!MP COM IlDA Espécie: DMI - N°Titulo: 491926545 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 550,00 - Vencimento: 25/05/2011

Apontamento: 180047/2011 Sacado: THIAGQ FILIPE GONCALVES ME Endereço: AV GETULIO VARGAS
268 LI. 246.247 E 248 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO SAFRA S/A
Portador. ISAPA!MP COM IlDA Espécie: DMI - N° Titulo: 491926502 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 684,00 - Vencimento: 25/05/2011

Apontamento: 180050/2011 Sacado: THIAGQ FILIPE GONCALVES ME Endereço: AVGETULIO VARGAS
268 LI. 246,247 E 248 - 'CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor. BANCO SAFRA S/A
Portador: ISAPA!MP COM IlDA Espécie: DMI - N° Titulo: 491926600 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 895,00 - Vencimento: 25/05/2011

Apontamento: 180051/2011 Sacado: THIAGQ FILIPE GONCALVESME Endereço: AV GETULIO VARGAS
268 LI. 246,247 E 248 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor. BANCO SAFRA S/A
Portador: ISAPA!MP COM IlDA Espécie: DMI - N°Titulo: 491926561 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$917,00-Vencimento:25/05/2011

'

Apontamento: 179860/2011 Sacado:VALDEMARLENNERI Endereço: RUAClARAHANEMANN. 587 - la
raguá do SuI-SC - CEP: 89260-560Credor: MECDIESELFIGUEIRA IlDAME Portador. - Espécie: DMI - N"
Titulo: 1/4437 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 600,00 - Vencimento: 25/05/2011

Apontamento: 179830/2011 Sacado:WlLMABALDT Endereço:RUAADOlFOBIRR 982 - JARAGUA99 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89260-645Credor:ASSOCIACAOXITAOTEAMDEVALETUDO Portador: - Espécie:

. DMI - N'Titulo: 20ll/80/01- - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 95,00 - Vencimento: 20/04/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
14/06/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de junho de·2011.
Manoel Gustavo Griesbach,

.•Tabelião Substituto
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Notas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390' Horário deFuncionllU'ento: 09:00h às 18:00h
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MODELO

2012

ENTRADA DE +36 X DE

R$29.701,ao R$799,oO
Promoção "Ofertas Imbatíveis" (válida até 14/06/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2012 (cat FAE21 a partir de R$ 26.990,00 à vista. 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%·íR$ 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 1aparcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 26/05/2Q11 a partir de 0,31% a.m. e 3)8%
aa., 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 diente, custos de Registros de Cartórios variáveis
de acordo com a UF (não induso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco
Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores.

.

CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até R$ 10,000 em descontos na compra de' seu Ford Zero.
Capital,. e feg!ó"" mstropol�.n.. : 4001--48581Oemalslocalldad""0800 722 4859. Ford Empresas: (11) 4174.3900

� �
F� ��Ford Segul"(lff'iJld MORETTIJaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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CONFIRMA:

PetA qa ve«
A MAIS OINIOA.
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