
oalvo
. Família Nunes
é presença de
destaque nos

estande de tiro da
Schützenfest.

Págin� 12 e 13

Estreia
'.

Iulia Roberts procura a felicidade na pele de
Elizabeth Gilbert em Comer, Rezar e Amar.

Página_

� ideia-do voto regional
e
'

na cabeça doeleitor'
,

.

Presidente daAcíjs, DurvalMarcatto, avalia como positiva a campanhapor representatividade
.

e diz que acredita que a região tem potencial para eleger dois deputados estaduais.

ESPERANDO POR R$ 100 MILHÕES
-

DE BRASíLIA E FLORIANÓPOUS
.

Páginas 4, 5 e 6

OAB SE MOBILIZA CONTRAA

CORRUPÇÃO ELEITORAL

Malwee/Cimed sai atrás, busca o empate e deixa a decisão da vaga para a próxima sexta-feira, dia 8, na Arena
, Jaraguá. Jogo de ontem em Joinville teve lances polêmicos, belas jogadas edefesas atuando de forma exemplar.

Mãe morre e

filha perde braço
Ivone Comin, 35 anos,.

que estava de carona, não
resistiu aos ferimentos.
A condutora, Samara
Comin, 18, está no

hospital. Página 23
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DIVULGAÇÃO

A exploração espacial
Curiosidade. Este substan- Por volta de 1608, 'surgia

tivo é a base do quemove o ser o telescópio, que permitia as

humano, desde o início da his- observações astronômicas. O

tória, 'a tentar compreender o italiano Galileu Galilei deu um

próprio funcionamento e o de passo ainda maiorcom a des
tudo que o rodeia - inclusive o coberta das manchas solares,
espaço, considerado ínatingí- do relevolunar e dos satélites
vel durantemuito tempo.' de Júpiter, por volta de 1610.

Há duzentos anos, em uma Seria apenas em 1926, no en

famosa obra de ficção intitula- tanto, que aconteceria o pri
da "De laTerre à la Lune" (1865), m�iio voo de um foguete pro
Júlio Verne retratou um grupo

'

pelido a combustível líquido
de homens que viajou até a lua (uma combinação de gasolina
usando um gigantesco canhão. e oxigênio). O ano de 1969 é considerado um marco na história da
Apartir de então, foram ínúme- Era o primeiro passo para "exploração espacial, com a chegada do homem à Lua
ras as obras de ficção baseadas corrida espacial entre os Esta-
na vontade do homem de che- dos Unidos eaURSS, intensífí
gar à lua e aos outros planetas cada na década de 1930 e cul
-:- mas o início da astronomia minando com a chegada dos
modema seria marcado por � americanos Neil Armstrong e

uma modéstia maior do que a Edwin Aldrin 'à superfície lu- ,

prevista pelos livros. nar, no dia 20 de julho de 1969.

o Brasil em
estado de guerra
No primeiro dia de outubro de 1�37, o

presidente brasileiro Getúlio Vargas pede
ao Congresso Nacional que decrete esta

do de guerra. Getúlio havia assumido a

presidência em 1934, quatro anos após a

revolução de 1930. Com ele, veio o proces
so de democratização do país, trazendo
avanços como O princípio da alternância
no poder, a garantia do voto universal e
secreto até mesmo às mulheres, a plura
lidade sindical e o direto à livre expressão.

Nos próximos anos, no entanto, a de

.mocratízação iria enfrentar muitos obstá
culos. Em 1935, começaram a acirrar-se as

disputas eleitorais e.de outro lado,multipli
cavam-se os oposicionistas ao governoVar
gas. Na época, apolíticamundial estava sob
forte influência do nazifascismo e, na opi
nião dos oposicionistas, Getúlio demons
,trava afinidade com omodelo político.

A situação era instável e os grupos co

munistas no Brasil cresçiam. Com a alega
ção de conter o "perigo vermelho", Vargas
declarou estado de sítio nas últimas sema
nas de 1935. O próximo passo seria a decla
ração do "estado de guerra", em que todos
os direitos civis foram suspensos e todos

aqueles considerados "uma ameaça à paz
nacional" passaram a serperseguidos.

.

No dia 10 de novembro de 1937, o go
verno federal inàugurava um dos perío
dos mais autoritários da história do país,
que' viria a ser conhecido como Estado
Novo. A justificativa, além de impedir lID1
"complô comunista", foi a necessidade de
aplacar "os interesses partidários mesqui
nhos" que dominavam a disputa eleitoral.'
O Estado Novo iria durar até 1945.

o alfabeto fe'nício '

Em função dos diversos 'contatos comerciais que
' fI

mantinham com diferentes povos, os fenícios sentiram ii
necessidade de um instrumento para facilitar a ��
comunicação. Assim, desenvolveram uma das mais
fabulosas invenções da história humana: o alfabeto..

.

Ele era composto por 22 sinais, sendo, mais tarde,
aperfeiçoado pelos gregos, que lhe acrescentaram

,

outras letras. O alfabeto grego deu origem ao alfabeto
latino, que é o mais utilizado atuàlmente.

PELO MUNDO

19

Tribun81 de' Nurémberg'
No primeiro dia de outubro de 1946, é levado' ,

a público o veredicto final do tribunal Internacío
nal de Nuremberg: 12 dos acusados são condena
dos à morte e três à prisão perpétua. Aberto em

1945, a intenção do tribunal era julgar os 24 prin
cipais Criminosos de guerra da Segunda Guerra

Mundial, dirigentes do nazismo.
,

"

/

Ud
.

Wagner,10 Suplente ao Senado
. 111

,1958

Inauguração,da Nasa
Neste mesmo dia, em 1958, é' inaugurada ofi

cialmente a Nasa '(sigla em inglês para Agência Es-
,

pacialAmericana). Nos registros, sua criação ocor
reu no dia 29 de julho, como um órgão responsável
pela pesquisa 'e desenvolvimento. de tecnologias e

programas de exploração espacial. A Nasa foi a res-
ponsável peloenvio do homemà Lua.

'

AGRleUlTURA

Maior
produção
da história

19

. O últi'mo jogo de Pelé
No dia l° de outubro de 1977, EdsonArantes do

Nascimentomarcou um gol pelo Cosmos, contra o

seu primeiro time --o Santos - em sua última par-
, tida como jogador profissional, Pelé é considerado
o melhor jogador de futebol de todos os tempos.
Campeão do mundo em 1958, 1962 e 1970, ficou
conhecido por lances fantásticos.

.

Entre os dias 18 é 24 de abril de 1981, os
leitores de "O Correio do Povo" tiveram acesso

,

às últimas informações sobre a economia do
Estado: segundo a Secretaria deAgricultura e

Abastecimento, as maiores produções 'eram
as demilho, feijão, maçã e alho.

ESCOLA PÚBLICA
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CHARGE

DOLErrOR

Para refletir!
--- .

écebi alguns dias atrás perderam toda a vida!
uma mensagem por e- E na mesma mensagem abaixo,
mail, que considerei pa - havia uma frase de Paulo Freire que
lavras sábias e' por isso assim falava: "Não há sabermais ou

quero partilhar 'com todos que saber menos. Há saberes diferen
leem sempre este espaço do jor- tes". Muitas vezes na vida achamos.
nal. A história é a seguinte:

.

-

. .que sabemos tudo, porém, sempre
Certa vez, num rio largo e de existirá alguém que poderá ensinar

difícil travessia, existia � bar-algo para nós. Pense nisso, e dêvalor
queiro que levava pessoas -de um as sirriples lições que você aprendeu
lado para o outro. No meio de com seu pai, sua mãe, seus avós,
uma de suas via- "

ou um amigo, ou até

gens, junto com ele , , com uma pessoa que
estavam um advo- você somente falou

gado e uma profes- Partilhar uma vez na vida. En-
sora. O advogado, conhecimentos sinamentos que na-

que tem a fama de
,

é um gesto que quele momento po-
que gosta de falar 'traz alegria para dem ser tão simples
muito, pergunta ao

o coração e para e com pouco -valor,
a alma! d

.

dbarqueiro: - Com- mas que epOls e

panheiro, o senhor , , um tempo você vai

entende de leis? ver a grande impor-
. O barqueiro responde: - N.ão. E . tância que terá na sua vida.

o advogado com pena diz: - É uma
.

Caros leitores vejam o quão
pena, você perdeu metade da sua é verdadeira a frase de Louis
vida! A professora então querendo LAmour: ''A melhor' de todas. as
participar da conversa, diz: coisas é aprender. O dinheiro pode

- Seu barqueiro, você sabe ler ser perdido ou roubado, a saúde e

e escrever? O remador respondei a força podem falhar, mas o que
-Também não. E a professora en- você dedicou à mente é seu para
tão fala: - Que pena! Você perdeu sempre". Toda pessoa que você en
metade da sua vida! contra na vida tem algo de díferen-

Nesse momento uma onda' te para lhe ensinar, aprenda a que-
forte bate e vira o barco. rer aprender, emais que isso, saiba

O barqueiro preocupado, que partilhar conhecimentos é

pergunta: - Vocês sabem nadar? um gesto que traz alegria para o

Os dois respondem: - Não. coração e para a alma.
E a sábia resposta do bar-

CristianoMahfudWatzko,
queiro:

.

- É uma p�na, vocês ".«... estudante de Direito

Opinião 3

EDITORIAL

A reforma virá atrasada
tão sonhada reforma política é um dos
desafios que terá o próximo governante
do país. Um dos problemas, que qua
se não foi debatido nestas eleições,

� diz respeito às doações de campanhas. Como o

governo e o Estado acabam se

confundindo, alguns empresá- ,

rios se' sentem coagidos a fazer

gordas doações. Isso explica,
em tese, porque o PT arrecadou
o dobro dos outros partidos. Só
asdoações para Dilma Rousseff
totalizaram mais de R$ 40 mi
lhões até a,primeira. quinzena
de' setembro.

O Estado, atualmente, 'é
. quem concede a maioria do
crédito disponível no mercado. O BNDES au

mentou consideravelmente suas concessões de

-empréstimo subsidiado. E ainda ronda uma for
te suspeita sobre a arbitrariedade nas escolhas
da instituição, ao negar crédito para alguns e fa
vorecer outros tantos commuita frequência.

Amistura que se tem neste cenário é um tan

to quanto perigosa. Um partido aparelha o Esta

do, decide quais empresas merecem sobreviver
, e na outra ponta recebe fortunas para tentar se
manter no poder e dar continuidade ao ciclo.

É por isso que o poder exces
sivo do Estado, ou de seus gover
nantes como é hoje, rep�esenta
um risco às instituições demo

cráticas, não importando quem
esteja no poder. Ao contrário

disso, um Estado menor reduz
,

o ambiente propício a propinas,
favores escusos, e corrupção ge
neralizada.

Há quem defenda que ame
lhor maneira de evitar que os

governantes se.aproveitem do cargo para coagir
doadores é o financiamento público das campa- ,

nhas. Porém, isso beira à ingenuidade. Somente
quando houver fiscalização séria e transparente

,

e punição rígida e independente é que o sistema
eleitoral vai avançar verdadeiramente no·Brasil.

\. -

DOLErrOH

A herança mais -importante

Refiro-me à

herança dos bens
.

psicológicos,

espirituais,
herança onde o
homem herda a

si mesmo.

ma das maiores preocupações que te

mos, refere-se a herança, a que pensa
mos receber e ou a que queremos cons
truir e deixar aos nossos descendentes.

É comum nestes casos ater-se à herançama-
terial, aos bens que deixaremos ou à herança do
coJÍ{�cih1éiífô cl�Htíííto�1iué pióctÍramos opor
tunizar aos nossos filhos nas escolas, até os mais
altos graus aonde este é ministrado.

Sob nenhum aspecto ques-
tionaremos a necessidade destas
duas formas de prover o nosso

futuro e dos entes mais próximos,
Pretendo referir-me a um tercei
ro tipo de herança, presente no

sentir humano como algo muito

importante, mas relegado pelo
.

desconhecimento de seu papel
primordial na própria vida, pelas
consequências imediatas que pro
porciona.

Refiro-me à herança dos bens

psicológicos, morais e espirituais,
herança onde o homem herda a

si mesmo em vida e mesmo após
'esta, onde ela se perpetue. Sem sabê-lo herda
bens e males visíveis ou invisíveis, mas de posse
do conhecimento transcendente e de'maneira

,

consciente é possível construir uma herança po-
sitivamodificando a trajetória do próprio existir.

Quanto à herança. bio-psicológica,
"

... reco-

nhecida nos traços fisionômicos, na composição
óssea, no sangue e .demais partes da constitui

ção física, 'assim como as qualidades do caráter
e da inteligência, as tendências de toda ordem,

.

"

a lucidez intelectual, as deficiências mentais e

morais, e muitas outras peculiaridades psíqui
cas. Até aí chegou a investigação oficial e priva
da, e aí se deteve". (Livro Herança de Si Mesmo)

A herança espiritual, aquela que constitui
a essência da experiência humana na terra, é

inexorável, isto' é, herdo a mim mesmo inde

pendentemente do grau de consciência que eu

tenha ou não da existência desta realidade, des-
ta Lei Suprema e,

"

... perante ela
não valem tronos, títulos, ou ves

tes douradas, se'os pensamentos
e a vontade de seus donos deram

origem a seu próprio infortúnio e

ao infortúnio de seus semelhan
tes, ( ... ) o que é extensivo a todos

aqueles que, com idênticos 'resul
tados e qualquer que tenha sido
sua atividade na vida física, usu
fruíram uma posição em detri
mento moral de outros seres. Isso

implica sercada um o responsá
vel direto por seu destino; impli
ca depender exclusivamente dele
sua supervivência e perpetuação

como indivíduo ou que venha a desaparecer,
absorvido e desintegrado pela inércia acarreta

da por seus desvios. O ser humano .pode deter a
tempo a anulação de seu ente espiritual, se faz
uso da grande oportunidade que a lei da própria
herança lhe concede, como expressão da mais
alta justiça, constituindo-se em redentor de si
mesmo". (Livro O Espírito)

"

morais e

Be/iniMoser, industriário e estudante de Logosofia
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EleiçõesOnline
Giovanni

Ramos
, Novo hit

o debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina foi
morno e sem graça. Em compensação, o programa no Distrito Fe
deral teve tanta audiência que virou hit no Vou Tube. Tudo por cau
sa da candidata Weslian Roriz (PSC), que entrou no lugar do mari
do Joaquim Roriz, que poderia ser barrado pela Lei da Ficha Limpa.
Completamente despreparada,Weslian foi a autora de pérolas como
"quero defender toda aquela corrupção". Os demais candidatos fo
ram solidários e não pegaram tão pesado.

Religião
Depois de uma enxurrada de

vídeos e e-mails apócrifos acu

sando Dílma Rousseff (PT) de ser

favorável ao aborto e contra as
.

.

igrejas, eis que, os petistas dão o

troco, comvários depoimentos de
líderes religiosos pedindo voto na
candidata. Os dois incomodam
muito os intemautas que já defi
niram o voto, além de atrapalhar o
desenvolvimento das campanhas
eleitorais na rede. Aliás, um can

didato não pode ser favorável ao
aborto? Só o PSOL tem coragem
de assumir essa posição?

No twitter
Desde o debate, Weslian

Roriz não sai das primeiras
posições do Trendind "Iopics
Brasil, ranking com as palavras
mais digitadas no Twitter. No

n

microblog, há quem diga' que
a vyeslian se articula como a

Vanusa cantando o hino nacio
nal. Alguémjá imaginou a can

didata enfrentando Plínio de
Arruda (PSOL) em um debate?

Alguns eleitores na região con
taram que tiveram um déjà Vil.

Cobertura
o Correio do Povo terá uma cobertura online intensiva das elei

ções neste domingo. Além da página principal do jornal, o internauta
poderá acompanhar a apuração pelo blog Bastidores e pelo twitter.

, Mais detalhes na edição deste fim de semana.

Coluna especial que vai ser publicada até
a véspera das eleições, no próximo domingo.

GUM
Crontabilldad'e
C'OMurtoria Empreearta'
t.t___ �

if:'1ill�)rlftfll
l�iw.l!,,)i.�!IIii!lÍlJj1:íl

Na Unerj, a campanha reforçou a importância do voto cõnsciente

LEI

Vendero voto

pode darquatro
anos de-prisão
Campanha da OAB reforça combate
ao crime eleitoral em todo o país

-

JARAGUÁ DO SUL

o eleitor que trocar 0-
seu voto por algum tipo
de vantagem, além de
prejudicar a democracia,

. pode ser condenado a até
quatro anos de prisão.
-

alerta é do advogado Dir
ceu Campos, coordenador
regional da campanha de

_ combate à corrupção elei
toral da OAB, "Voto não tem preço,
tem consequência". Segundo ele, o
crime não é apenas do candidato,
mas também do eleitor. "Os eleito
res devem denunciar qualquerco
nhecimento de compra de votos.

Isso não é um direito, é um dever
constituído em lei", comenta.

A campanha contra compra
de votos é

-

formada pela OAB,
Ministério Público e CNBB (Con
federação Nacional dos Bispos
'do Brasil) e atua em todo o país
desde o começo de agosto. O ob

jetivo é conscientizar a popula
ção sobre a importância do voto

e facilitar a denúncia em casos

de corrupção.
"O cidadão pode denunciar

indo no .próprío Ministério PÚ
blico da cidade, no cartório ele i -

toral, na OAB ou até mesmo em

uma delegacia de polícia. Ou
mesmo formalizar via internet. O

- que não dá mais é para aceitar
mos a corrupção como algo nor
mal", declara Campos.

A campanha no Vale do Ita

pocu distribuiu mais de dez mil

panfletos em locais estratégicos
como o Calçadão, Arena (em
um jogo da Malwee) e nas ruas

do Centro de Guaramirim, além
de instituições como a Unerj. A
ideia é atingir públicos de todas
as idades e classes sociais.

�

"A compra de votos não é
exclusividade dos mais pobres,
como muitos pensam. Os mais
ricos também vendem, por pre
ços diferentes. Estima-se que no

Brasil, 20% das pessoas condicio
nam o voto a algum tipo de van

tagem pessoal. É algo que pre
cisamos combater não só hoje,
mas todos os dias", comenta.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Carolina Tomaselli
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'O
valor representa a soma termos de arrecadação.. Só em

,

aproximada dos projetos emendas individuais, um deputa-
.: encaminhados pela Pre- do federal tem direito, hoje, a R$

feitura de Iaraguá do Sul à 12,5 milhões por ano, com previ
espera da análise, aprovação ou"

_

são para R$ 14 milhões a partir de
;,� mais à frente, da liberação dos,

. '-. recursos pelo governo federal
-

-ou estadual. Um exemplo pal
pável para justificar
a 'necessidade de a

,. região voltar a ter re
presentação política
nas duas esferas.

Por representa
ção, entende-se não

apenas alguém que
identifique a região,
que seja daqui, mas
que de fato trabalhe

pelos projetos co

muns aosmunicípios.
Em 2009, Jaraguá do
Sul não recebeu qual- .'

quer recurso daUnião

proveniente de emen
da parlamentar. Esta
é a atenção dispen
sada pelos atuais deputados, os
mesmos que agora pedem votos

aos eleitores do Vale.
Evidente que dinheiro vem,

tanto do governo federal quanto
'

do Estado, porém não na propor -

.

ção do que a região contribui em

2011, sem contar as emendas co

letivasdas bancadas dos Estados. .

Além dos recursos propria
mente ditos, repre
sentação também se'

faz, e aí reside a ver

dadeíra função deum
parlamentar, no de
bate, apresentação e

aprovação dos proje
tos, seguindo os inte-

,

resses do Estado que
representa. A redu

ção dos impostos e a

legislação ambiental,
por exemplo. Na As
sembleia Legislativa
da mesma maneira.
Um deputado esta

dual não tem direito
a emendas indivi
duais, mas ele pode

propor mudanças ao projeto do

Orçamento, prestigiando um plei
to da sua região. Se não, qual expli
cação para o Oeste e o Sul do Es
tado receberem investimentos em

segurança pública, e nós não? Um
voto faz a diferença.

---,

FAÇASUAGO�
Deputado Estadual

'Deputado Federal

Senador Primeira Vaga

Senador Segunda Vaga

Governador

Presidente

Apuração
A apuração dos resultados da

votação nas cinco cidades dami

crorregião acontece no próprios
cartórios eleitorais, em Guara
mirim e Jaraguá. Somente em 13

municípios do Estado a apuração
acontece em outros locais. Com

espaço físico limitado, o acom

panhamento ficará restrito a um

representante por partido ou co

ligação, os chamados delegados.
A imprensa também se creden-.
ciou e terá acesso.

Justifi
A Justiça Eleitoral vai disponi

bilizar seis seções exclusivas para o
eleitor que precise justificar o voto.
O recebimento acontece nas esco

las Marcos Emílio Verbinem, Vitor
Meirelles, Rodolpho Dombusch,
Caie eMariaNilda Salai. NaCentral
deAtendimento ao Eleitor também
vai termesa para justificativa, das 8

. às 17 horas. Eleitores de Guarami- '

rim, Massaranduba e Schroeder
tem mesa específica, também no

próprio cartório eleitoral.

No domingo,
não esqueça
de levar para
a votação o

título de eleitor e
mais um documento

oficial com foto,
E lembre-se de

votar em alguém
da nossa regiãol ,

.

Funcionários das 17a é 87azonas eleitorais, que abrangem
Jaraguá do Sul e Conipá, realizaram ontem a auditoria final
das urnas. Como já estão configuradas com todos os dados,
o procedimento foi basicamente para verificar sé a data
e a hora constantes nelas estão corretas. ADitado, são 388

.

-

urnas, a serem distribuídas em 326 seções eleitorais, Elas
serão levadas a partir das 13 horas, e escoltadas pela polícia,
tanto na ida como no retorno dos disquetes. Na GOa zona

eleitoral, que inclui Guaramirim, Massarandúba e Scliroeder,
a auditoria ocorreu anteontem. As três cídãdes somam 133

urnas, fora outras 19 de reserva, espalhadas ppr 133 seções. '

v " '",',�
�
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, lU
O STF (Supremo Tribunal Fe

deral) derrubou ontem, por oito
votos a dois, a exigência de dois
documentos para votar no pró
ximo domingo. Uma imposição
sem pé nem cabeça da Justiça
Eleitoral, aprovada pelo Congres
so Nacional, sob o argumento de

garantir que nenhum eleitor vote

por outro, já que o título não tem
foto. Não sei o que é pior, a pró-

'

pria exigência ou derrubar ela a

três dias do pleito.

Trouble
E aí reside um problema, que

pode gerar um baita tumulto
no domingo. Diante da norma,
aprovada já em 2009. é incluída
na minirreforma eleitoral, os

ti

mesários foram orientados ex

pressamente para só permitir
a votação se fossem apresenta
dos dois documentos - e não é

qualquer um que servia. Agora
derrubado, a pergunta é se ha
verá tempo para orientar outra
vez os mesários, só que no sen

tido inverso.

Psicultura
O vereador Diogo Iunckes

(PR) esteve em Araquari no co

meço da semana para reunião
com o ministro da Pesca, Alte
mir Gregolin, epediu agilidade
do governo federal na libera
ção de' recursos para projetos
já aprovados para Guaramirim.
Em específico, o repasse de R$
150 mil, daquele ministério,
para projeto, destinado ao de-

_

senvolvimento dá psicultura no
munic(J?,i? � ,_ ... "'" ! t � �; � ," � .;. _;
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RETA FINAL

'Pelo voto consciente e regional'
Presidente daAcijs, DurvalMarcatto, avalia como positiva a campanha por representatividade
JARAGUÁ DO SUL

-

As consequências da
"Campanha Eleições 2010
- Votar;é inteligente",
promovida pela Acüs, só
serão conhecidas
no,domingo.

as, para o presidente da
entidade, Durval Mar
catto, já é possível fazer
!lII1 balanço positivo do

projeto. "No domingo saberemos
se nossas ações trarão resultados
efetivos. Mas acredito que a cam

panha foi bem sucedida. Porque
a ideia de voto regional está na

cabeça do eleitor e este era nosso

principal objetivo", comenta.
Em uma primeira etapa, a

campanha mobilizou a popúla
ção para a transferência de títulos
de eleitor.Mais de cincomil pesso
as aderiram ao movimento e hoje
o colégio eleitoral na região chega
a 158 mil eleitores. "Agora, em um

segundo momento, a gente quer
conscientizar para o voto útil. Para

que o eleitor 'identifique as can

didaturas com maior viabilidade.
Temos muitas candidaturas, mas
a grande maioria não tem chance
de se eleger. Um dos parâmetros
para se ter como base é a eleição

de 2006", sugere.
Marcatto revela ainda que á ex-

, pectativa da entidade é em poder
contar com pelo menos dois depu
tados estaduais no ano, que vem.

"Acredito que a região vai eleger
dois deputados estaduais. Já para
federal, fica difícil arriscar, porque
podem ocorrer dispersão de votos
entre os concorrentes daqui e per
da de votos para candidatos que
são de fora', comenta.

A Acijs também tentou du
rante a campanha sensibilizar os

partidos para a redução das can

didaturas lançadas no Vale. Mes
mo assim, considera o número de
políticos disputando o pleito alto.
Nesta eleição, 14 representantes
da microrregião estão na disputa
por votos. "Nossa região tem re

presentatividade econômica, mas
não podemos continuar sem re

presentatividade política. Se ficar
mos sem representantes, teremos
dificuldades em atender nossos

pleitos", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVOOCP

Durval Marcatto diz que campanha da Acijs já é considerada positiva por incentivar o voto regional
PIERO RAGAZZI

Prazo para reimpresão do título eleltoralencerrou ontem e,a procura pelo serviço foi considerada baixa

SOBRE AS ELEiÇÕES NA REGIÃO
.......................... " .. " " " .

ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES:
. .

• Eleitores: 158 mil (na região) e 101, 2 mil (em Jaraguá do Sul)
• Candidatos: 14 (na região)
• Mesários: 1,3 mil (somente em Jaraguá do Sul)

,

• Urnas eletrônicas: 289 (somente em Jaraguá do Sul)

• Cartório Eleitoral: rua Marechal

Deodoro da Fonseca, no Marcatto

Center. Atendimento das 12h às 19h.
• Site: www.tse-sc.gov.br.

Procura por segunda via
do titulo foi tranquila

o prazo para pedidos da se

gunda via do título de eleitor
encerrou ontem. De acordo com

informações do Cartório Eleito
ral em Iaraguá do Sul, a procura
pelo serviço foi considerada fra
,ca. Até o fechamento desta edi-

ção' os profissionais não tinham
como precisar quantas pessoas
solicitaram a reimpressão do do

cumento, mas consideravam o

movimento tranquilo e até abai
xo do esperado. Um dos motivos
seria a extensão do prazo e a an

tecipação dos eleitores em regu
larizar a situação junto ao órgão.

Agora, grande parte dos ci
dadãos que procura o cartório
busca esclarecer dúvidas sobre o

momento da votação e também

informações sobre como prode
cer para justificar o voto .

Vale lembrar que quem não

estiver em seu domicílio eleitoral

para votar deverá justificar au

sência ainda no domingo. Para

isso, basta comparecer a qual
quer seção eleitoral munido do
título de eleitor e preencher um
formulário. Também é possível
imprimir o formulário e levar
à seção já preenchido. O docu
mento pode ser acessado através
do site do www.tse-sc.gov.br.

Na Central de Atendimento
ao Eleitor e nas escolas Marcos
Emílio Verbinen, Vitor Meirel

les, Rodolpho Dornbusch, Caie
e Maria Nilda Salai, serão co

locadas à disposição' mesas es

pecíficas para recebimento de

justificativas.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALANÇO

Menos poluição e
. . " .

mais consciencia
Dia sem carro resultou em reflexão, dizem organizadores
JARAGUÁ DO .UL

Apesar da baixa adesão
dos motoristas, os
organizadores da
mobilização 'Na cidade
sem meu carro' avaliam de
forma positiva o evento.

MELHORIAS

Nesta área, o evento serviu

para reivindicar melhorias no

trânsito. "Nós pressionamos e

já conseguimos o compromis
so da Prefeitura em dobrar a

metragem das ciclofaixas no
município. Agora vamos cobrar
isso deles", diz. Através do mo

vimento foi possível ainda rea

lizar a revitalização da principal
ciclovia da cidade, entre a Me

negotti e aWeg 2.
Sabrina garante que o projeto

deve continuar. Reuniões estão
sendo feitas e uma das ideias que
surgiu é de realizar o dia sem carro

ao menos uma vez por mês. O as

sunto ainda será debatido entre os

empresários e a comunidade.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Geral 7

IF-SC abre inscrições para
cursos técnicos gratuitos

JARAGUÁ DO SUL
O Instituto Federal de Santa

Catarina (IF-SC) está com ins

crições abertas até o dia 4 de no
vembro para o processo seletivo
de ingresso em cursos técnicos

gratuitos. São 2.148 vagas em 14

campi do Estado. Na região Nor

te, que inclui as unidades deIa
raguá do Sul e Joinville, são 457

vagas. Em Iaraguá do Sul, os cur
sos ofertados são: eletrotécnica,
mecânica industrial, produção e

design demoda e têxtil: malharia
e confecção.

Os cursos' são oferecidos em

três modalidades: integrado (en-

sino médio e curso técnico), con
comitantes (ensino médio em

outra instituição e curso técnico
no IF-SC) e subsequente (curso
técnico pós - ensino médio).

Interessados podem se ins
crever através do site http.z/in
gresso.ifsc.edu.br. A taxa é de R$
30. A prova de classificação será
realizada no dia 21 de novembro.

Quem não tem acesso à internet,
pode ir ao campi do IF-SC, onde
há computadores à disposição
dos candidatos para a inscrição
no processo seletivo. Outras' in

formações podem ser obtidas

pelo telefone 0800 7220250.

Pavilhão de Eventos será demolido provavelmente na próxima semana

Empresa faz avaliação do
terreno para construir Cedup
GUARAMIRIM

oprojeto paraconstruiro Ce
dup (Centro de Educação Profis
sional) em Guaramirim começa
a sair do papel. A empresa ven

.cedora do processo de .licltação,
a CRC Engenharia e Arquitetura,
de Joinville, realiza os primeiros
serviços no terreno.A escola será
instalada no antigo Parque de

Exposições, no quilômetro 35 da
BR-280. A ordem de serviço foi,
assinada em agosto.

Naprimeira etapa do projeto,
os trabalhos estão concentrados

pa avaliação das condições do
solo para iniciar a construção
do prédio. Segundo o gerente de
Infraestrutura daSDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional)
de Iaraguã do Sul, Otoniel da Sil

va, as obras já deveriam ter sido

iniciadas, mas, antes, é preciso
demolir o pavilhão.

.

O prefeito Nilson Bylaardt
garante que o imóvel deve ser

demolido na segunda semana

do mês de outubro. O projeto

-�e acordo com a coor

denadora do Núcleo de

Responsabilidade Social

_-,Empresarial da Acijs/
Apevi, Sabrina Schappo, a re

dução de veículos nas ruas da
cidade no último dia 22, data da

mobilização, foi de apenas 0,1%.
"Esse número pode parecer in

significante. Mas tivemos a chu
va que atrapalhou e temos que
considerar que é a primeira vez

que Jaraguá participa do movi

mento, oficialmente", justifica.
Ainda de acordo com ela, a

principal conquista da iniciati
va foi a de discutir o uso do car- (

roo Além disso, o projeto atingiu
bons resultados no que se refere
ao meio ambiente. Foram distri
buídas 1,2 mil mudas de árvores
durante o dia sem carro, capa
zes de neutralizar os impactos da pia sem carro incentivou o uso de transportes alternativos na cidade
emissão de 175 toneladas de C02.
"Serviu para cada um repensar o
uso do carro no dia a dia. Além da

questão ambiental; levantamõs o

temamobilidade", acrescenta.

deve ser concluído em 11 meses.

"Estamos avaliando a compra
de algum terreno às margens da
BR-280 e SC-413 para construir o
novo pavilhão", afirma. A aquisi
ção será feita no próximo ano .

O Cedup terá área de 16 mil
metros quadrados e poderá aco
lher até oito mil estudantes. As
aulas estão previstas para come
çar em 2012. A princípio, cursos
de informática para a internet,
agente comunitário de saúde e

comércio deverão ser abertos. .

O investimento do governo
'federal é de R$ 6milhões e a Pre
feituradoou o terreno.O governo
estadual ficará responsável pela
administração emanutenção da
escola técnica, como contratar

professores e oferecer os cursos.
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BISCOITO
DA SORTE

Esteja certo das
suas decisões.

'Un- ersoTP
. ,

,Elijane,'JlIng
���---

A fé não costuma "faiá"
- ,

ntrando no clima das eleições, eu poderia deixar aqui uma
'lista de candidatos bizarros, outra lista de candidatos duvi-

dosos, outra dos mais simpáticos, mais uma lista dos mais
..... preparados, etc. Mas todo mundo já viu, pelo menos alguns
minutinhos, do hilário, digo, do horário eleitoral gratuito e conhece

.

cada um desses tipinhos. Independente das vezes em que você morreu
de rir, chorou de pena, ou espumou de raiva, de alguns candidatos nes
sas propagandas, não tem escapatória. É preciso acordar no domingão, _ ,

consciente de que o seu voto é fundamental, enfrentar uma pequen.a fila
na sua zona eleitoral e depositar naquela urna toda a fé que a gente tem
no nosso Brasil. E se não bastar você conhecer seu candidato ou ter
achado o currículo dele espetacular, vale ainda fechar os olhos, respi
rar fundo e rezar pedindo que esteja certa. E-seja: o que Deus quiser!

HÃo Gof\J&16Q
MeU DeDO
BROCHOUJU

\
! S OG :o

No site http://divulga
cand2010.tse.jus.br/divulga
cand2010 e dá uma confe
rida nos candidatos. É só
escolher o Estado e você
tem disponível uma lista
de candidatos para todos
os cargos. Basta escolher
um - nome para visuali
zar um breve histórico,
os bens em nome-do dito

cujo, a prestação de contas

pardal e algumas outras

coisinhas bem inferes-'
santes. Se' joga na dica e ...

Olho aberto!

#III .

DIVA COMCTRL C + CTRL V'
EU SOU: .divertida, espontânea,

teimosa (muito), sincera, confiá
vel, um pouco tímida, gosto de fazer
amizades, sou mãezona. Sou esposa,
sou forte quando necessário, e posso.
ser emotiva em questão de minutos,
adoro conversar. NA MINHA BOLSA
NÃO FALTA: minha carteira com to

dos meus documentos, celular, cha
ves, um batonzi:riho. O básico.QUERIA
QUE O MUNDO: se ligasse mais e não
se conformasse tão facilmente com os

descasos dos grandões.DESEJO QUA
SE SECRETO: ser mágica ...NÃOVIVO
SEM: pessoas a minha volta. APIAU
SOS PARA: as poucas pessoas que ain-{

da são honestas, as que lutam por seus
ideais sem ter que pisar em ninguém .

VAIAS PARA: a politicagem barata des
se povinho ganancioso, dessas pessoas
que aceitam ser subornadas, e aos ri

quinhos que acham que podem pisar
em qualquer um porque têm dinheiro.
DESNECESSÁRIO É: correr atrás de tudo e acabar em nada. UM FILME: adoro dra

mas, romances, comédias, comédias românticas. UM ENDEREÇO VIRTUAL: www.

google.com.br. UM LUGAR PARACOMER: pizzarias em geral, humm ...O QUE BEBER:

água de coco geladinha, cerveja sem álcool e água, muita água. O QUE fALTA NOS

HOMENS: Escutar mais o que as mulheres dizem, um pouco mais de companheiris
mo e, para alguns, um bom espelho, O QUE SOBRA NAS MULHERES: Inteligência.
A capacidade de enxergar longe antes mesmo de tocar um projeto adiante. SONHO
DE CONSUMO: abrir meu próprio negócio e ser bem reconhecida. UMA DIVA: Júlia
Roberts ... Ela é show. NA TPM EU: não sofro muito com ela ... Ufa! A FÓRMULA DO
AMOR É: respeito, companheirismo, cheiro gostoso da pessoa amada, sentir sauda
des, é no meio damultidão você saber certinho onde ele está, é se dedicar incondicio
nalmente. É amar e saber que está sendo correspondida!

.

Você faz a rota.
A Rotabela leva você.

Tranqw Idade e segurança em todos os cam os. seja p
viagens de

.

t feiras, neg6ci f convençees, CS'�'e_"'.-Kt ou - as.

Para onde você for, a Rota a tem um veleu o do ho da sua neoossidad ,

desde pequeno porte para 3 passage'iros a é vans P 15 passageiros.

m excursões,

A RotabeJa oferece amda mio 24 horas, motoristas .
e' fficados.

ngues e especialmente nados pal18 atender também idosos e crianças.
Ugue e conheça os nossos servtços.

li u.� 41 32750909 J 'W w.rotab ta.fnd.br
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Desfilebeneficente em

prol da Rede Feminina
Alunos demoda trabalham com o filme'Mágico de Oz para customizar peças
JARAGUÁ DO SUL

Roupas velhas que, transformadas
em partes de novos modelos,
passam a ser muito mais do que
itens de vestimenta e acabam
&;udando quem precisa.
"

com essa finalidade que 9 Instituto
Federal de Santa Catarina promove

hoje, no Pequeno Teatro da Scar (So-
__ ciedade Cultura Artística de Jaraguá
do Sul), o desfile ModaSolidária em prol da
Rede Feminina de Combate ao Câncer: Nes

ta edição, fazem parte do desfile 45 modelos
customizados pelos alunos, além de 15 bol
sas cedidas pela marca Philosophare.

O trabalho voluntário para arrecadar

fundos começou em 2005. Desde então, a

cada semestre, os alunos da disciplina de

Produção de Moda I escolhem o tema do .

desfile logo no início das aulas - desta vez, é

o filme "0 Mágico de Oz" que serve de inspi-
I

ração para as criações.
Eles tiveram a liberdade de comprar as

peças que quisessem no brechó da Rede

Feminina, e é a partir dessas roupas usadas
que os novos modelos surgiram. liA temática
é o filme, mas eles têm a liberdade de esco

lher qual aspecto será utilizado", explica a

professora que coordena o trabalho, Talita
Cardoso Borges.

Cada um dos 15 alunos se baseou em um

ponto diferente do filme - como as cenas em

preto e branco no início do longa-metragem, a
relação entre os personagens principais, as fadas
ou em uma parte específica da história. liA única
coisa que eles precisavam fazer eramostrara in-:

tegração e a solidariedade, que ao mesmo tem

po está inserida no Mágico de Oz e no trabalho

que fazemos", ressalta a coordenadora.

\HOMEM ·DE LATA

Gabriela Melchioratto, 19 anos, utilizou

como ponto de partida o "homem de lata", que
passa o filme tentando conseguir ganhar um
'coração. "Fiz ummodelo infantil e dois .adultos,
inserindo a ideia da busca simbólica do coração.
nas próprias roupas", relata a estudante.

,

Enquanto os alunos desenvolviam as

ideias, uma campanha paralela acontecia:

a arrecadação de donativos como roupas e

alimentos, que serão repassados para a Rede
Feminína de Combate ao Câncer junto com o

alimento arrecadado na entrada do desfile. Para

assistir é preciso ter um dos convites impressos
pelos alunos - que já estão praticamente esgota
dos - e levar à Scar um litro de leite, juntamente
com o convite, às 20h30 de hoje .

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira 1 de outubro de 2010 Geral

"
A única coisa que eles

precisavam fazer era mostrar
a integração e a solidariedade,
que aomesmo tempo está

inserida no Mágico de Oz e no
trabalho que fazemos.

'

TALlTA CARDOSO �RGES,
COORDE ADORA DO PROJETO

"
PIERO RAGAZZI

9

�:tIl
.'C.

,

...1; ,

Gabriela escolheu a busca do "homem de lata" para retratar a ajuda ao próximo e desenvolveu modelo adulto e infantil

JURAMENTO� BANDElRA ERA ÚLTIMA ETAPA PARA JOVE,NS QUE NÃO SE,RVEM

Dispensados do serviço militar
JARAGuÁ DO SUL

Namanhã de ontem, cerca: de 1.200
jovens tiveram que levantar um pouco
mais cedo para participar da solenida
de de dispensa do serviço militar, que
aconteceu às 7h30 na Arena Jaraguá.
Com camisetas brancas e calças azuis,

.

os jovens ocuparam praticamente toda
a quadra para ouvir pronunciamen
tos oficiais, cantar hinos e, mais tarde,
prestar o Juramento à Bandeira.

Esta é a única cerimônia que os jo
vens precisam prestar para serem dis-

pensados - o que acontece com quase
todos aqueles que se alistam, jáque os ja
raguaenses dificilmente servem o exérci

to, pois a juntamilitarpertenceàJoinville
e a cidade não tem a estrutura necessária

para abrigar também os jovens de ou

tros locais. "Quem realmente quer servir

precisa prestar concurso. Joinville geral
mente dá preferência aos jovens que são
de lá", explica o secretário da JuntaMili
tar 036,Vanderlei Luiz Chaves.

Esse não é o caso de Alan Felipe
Vieira, que foi acompanhado da mãe

participar da cerimônia. "Mesmo que
pudesse, eu preferiria não servir. Acho

que hoje são poucas as pessoas que re
almente querem receber o treinamen

to", observa o garoto de 17 anos.

Assim como Alan, os outros jovens
.

que prestaram o juramento receberam
ao final da solenidade o Certificado de

Dispensa de Incorporação, declarando
que o alistamento foi feito mas o trei
namento não aconteceu por motivos

peculiares ou pelo número exceder a

capacidade de incorporação.

Cerca de 1.200 jovens da região prestaram o Juramentó à Bandeira na manhã de ontem, em solenidade na Arena Jaraguá
.

.

.
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WINTER COMÉRCIO DE MA
TERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTOA torna público que foi

expedida pela FATMA a licen

ça Ambiental de Operação nO
193/GELUR/2010 para extra

ção de areia fi cascalho, no

local denominado de Rio Ja

raguá, Município de Jaraguá
do Sul (SC). MIN 27357/CRN
- OMPM nO 815.450/2009.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
DEPUTADO FEDERAL

A empresa Palo New Ind. Com.
Vestuario Ltda. GNPJ

01980785/0001-79 e inscrição
estadual n. 253541328 comunica o

extravio do Emissor de Cupom
Fiscal tipo EGF-IF n.

4708020127905.
BORNHAUSEN

Empresa com sede em São Bento do Sul no
ramo de embalagens e' produtos descartá
veis com mais de 1.300 itens em sua pauta
(fabrica e distribui) no segmento de merca

dos, panificadoras, açougues e verdureiras.
Recruta vendedor para Jaraguádo Sul, Join
ville e região que tenha alguma experiência
em vendas, e que possua carro. Empresa ofe
rece: carteira assinada, salário inicial, ajuda
de custo e comissões. Interessados enviar
éurrículum para sabensul@sabensul.com.br
ou ligar para 47. 9187.7604 com Alexandre.

Uma das minhas principais bandeiras é a diminuição de

impostos para todos. Por isso, em 2007, criei o movimento Xô
CPMF e, junto com a população brasileira, acabamos
com '0 imposto do cheque. Este' ano, apresentei
um projeto para diminuir impostos par� quem
ganha menos. Acredito no lema "Menos

impostos, melhor pra você': Peço o seu voto

para continuar ,a luta contra os tributos abusivos
e em favor dajustiça fiscal no Brasil.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonsecan° 1589 • Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário dePunclonamento; 09:ooh às 18:ooh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALOE INTIMAÇÃO DE PROTESTO .

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artígo 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 facúltado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO 'PROTESTO:

-

Apontamento: 158406/2010 Sacado: 3 KBORDADOS ECONFECCOES LIDA-ME, Endereço: RUACEL. PROCOPIO GO
MES DE OLIVEIRA,1587 - JARAGUADO SUL - CEP: 89251-201 Credor: FREUDENBERG NAO 1EC LTDA CIA Portador:
- Espécie:DMl- N° Titulo: 10030764/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 512,68 - Vencimento: 14/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 158246/2010 Sacado: BELISARIO ZAMORSKY Endereço: RUA ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER
68 CS 12 - BARRA DO RIOMOIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor:AYMORE CREDITOFINANCIAMENTO
INVESTIMENTO SA Portador: - Espécie: cr - N° Titulo: 20014103631 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.036,00-
Vencimento: 18/03/2009 -

Apontamento: 158359/2010 Sacado: BUEll'ERMANNCONSTRUTORALIDA Endereço: R RElNOlDO RAU - 60 - sAlA
607 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: GRAFICA E EDITORACORREIO DO POVO LTDA Portador: - Es
pécie:DMl- N" Titulo: 6252-1·IS - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.000,00 - Vencimento: 15/08/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_--------_

Apontamento:_158261/2010 Sacado: CONSTRUCAD CONSTRUTORA lTDA-ME Endereço: RUA PAULO VOlTOLlNI
S7N - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89265-830 Credor: OP.BETON CONCRETO EENGENHARIA lTDA Portador: - Espé
cie: Dl'vll- N° Titulo: 23694/1 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 2.771,06 - Vencimento: 28/0712010

Apontamento: 158378/2010 Sacado: DANIEL CORDEIRÔ ME Endereço: RUA HllDA FRIEDEL lAFlN S/N - SANTO
ANTONIO - JARAGUADO SUL-SC - CliP: 89266-275 Credor: TRANSPORTES NASAlTO LIDA Portador: - Espécie: DMl .

- N°Titulo: 992.3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.389,00 - Vencimento: 20/09/2010 .

Apontamento: 158320/2010 Sacado: GAMA FLEXOGRAFIA LTDAME Endereço: RUA RODOLFO HUFENUESSLER 64
SAlA 04 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: RCM EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA ME
Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 071 B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 157624/2Q10 Sacado: IND E COM DE PANIEE C AMORE D Endereço: RUAMARECHALDEODORODA
FONSECA 191 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-720 Credor: RESPLENDORALIMENTOS lTDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Título: 22029 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 322,10 - Vencimento: 31/03/2010

Apontamento: 158387/2010 Sacado: lANCHONETE NONE LIDAME Endereço: RUAWAL1ER MAROUARDT - VIlA
NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: SCGAS CIADE GAS DE SC Portador: - Espécie:bMl- N°Titulo:
1049-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.434,01 - Vencimento: 20/09/2010
-----�---------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------

Apontamento:)58329/201O Sacado: LOJADE DEPARTAMENTOS MAl( Ll'DA Endereço: RUAMAL FLORIANO PEIXO
TO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-150 Credor: FABRICIO lALUCCI PEREIRA DE SOUZA EPP Portador: - Espé
cie: DMl- N"Titulo:7574.1 02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 404,18 - Vencimento: 16/09/2010

Apontamento: 158390/2010 Sacado: MARCONDES DE ALENCARPOl2IN EPP Endereço: RUA AFONSO BARTEL 233 -

JARAGUADO SUL-Se - CEP: 89260-110 Credor: JS REPEM PECAS E EQUIP lTDA Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo:
0502 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 356,00 - Venc\!TIento: 16/09/2010 .

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

Apontamento: 157773/2010 Sacado: MARILDAAPARECIDA DA PAZ CARVALHO Endereço: RUALEODATO JOSE GAR
CIA 274 - RIBEIRAO CAVALO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-575 Credor: IHA COMEROO DEREFRIGERACAO LIDA·

������:�---�������_?��-������������!_���-=-��-��������-��-��������-���-�:_�-�������-������-��:�����?��:��?
Apontamento: 1583e9/2010 Sacado:MASSAFACILCOM E FAB PRODAL IlDA Endereço: RLEOPOlDO MANKE 230 -

CENTRO - IARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510Credor: FSSAIND ECOMDEPRODAUMENTICIOSLIDA Portador:
. =-��-��������-�:����:���-��-����:�:_����-��-�-�������-�������-���'-�?_�����������-��!.��!_�?��---------�------
Apontqmento: 158413/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB, DE PROD. Endereço: LEOPOlDO HANNKE 230'- IA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DAll AGNOL IlDA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo:
82370 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.644,84 - Vencimento: 10/09/2010
----------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157908/2010 Sacado: MlCHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOlDOMAHNKE 35 APTO 503 - CEN
TRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL PIATANUS Portador: - Espécie: DMl
- N°Titulo: 9200006568 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$160,68 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 158106/2010 Sacado: SHOPS NIG COM, DE CONFECCOES lTDA Endereço: EXPEDICIONARIO CABO
HARRYHADLICH - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: GOTADE SEDA CONFECCOES Portador:
- Espécie: DMl- N°Titulo: NF - 93003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 415,16 - Vencimento: 13/09/201'0

Apontamento: 158324/2010 Sacado: TANIA LUCIAARAUJO BEZERRA Endereço: RUAREINOlDO RAU 170 APTO 02 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: T E S COM E REPRESENIACOES LIDAME Portador: - Espécie:
DMl- N''Títuloi 088003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 158401/2010 Sacado: VALDINEÍ SANTOS CIRIACO Endereço: RUA 509, ALVIN CARLOS KRUGER 189
APTO 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-370 Credor: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES lTDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 19903/F - Motivo: falta de pagamentoValor: R$llO,43 - Vencimento: 10/09/2010
----------------------------------------_-------_---------------------------------------_-------------------------------------------------

Apontamento: 158306/2010 Sacado: VlLMAMARTINS Endereço: RUA INGOBLUNK 240 - ESTRADANOVA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89254-368 Credor: DJD IMOVEIS lTDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: L0TE87MS/49 - Motivo:
falta de pagamentoValor:R$ 568,85 - Vencimento: 15/09/2010 c

c��tifiZ��q;:;�-�;t�-Eilit;.I-d�i���çã�-d�-P;�t��t�-i�ip�-bli��d�-��-j-��;;;.I�;c���;�-d�-P���':-;-�-d�t�-d�-oiii-õi2-õio.
Jaraguá do Sul (SC), 01 de outubro de 2010. .

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 18

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA - Tabelionato do Município e Comarca de Guaramlrlm - Christa Inge HilleWagner Interventora
Rua 28 de Agosto n° 1918"Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404 Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

'

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que vi��m o pres�nte ��I, que foram ap!"esentados nesta serve,:tia os titulas abaixo relacionados, fican�o os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),

alertando:se,.desde ja, quanto.a possibilidade de oferecimento de respo�ta escnta no f!les'!10. prazo, �ob pena de, .em nao_o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indlcadats) para aceitartem), ?u pagartern) sertem) descon�e<?ldas�sua localização Ince�, Ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque

runguern se dispôs a receber a mtímação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 8207 Sacado: ADILSON RIBEIRO COUTO CPF: 769.800.309-49 Ceden!e:. BV intimação: R$10,40, Condução: R$5,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,OO Protocolo: 8293 Sacado: LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS CLAUDINO CPF: 047.991.329-38

FI�ANCEIRA�/A C.F.I C��J: 01.149.95�/000 Numero do Titulo: 131021639 Espécie: Cedente: INDIA MORENA CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ: 85.365.336/000 Número do

Cédula de Credito Bancano por lndícação Apresentante: A�ISTOG�O E�PINDOLA D� Protocolo: 8561 Sacado: EDMUNDO LUBAWSKI JUNIOR CPF: 040.371.289..QO Cedente: Título: 850128-9 Espécie: Cheque Apresentante: INDI/\ MORENA CONFECÇÕES LTDA ME

CUNHA Data Venc�m.ento: 03/03(�009 .Valor: 1.820,�6 �Iquldaçao apos a íntímação: MARE D'ÁGUA CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ: 04.978.253/000 Número do TItulo: 1249/A Data Ve!:_1cimento: 14/01/2010 Valor: 440,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,

R$10,40, Conduçao. R$O,oo, Diíigência: R$20,80, Edital: R$15,OO Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA Condução; R$22,76, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 491,56 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$32,99, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,ooProtocolo: 8355 Sacado: ALAOR DE MELO CPF: 533.843.349-49 Cedente: BOGO

RECAPADORA DE PNEUS LTDA CNPJ: 05.831.488/000 Número do Título: 5471-1 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 01/09/2010 Valor: 438,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8466 Sacado: ANDRESSA MARIA DE OLIVEIRA CPF: 010.090.239-18 Cedente:
SUNSTAR DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIA CNPJ: 07.218.585/000 Número
do TItulo: 3498/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/09/2010 Valor:

4.415,40 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$5,OO, Diligência: R$20,80,
Edital: R$15;00

Protocolo: 8524 Sacado: ANDRESSA MARIA DE OLIVEIRA CPF:' 010.090.239-18 Cedente:

SUNSTAR DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIA CNPJ: 07.218.585/000 Número do

Título: 3133/07 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 07/09/2010 Valor: 600,60
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$22,76, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,oo

Protocolo: 7689 Sacado: ANDRIELE APARECIDA LUBACHESKI PAGNOCE CPF: 071.041.179-

03 Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS LTDA ME CNPJ: 03.387.767/000 Número do Título:
5884001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/08/2010 Valor: 203,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital:
R$15,OO

.

Protocolo: 8530 Sacado: ANGELA PEREIRA CPF: 963.533.689-68 Cedente: MASEDA
ARTEFATOS DE METAIS LTDA CNPJ: 04.951.121/000 Número do Título: 000678 5/5
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 3.259,10 Liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$5,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8531 Sacado: ANGELA PEREIRA CPF: 963.533.689-68 Cedente: MASEDA
ARTEFATOS DE METAIS LTDA CNPJ: 04.951.121/000 Número do Título: 000687 5/5
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 435,22 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$5,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8513 Sacado: ARMINDO MULLER CPF: 620.864.809-20 Cedente: EMERSON

PINHEIRO CPF: 870.938.719-68 Número do Título: 850013 4 Espécie: Cheque
Apresentante: EMERSON PINHEIRO Data Vencimento: 03/09/2009 Valor: 1.800,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$32,99, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,OO

Protocolo: 7994 Sacado: C K BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 08.387.202/000
Cedente: LlNHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA CNPJ: 88.108.949/000 Número do
Título: 0000357-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/08/2010 Valor:

210,12 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80,
Edital: R$15,oo

Protocolo: 8190 Sacado: CAISILI DO CARMO WAECHTER CPF: 010.331.100-94 Cedente:

FUND. BRAS. TECNOLOGIASOLDAGEM CNPJ: 27.282.748/000 Número do Título:
0041018144 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SA Data Vencimento: 12/08/2010 Valor: 333,33 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8346 Sacado: CLEUZA AMARAL VIEIRA CPF: 022.910.469-00 Cedente: JOSE

ALVARO DE AGUIAR E OU MAGEL C BRAGA CPF: 514.155.269-15 Número do Título:
09/60L06Q25 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/08/2010 Valor: 343,80 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$s,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 7736 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ:

08.882.131,1000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA LTDA CNPJ: 48.747.174/000
Número do TItulo: 11681/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento:

27/07/2010 Valor: 1.016,93 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,oo,
Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

.

.

Protocolo: 7824 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA

REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ: 08.882.131,1000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA

LTDACNPJ: 48.747.174/000 Número do Título: 11680/01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIAGUARAMIRIM
Data Vencimento: 27/07/2010 Valor: 160,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$O,oo, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8020 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ:

08.882.131/000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA LTDA CNPJ: 48.747.174/000
Número do Título: 11007/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

02/08/2010 Valor: 899,93 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,oo,
Diligência: R$31,95,.Edital: R$15,OO

Protocolo: 8025 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ:

08.882.131/000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA LTDA CNPJ: 48.747.174/000
Número do Título: 11008/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

02/08/2010 Valor: 224,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,oo,
Diligência: R$31,95, Edital: R$;!..5,oo

Protocolo: 8026 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ:

08.882.131/000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA LTDA CNPJ: 48.747.174/000
Número do Título: 11680/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data vencimento:

06/08/2010 Valor: 160,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8724 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ:

08.882.131/000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA LTDA CNPJ: 48.747.174/000
Número do TItulo: 11680/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento:

16/08/2010 Valor: 160,00 Liquidação após a intimação: R$lQ,40, Condução: R$22,76,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

.

Protocolo: 8733 Sacado: CONSTRUTORA EMPREITEIRA REIS MOREIRA LTDA ME CNPJ:

08.882.131/000 Cedente: ARMAÇÃO TRELlCADA PUMA LTDA CNPJ� 48.747.174/000
Número do Título: 11681,103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

16/08/2010 Valor: 1.016,91 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$22,76,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8545 Sacado: DILMAR PEIXOTO CPF: 005.849.419-78 Cedente: RETIFICA DE

MOTORES GUARAMIRIM LTDA ME CNPJ: 07.582.628/000 Número do TItulo: 016/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 300,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$5,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8539 Sacado: DOLRYWULF DE ARAUJO ME CNPJ: 10.994.246/000 Cedente:

MARCHElTI E CIA LTDA CNPJ: 00.252.413/000 Número do Titulo: 2401-2 Espécie: .

Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante, BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 23/08/2010 Valor: 294,05 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$32,99, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8538 Sacado: EDER RIBEIRO CPF: 006.227.339-66 Cedente: RETIFICA DE

MOTORES GUARAMIRIM LTDAME CNPJ: 07.582.628/000 Número do Título: 017/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/09/2010 Valor: 200,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8544Sacado: EDER RIBEIRO CPF: 006.227.339-66 Cedente: RETIFICA DE

MOTORES GUARAMIRIM LTDA ME CNPJ: 07.582.628/000 Número do TItulo: 018/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUA�MIRIM Data Vencimento: 12/09/2010 Valor: 200,00 Liquidação após a

Protocolo: 8560.Sacado: EUGENIA SAFANELI WULF CPF: 899.189.839-49 Cedente:
COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLlD. LUIS ALVCNPJ: 04.430.100/000 Número do
Título: 00552 Espécié: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 1.552,15
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$32,99, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,oo

Protocolo: 8534 Sacado: FABIANO SANTANA SANTOS CPF: 041.192.109-60 Cedente:

SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número do Título: 11772*003 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIM Data-vencimento: 10/09/2010 Valor: 240,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$22,76, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 7726 Sacado: FILEMON FERNANDES ME CNPJ: 08.997.794/000 Cedente:

BANCO COOpERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/000 Número do Título: 08 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGEN

CIA GUARAMIRIM Datà Vencimento: 10/08/2010 Valor: 100,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$:j.5,OO

Protocolo: 7999 Sacado: GILBERTO LEOCADIO BAMBORA CPF: 419.606.459-00 Cedente:
METALURGICA A.M. LTDA EPP CNPJ: 85.141.026/000 Número do TItulo: S539OOO1

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/08/2010 Valor: 200,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$O,oo, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8820 Sacado: HALlN METALURGICA LTDA ME CNPJ: 01.639.148/000 Cedente:

DINAMAC COMERCIO E MANUT. EQUIPAMENTOS HIDRAULCNPJ: 06.287.921/000 Número
do Titulo: 0061,101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/09/2010 Valor: 716,84 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$10,88, Diligê.ncia: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8159 Sacado: HALlN METALURGICA lTDA ME CNPJ: 01.639.148/000 Cedente:

DINAMAC COMERCIO E MANUT. EQUIPAMENTOS HIDRAULCNPJ: 06.287.921,1000 Número
do Título: 8471,101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 25/08/2010 Valor: 1.540,61 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,oo, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

}protocolo: 8252 Sacado: HALlN �ETALURGICA LTDA ME CNPJ: 01.639.148/000Cedente:
MANNES MANGUEIRAS E VEDAÇOES LTDA CNPJ: 80.645.286/000 Número do TItulo:
0059470101 Espécie: Duplícata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/08/2010 Valor: 218,10
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,oo, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,OO

Protocolo: 8589 Sacado: HALlN METALURGICA LTDA ME CNPJ: 01.639.148/000 Cedente:

DINAMAC COMERCIO E MANUT. EQUIPAMENTOS HIDRAULCNPJ: 06.287.921,1000 Número
do Título: 8471/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08/09/2010 Valor: 1.540,14 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$10,88, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8661 Sacado: HALlN METALURGICA LTDA ME CNPJ: 01.639.148/000 Cedente:

DINAMAC COMERCIO E MANUT. EQUIPAMENTOS HIDRAULCNPJ: 06.287.921,1000 Número
do Título: 0041/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 09/09/2010 Valor: 1.030,00 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$10,88, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8512 Sacado: IRINEU DE SOUZA PINTOR ME CNPJ: 85.167.385/000 Cedente:
AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME CNPJ: 81.609.208/000 Número do Título: 000019 1

Espécie: Cheque Apresentante: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME.Data Vencimento:
16/01/2010 Valor: 1.210,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$5,oo,
Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8205 Sacado: IVAN IA VOIGT GUSTZAKI CPF: 053.898.039-73 Cedente: BV

FINANCEIRAS/A C.F.I CNPJ: 01.149.953/000 Número do Titulo: 103221935 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:'ARISTOGNO ESPINDOLA DA

CUNHA Data Vencimento: 11,109/2009 Valor. 2.812,05 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8289 Sacado: JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA CPF: 030.562.939-52 Cedente:

COMERCIO DE �EÇAS ALTO VALE LTDA CNPJ: 83.061.317/000 Número do TItulo: 040091
02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA

FEDERAL Data Vencimento: 29/08/2010 Valor: 1.100,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,oo, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8556 Sacado: JAISON SOARES - ME CNPJ: 05.116.238/000 Cedente:

PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ: 42.580.092/000 Número do
Título: 0121350212 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 07/09/2010 Valor:

320,52 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$32,99, Diligência: R$31,95,
Edital: R$15,oo

Protocolo: 8673 Sacado: JJD FUNIL SUL MAQ.·E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:
. 07.390.114/000 Cedente: OXIJOI COM DE OXIGENIO LTDA ME CNPJ: 05.524.678/000
Número do TItulo: 262272 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 12/09/2010 Valor: 796,00 .

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,oo

Protocolo: 8505 Sacado: JOANICE APARECIDA BERTE CPF: 048.144.559-50 Cedente: O.M.
COMERCIO DE MAQUINAS E COSTURA E ACESSORICNPJ: 06.116.650/000 Número do
Título: 1369.003�pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/09/2010 Valor:

145,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80,
Edital:R$15,oo----------------------

Protocolo: 7793 Sacado: JOÃO BENTO JUNIOR CPF: 568.112.849-00 Cedente: BANCO
COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521,1000 Número do Título: 2190-01 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/08/2010 Valor: 536,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8552 Sacado: JORGE RIBEIRO ROSA CPF: 988.597.499-72 Cedente: O.M
COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORICNPJ: 06.116.650/000 Número do
Título: 376.008 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor. 157,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,87, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,oo

Protocolo: 8486 Sacado: L.G.D. INSTALAçõES ELETRICAS LTDA CNPJ: 09.623.163/000
Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICCNPJ: 02.042.020/000
Número do Titulo: 3657-1,15 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

06/09/2010 Valor: 837,71 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$32,99,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8508 Sacado: LANCHONETE RIQUIERI LTDA ME CNPJ: 09.331.685/000
Cedente: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME CNPJ: 81.609.208/000 Número do TItulo:
0100714 Espécie: Cheque Apresentante: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME Data

Vencimento: 29/09/2008 Valor: 2.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8568 Sacado: LlLIAN TIETZ CPF: 690.420.559-87 Cedente: RM COMERCIO E

SERViçoS AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do TItulo: 2310001

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 07/09/2010 Valor: 118,50 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

.

Protocolo: 8206 Sacado: LlNDAMIR IVETE VICTOR CPF: 902.547.839-53 Cedente: BV
FINANCEIRAS/A C.F.! CNPJ: 01.149.953/000 Númerodo Titulo: 131013932 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: RICARDO CLERICI Data
Vencimento: 11,104/2008 Valor: 3.557,80 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$O,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8503 Sacado: MARCOS ANTONIO ALBANO CPF: 595.571.769-20 Cedente:
AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME CNPJ: 81.609.208/000 Número do Título: Espécie: Nota
Promissória Apresentante: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME Data Vencimento: 10/02/2008
Valor: 300,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$27,20 Diligência:
R$31,95, Edital: R$15,OO.

' .

Protocolo: 8535 Sacado: MARCOS ANTONIO TRINDADE BATISTA CPF: 007.363.429-82
Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número do Titulo: 20323*001 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANcO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 163,17 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8654 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 06.003.959/000 Cedente:
SPEZIA FERRO E AÇO LTDA CNPJ: 01.362.176/000 Número do TItulo: 972-10 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 09/09/2010 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8655 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 06.003.959/000 Cedente:
SPEZIA FERRO E AÇO LTDA CNPJ: 01.362.176/000 Número do Título: 971-10 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Vencimento: 09/09/2010 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

.

Protocolo: 8687 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 06.003.959/000 Cedente:
SPEZIA FERRO E AÇO LTDA CNPJ: 01.362.176/000 Número do Titulo: 974-10 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Vencimento: 11/09/2010 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8688 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 06.003.959/000 Cedente:

SPEZIA FERRO E Aço LTDA CNPJ: 01.362.176/000 Número do TItulo: 973-10 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Vencimento: 11/09/2010 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8779 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 06.003.959/000 Cedente:

SPEZIA FERRO E Aço LTDA CNPJ: 01.362.176/000 Número do Título: 976-10 Espécie:
Duplicata de venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Vencimento: 13/09/2010 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8780 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 06.003.959/000 Cedente:

SPEZIA FERRO E AÇO LTDA CNPJ: 01.362.176/000 Número do Título: 975-10 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Vencimento: 13/09/2010 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$27,20, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8592 Sacado: NILTON MEURER ME CNPJ: 03.220.999/000 Cedente: BANCO

BRAf?ESCO S.A CNPJ: 60.746.948/035 Número do TItulo: AM)00064 7 Espécie: Cheque
Apresentante: BANCO BRADESCO AG IBIRAMA Data Vencimento: 25/03/2010 Valor:
3.500,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$57,43, Diligência:
R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8593 Sacado: NILTON MEURER ME CNPJ: 03.220.999/000 Cedente: BANCO

BRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/035 Número do Título: AA..()OOQ914 Espécie: Cheque
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A Data Vencimento: 18/04/2010 Valor: 4.000,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$57,43, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,oo· .

Protocolo: 8594 Sacado: NILTON MEURER ME CNPJ: 03.220.999/000 Cedente: BANCO

BRADESCO S.A CNPJ: 60.746.948/035 Número do Titulo: AA..QOO077 9 Espécie: Cheque
APresentante: BANCO BRADESCO S.A Data Vencimento: 11/04/2010 Valor: 4.000,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$57,43, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,OO

Protocolo: 8273 Sacado: QSMAR BORBA CPF: 017.825.869-54 Cedente: MECANICA
DIESEL FIGUEIRA LTDA ME CNPJ: 05.066.248/000 Número do Titulo: 1,19509 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 24/08/2010 Valor: 950,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$O,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8828 Sacado: bSNILDO LUIZ BECKER CPF: 805.457.699-49 Cedente: AYMORE

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/000 Número do Título:

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 23/03/2010 Valor: 2.992,65 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$22,76, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8546 Sacado: PAULO ANDRE SERPA CPF: 028.780.309-07 Cedente: RETIFICA

DE MOTORES GUARAMIRIM LTDA ME CNPJ: 07.582.628/000 Número do TItulo: 019/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor: 300,00 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$5,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8317 Sacado: RUTE DE AMORIM CPF: 522.276.189-49 Cedente: VIDRAÇARIA
LC LTDA ME CNPJ: 03.870.093/000 Número do Titulo: 000319 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/09/2010 Valor: 160,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8523 Sacado: SERGIO JORGE BEBER -ME CNPJ: 85.343.200/000 Cedente:

BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/000 Número do Título: 0030798401
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 26/08/2010 Valor: 135,38 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$10,88, Diligência: R$31,95, Edital: R$l5,oo

Protocolo: 8510 Sacado: SHEILA MENJON CPF: 061.728.749-00 Cedente: AUREA DE

OLIVEIRA BORBA ME CNPJ: 81.609.208/000 Número do Título: 010037 4 Espécie:
Cheque Apresentante: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME Data Vencimento: 13/04/2010
Valor: 4.000,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$5,oo, Diligência:
R$20,80, Edital: R$15,OO .

.

Protocolo: 8447 Sacado: SIDNEI SANTOS DA SILVA CPF: 608.742.449..QO Cedente:
MARMORARIA PAULlNA LTDA ME CNPJ: 0S!.020.227/000 Número do Titulo: 01 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data
Vencimento: 10/08/2010 Valor: 187,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8509 Sacado: SIMONE ELISA DA SILVA BECKER CPF: 051.983.709-67
Cedente: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME CNPJ: 81.609.208/000 Número do TItulo:
0000132 Espécie: Cheque Apresentante: AUREA DE OLIVEIRA BORBA ME Data
Vencimento: 10/03/2009 Valor: 400,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$22,76, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,oo

Protocolo: 8458 Sacado: VALDEMAR LEI1ZKE CPF: 352.339.159-87 Cedente: G. MAIOCHI

.

E CIA LTDA CNPJ: 84.091.974/000 Número do Titulo: 000424011 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 25/06/2010 Valor: 210,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$5,oo, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,oo

.

Protocolo: 8319 Sacado: VALQUIRIA R. DA SILVA CNPJ: 12.066.663/000 Cedente: OESA
COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDACNPJ: 81.611.931/000 Número do TItulo:
5567765U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 26/08/2010 Valor: 253,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$3195 Edital:

R$15,OO
' ,

Protocolo: 8504 Sacado: VALQUIRIA R. DA SILVA CNPJ: 12.066.663/000 Cedente: ADV
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ÇNPJ: 81.370.306/000 Número do TItulo: 681260

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/08/2010Valor: 187,52 Liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,OO

Christa lnge Hille Wagner, InterventoraAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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No cen do alvo: a
paixão dos atiradores
Família Nunes estáem busca damira perfeita há quase três décadas

, ,

JARAGUÁ DO SUL

Ser rei e rainhajá não é
uma novidade faz algum
tempo para Ademir e
Maria Albertina.

feira é dia de fechar a casa e de-acompanhar os pais nos estan
encontrar os demais' competi- des, o garoto nasceu no momento

, dores do Baependi para afinar mais produtivo da mãe dentro do
a pontaria. O programa envolve esporte. Grávida, Maria AlbertiIia
a família inteira, inclusive, o jo- conquistou diversas competições.
vem Carlos Augusto. "Ganhei quase tudo naquele ano.

Aos 15 anos de idade;"ele. tem' Aliás,}].ão pude receber algumas
uma história digna de orgulho faixas porque ele era recém-nasci-

C
amo majestades do tiro, dentro da residência dos Nunes. ,do", lembra.
eles já fizeram mais de A façanha ainda almejada pelos Os pais arriscam que vem des

dez das tradicionais fes- pais já significa uma conquista sesmomentos a amizade do filho

,
tas promovidas .pelas so- realizada' para o filho. Na primei- 'com o alvo. "Nunca precisamos

ciedades da microrregião nos ra competição da qual participou, convencê-lo a ir às sociedades co

últimos anos. Mesmo assim, o em 2002, o garoto deixou o Parque nosco. Antes de alcançar a arma,

casal' ainda está em busca da de Eventos vestindo a faixa de Rei a segurávamos para ele atirar",
mira perfeita. O desafio perma- Juvenil do Tiro. Desde então, hão explica Ademir. Enquanto ajusta
nente é a consagração de rec.e:-· perde a chance de direcionar a a pontaria nos torneios da Schüt

ber a' coroa máxima da cidade" arma no alvo da festa. "Quero ser zenfest, Carlos Augusto já pensa
ou seja, a que tem a inscrição o melhor de todos", avisa. 'em darum passo à frente. Os Jogos
da Schützenfest. Abertos de SantaCatarina estão na

Participante da disputa des- INTIMIDADE mira certeira do adolescente.:
de quando a festa foi criada, em
1989, o casal se dedica sema

nalmente aos treinos. Quarta-
O apreço de Carlos Augusto

pelo tiro não veio por acaso. Além
• Kelly Erdmann

,

kelly@oco�reiodopovo.com.br

MAIS DIVERTIDO .

.
.

Festa é a glória dos competidores
Para a família Nunes, praticar o tiro nas sociedades de Jaraguá do Sul e região

ficoumuito mais divertido desde a criação da Schützenfest. "Existe uma competitivi
dade muito sadia entre os clubes. A festa é a consagração. Sempre queremos ganhar .

para levar o nome do grupo adiante", comenta MariaAlbertina.

'" .....

,B"",_,_�
Uniforme da sociedade é vestido com orgulho na casa

dos Nunes. Treinar o tiro virou programa inadiável

"
A Schützenfest é a

consagração do tiro. Tudo
ficou muito mais divertido

desde que ela surgiu.
MARrA\�Ila:ERlI1 � UNE5�

Ai[lRADllJRAI

"

Schützenfest reúne atiradores e é marca maior da tradição germânica

ESPORTE

Segredo é ter calma e bons olhos
. <:

. Os 29.ánôs de dedicação ao tiro deram à família Nunes a experiência e também o

conhecimento de alguns segredos que envolvem a prática. "Tem que ter vista boa e

'muita calma', enfatizaAdemir. Já Maria Albertina completa: "o esporteénsína saber

esperar e também dá tranquilidade". ,
. '.. .. "
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Referência no tiro, Samuel Lopes
começou nos clubes da cidade

··T

Omelhornunca
foimajestade
JARAGUÁ DO SUL

Ele podia ser o legítimo
Wilfred. Com uma mira
de dar inveja a qualquer
pessoa, Samuel Lopes
materializa a essência do
personagem principal da
Festa dos Atiradores.

orém, a relação de se

__melhanças entre o dono
da melhor pontaria ja
raguaense e o mascote

da Schützenfest para por aqui.
Surpreendentementé, o atirador,
que tem no currículo a quarta
colocação. dos jogos Pan-Ame
ricanos de 2007, nunca foi uma

majestade do tiro em Jaraguá do
Sul. Apesar de ter começado a

carreira em um clube campeão,
o Marechal Rondon, ele compe
tiu poucas vezes nos estandes
oficiais do evento. Aliás, nem se

recorda em quais anos disputou
o título. "Participei do campeo
nato estadual antes. Logo cedo

parti para a modalidade o límp i -

ca", explica.
Mas, se a Schützen não mar

cou o começo, foi uma das gran
des incentivadoras. O pai de

Lopes era um dos competidores
quando a equipe do Marechal
Rondon festejou três reinados
consecutivos na festa, em 1989,
1990 e 1991. Foi nessa época,
quando tinha 12 anos, que Sa
muel fez os primeiros disparos.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

" Meus amigos sempre querem
que eu atire durante a Schützen

para ganhar de m.im lá. , ,

Região já é referência
As competições 'que definem

os reis e rainhas da Schützenfest
envolvem cerca de 600 atirado-

. res todos os anos. O número,
segundo Samuel Lopes, surpre
ende qualquer profissional não
catarinense da área. "O técnico
ucraniano da Seleção Brasileira,
Mikhailov Oleg, já veio treinar

aqui comigo e'se impressionou
corri o desenvolvimento do tiro

.
.

... .,.

na região"," diz.
.

. Por isso, .afirma, os municí-

pios do Norte de Santa Catari
na são candidatos a, no futuro,
abrigar um centro nacional de
dicado à modalidade. Pensando
no fortalecimento do esporte
no Vale do Itapocu, ele acredi -

ta que as, sociedades e clubes
.locais deveriam criar equipes
próprias para a disputa de .pro
vas olímpicas e estaduais. As

sim, além de incentivar a tradi

ção alemã, também poderiam
ser celeiros de campeões. .

, ,. Aq_Ú'i não es�arramos em' preconceitos
com o tiro e temos estandes

..espalhados pela cidade. O berço
nacional desse esp�rte será nra região. "

r Lopes começou a competir
em 1990, logo depois do.,

r •••.,..i_ftn+ft ...� Iftr+�
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CINEMA·
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Comer, Rezar, Amar (Leg)
(15hl0, 17h50, 20h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Gente Grande (Leg)
(14h30, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Wall Street (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cíne Breithaupt 2
• Resident Evil 4 (Leg) (17h, 19h, 21h - todos os

dias) (15h - se, ter, qui, sex)
,

• Ponyo (Dub) (15h - sab, dom, qual • Cine Garten 5
• Os Vampiros que se Mordam (leg)
(14hl0 ... 16h30, 19h20, 21hl0 - todos os dias)• Cine Breithaupt 3

• Par Perfeito (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - sex, seg,
ter, qui) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 -

qua, sab, dom)
o fim da Iugoslávia • Cine Garten 6

• Nosso tar (Dub)
(14h20, 16h50, 19h30, 21h50 - todos os dias)erminar minha viagem pelo Leste

Europeu em Saravejo (capital da

Bósnia) é interessante. para mim.
Passei minha adolescência ouvin-

do quase que diariamente o nome Saravejo
nos noticiários. Infelizmente não porque a

cidade foi sede dos jogos olímpicos de in
verno no ano de 1984, ou que um aglome
rado de antigas mesquitas fincadas num

vale cercado por montanhas que ultrapas
sam os dois mil metros.

Mas sim, uma sangrenta
guerra civil. Por três anos,
nos anos de 1990, vizinho
.atirava em vizinho. Três
frentes se formaram. Mu-

.

çulmanos, cristãos ortodo
xos e cristãos católicos. As
marcas de balas são tantas

que se alguém chega aqui
não sabendo do que se passou, vai achar

que os furos no reboco das casas, dos pré
dios, das escolas, são pertencentes à ar

quitetura da cidade. Por muitos momen

tos parei em frente a algum prédio e fiquei
imaginando a capacidade do ser humano

quando ele se volta para o mal.
Assim como os Bálcãs estão hoje (nome

que a região recebe), estavam até o final
da primeira guerra mundial. As repúblicas
do oeste, Eslovênia e Croácia, sempre esti-

veram sob domínio do Império austríaco e

as repúblicas do leste, Macedônia, Kosovo,
sob domínio do Império otomano (Turco).
A Bósnia é a coluna do meio. Aqui esses
impérios marcaram maior poder e força.
Deixando uma maior diversidade étnica.
O trágico fim da Iugoslávia começou den
tro da própria província da Sérvia, - a pro
.víncía que governava as outras -, onde o

governo de Slobodan Milovesic usou seus

tanques de guerra contra

seu próprio povo que saia
às ruas em protesto à di
tadura. Criando oportuni
dade' as outras províncias
aproveitaram o embalo

pedindo sua independên
cia. Guerra por todos os

lados. Exceto na Eslovênia.
Na Bósnia os conflitos fo

ram maisintensos. O povo bósnio também
aproveitou a oportunidade da guerra para
eliminar suas diferenças religiosas que se

arrastavam por séculos. Muitos dizem que
as aparições da Nossa Senhora a seis crian

ças, ocorrida em 1981, num vilarejo no sul
da Bósnia - hoje destino de romeiros do
mundo afora - é uma jogada dos cristãos

para mostrar aos- muçulrrianos que o Deus
cristão, está mais próximo do povo bósnio
do que o Deus muçulmano .

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Comer, Rezar, Amar (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h30' - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Comer, Rezar; Amar (í.eg)

I

(13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Nosso Lar (Dub)
(13h45, 16h30,19hl0,21h45

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Os Vampiros que se Mordam (teg)
(14h20, 16h40, 19h20, 21hl0 - todos os dias)

• tine Mueller 3
• O Último Exorcismo

(14h, 18h, 22h - todos os dias)
• Resident Evil 4 (Leg)
(15h50, 20h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Gente Grande (Leg)
(14h30, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias) ..

• Cine Neumarkt 4
• O Último Éxorcismo
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)• Cine Garten 1

• Comer, Rezar, Amar (Leg)
(13h30,16hl0,18h50,

21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub)
(14hl0, 16h30, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 2
· ° Último Exorcismo

(16h, 20h - todos os dias)
• Resident Evil4 (Leg)
(14h, 18h, 22h - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 6
• Resident Evil 4 (Leg)
(16h20, 21h50 - todos os dias)

• Wall Street (l.eg) (13h40, 18h40 - todos os dias)

.--------HORÓSGOPO--------'------> NOVELAS
se for provado que Eugênio foi assassinado. Sinval
e Fátima se beijam. Jéssica ameaça mandar Beri
lo para a cadeia se ele não satisfizer seus desejos.
Brígida conta que Bete mandou exumar o corpo de

Eugênio e Fred fica nervoso, Saulo comenta com No

ronha suas suspeitas para o suposto assassino de
seu pai. Laura diz a Diana que vai à reunião com os

compradores do Mercosul. Diana e Gerson assinam
o divórcio, Saulo humilha Laura e Melina demonstra
calma, Laura garante a Diana que anotou o ende

reço certo da reunião, Melina festeja sua vitória e

revela a Fred que fará com que Laura desconfie de
Diana. Melina manda Myrna vigiar Fred, Antero con

vence Gemma a deixar Mimi morar com ela. Agosti
na fica em pânico ao descobrir que .Mimi vai morar
em sua casa. Jéssica leva Berilo até um hipnotiza
dor. Melina fíagra Myrna e Fred conversando. Kelly
conta para Clara que ela será a prlncípal'suspeíta se

for comprovado que Eugênio foi assassinado.

ARAGUAIA
Padre Emílio aconselha Janaína a arranjar um

namorado. Terê convence Mamed a levá-Ia ao en

contro de Fernando na estância. Solano afirma a

Mar.iquita e Aspásia que Max não fícaré com a estân
cia. Terê conta para Fernando que previu sua morte

à beira do Araguaia. Solano, Mariquita e Estela ten

tam convencer Fernando a continuar no Araguaia e

lutar pelas terras de Antoninha. Padre Emílio conta

para Solano o que sabe sobre Max. Vitor conversa
com Padre Emílio para marcar a data de seu casa
mento. Fred repreende Amélia por querer convencê
lo a aceitar as terras que Max quer doar para ele.
Solano parabeniza Manuela por seu casamento.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não convém usar a profissão como

, escudo, enfrente os seus problemas de
uma vez por todas, O clima é de maior e'ro
tismo e intimidade na vida a dois. Não tenha
medo de mudar de opinião, se for isso que
sua revisão interior apontar.

LEÃO
(22/1 a 22/8)
Não é .um bom dia para assinar

documentos sem antes ler as entreli
nhas. Você pode se deparar com dificuldades
com as quais não contava. Um pouco de pri
vacidade pode atiçar a união. Nao faça nada

movido só pelos sentimentos.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

,

Não convém entrar em atrito com
.' chefes ou superiores. Respeite a

necessidade de recolhimento e reflexão

que a Lua Minguante sugere. Sua discrição
vai favorecer a vida amorosa. O astral pede
responsabilidade e cautela.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Trabalho e romance podem bater de

frente. Talvez seja preciso sacrificar
um dos dois para que o outro cresça.

No campo amoroso, o seu entusiasmo será
visível: aproveite a maré! Talvez tenha uma

experiência de grande intensidade.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Não deixe que a ansiedade atrapalhe a

sua rotina. Hoje, o maior perigo é o de
,

se sobrecarregar. Não perca a chance de

investir nas parcerias. Trace planos de futuro

com quem ama. Busque dentro de si as res

postas e expresse seu conhecimento com

humildade.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
l' O dia é desfavorável para fechar ne-

.

gócios. Seus projetos ganham impul
so e velocidade, podendo ter êxito ao

lidar com o público. Novos horizontes estão se
abrindo na área afetiva. Embora o céu indique
tensão, há também criatividade e inspiração.

TI TI TI
Luisa tenta convencer Gamila a se reconciliar

com Edgar. Gustavo explica a Edgar que Bruna nunca

aceitará seu romance llJom Marcela. Edgar confessa a

Bruna que não amava Camila e que pensou em de
sistir do casamento. Valquíria fica intrigada ao lembrar

que Luti é assistente de Victor Valentim. Luti e Gamila
adormecem na sala. Valquíria vai à casa do namorado
e questiona a relação de Luti com Victor Valentim. Ca-

. rnila fica constrangida com o ciúme de Valquíria e de
cide ir embora. Stéfany percebe o clima entre Chico e

Nicole. Gamila devolve seu vestido de noiva para Mar
ta. Upe avisa ao pai que Pedro quer falar com ele, mas
Jacques ignora. Jacques procura Suzana e pergunta
qual é sua verdadeira ligação com Victor Valentim. Re
beca procura Luisa na agência.

AQUÁRIO
,........""", (21/1 a 18/2)

Tente se aperfeiçoar para enfrentar
a concorrência. É hora de apostar

.aíto na sua capacidade. O astral re
vela maior estabilidade na paixão � você terá

apoio. Não procure longe 'o que está perto de
você. Valorize as coisas pequenas que dão
sentido à sua vida.

LIBRA

e (23/9 a 22/10)
Você vai demonstrar uma maior

capacidade de autocontrole, mas

poderá encontrar dificuldades para
liderar. Tenha cuidado com, possíveis concor-

rentes. O romance pode ficar de lado. É hora

de encarar as dificuldades e' aproveitá-Ias
como oportunidades para crescer.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Tente disciplinar melhor o seu dinhei-

ro, do contrário você poderá passar por

alguns apuros. O que conseguir será' através
do seu próprio esforço. A dois, contenha a sua

inconstância. O caminho para a paz é com o

coração e não com o ego..

, RIBEIRÃO DO TEMPO
Flores vai até a Mico Leão e diz a Querêncio

que ele já tem dois eleitores de peso: ele e o sena

dor. Nicolau fala para Nasinho procurar Tito de novo

e colocá-lo na parede. Tito pergunta a Karina se ela
sabia da proposta de Nicolau, e ela nega. Karina
tenta beijar o noivo, que se desvencilha e diz que
precisa de tempo. Após pressão de Flores, Querên
cio aceita a proposta. O professor pede para o pintor
não dizer nada para ninguém por enquanto e conta

que vai marcar um encontro com o senador. Filó pre
fere não contar a Carmem e a Ellen o que Tito queria
com ela. Newton liga para Ellen, que diz que eles
devem continuar afastados até as coisas esfriarem.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não deixe que a apatia tome conta

do seu astral. Nenhum vento é favo
rável quando não se sabe aonde quer che

gar. A vida sentimental pode ganhar mais
tempero � partir desta noite. Transformar
não é escolha, é destino.

CÃNCER
(21/6 a 21/7)
Evite atritos. Problemas ligados ao am

biente doméstico ou familiar também não
estâo descartados. Já na paixão, é tempo de vi
ver intensamente aas emoções. Conquistamos
as pessoas de acordo com as nossas atitudes e
as estrelas estâo apontando o caminho.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O astral é dos mais promissores no

trabalho, principalmente se faz-o que
gosta. No romance, as diferenças podem ser

gritantes. Pare de adiar e resolva os proble
mas de uma vez. Se a ideia é viver melhor, pe
quenas mudanças podem fazer a diferença.

PASSIONE
Totó afirma a Adamo que não ajudará Clara

(O, resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comer, rezar
eamarcom

foliaRoberts
Uma história de autoconhecimento

repleta de belas e interessantes imagens

o filme, que também tem
versão em livro, estreia em

todo o Brasil nesta sexta-fera.

......rn Iaraguá do Sul, ele chega na telona do
Cine 1 do ShoppingCenter Breithaupt
(confira os horários na página 14).

O filme é uma adaptação do li
vro de memórias da escritora Elizabeth
Gilbert. A obra ficou 180 semanas na lis
ta das mais vendidas do jornal americano
"The New York Times", com mais de qua
tro milhões de exemplares comprados.
No filme, quem interpreta a escritora, que

.

atravessa o mundo na tentativa de sanar

as crises existenciais, é ninguém menos

do que Iulía Roberts, em um papel que
parece ter sido feito sob medida. Ela atua

acompanhada de um elenco estrelado. :

O longa começa no momento em que o

casamento de Elizabeth está a ponto de ter
minar. Há tempos insatisfeita com seu ima
turo marido (Billy Crudup), ela finalmente
cria coragem e pede o divórcio. Sem ter

onde morar, e ainda confusa quanto ao que
fazer, Liz se envolve com o jovem atorDavid

(Iames.Pranco), mas também é questão de
.

tempo para que o romance caia na rotina.
Liz parte então em uma jornada rumo a

. novas experiências e, principalmente, ao auto
conhecimento. Suaprimeira escala é.emRoma
e Nápoles, na Itália, onde não viverá nenhum
"affair", mas fará bons amigos e, principalmen
te, aprenderá a se divertir. O sentimento de

culpa por comer bem, que aflige amaioria das
mulheres depois dos 30 anos, ficará para traz
emmeio a massas e pizzas típicas.

Na Índia, Liz parte para a segunda etapa
da sua viagem: a busca pela paz interior. Ela
vai morar em uma espécie de mosteiro e se

prende ao misticismo hindu. O capítulo do
amor chega na paradisíaca Bali, que Liz já vi
sitou antes, conhecendo o seu velho guru, Ke
tut (Hadi Subiyanto). Nesta segunda viagem,
'a coisa começa mal, com Liz sendo atropela- .:

da quando andava de bicicleta, por um dis
traído brasileiro, Felipe (Javier Bardem). Um
acidente que se transforma, mais tarde, em
namoro firme entre dois divorciados.

Que� pretende fazer uma viagem
pelos lugares mais cobiçados do
mundo sem levantar da poltrona,
não pode perder a estrela de

Comer, Rezar e Amar.

Variedades 15

MAIS OPÇOES NO CINEMA NESTE FIM DE SEMANA '

Filmes de suspense, infantil e comédia romântica fecham a programação
RESIDENTE EVIL 4

Num mundo arruinado por
uma infecção viral capaz de trans
formar as pessoas emzumbis, Ali
ce (Iovovich) continua sua jornada
em busca de sobreviventes para
guiá-los até um local seguro. Sua
batalha contra a Corporação Um
brella alcança o nível mais mortal,

.

mas Alice agora vai contar com

a inesperada ajuda de um velho

amigo. Juntos eles tentam liderar'
os não infectados até Los Angeles,
mas lá também encontram uma

cidade tomada por zumbis.
, I , �

-
-.

PAR PERFEITO

Spencer Aimes é um assassino con

tratado pelo governo que vive viajando
pelo mundo e está acostumado a lo
cais exóticos, carros caros e mulheres
bonitas. Numa de suas andanças ele
conhece Ierí Kornfeldt, uma linda e in

teligente garota especialista em com

putadores: A paixão é tão imediata.
Três anos depois, agora casado, Spen
cer e Ien descobrem que são alvos de

PONYO - UMA AMIZADE QUE VEIO DO MAR um golpe milionário. Pior ainda, assas-
Ponyo é uma peixinha dourada que conhece o garoto Sosuke, de apenas sinos profissionais vigiam o casal há

cinco anos de idade. A amizade entre os dois é tão grande que Ponyo resolve muito tempo e pode ser qualquer um
se tornar humana só para ficar mais tempo ao lado de seu amigo. da vizinhança.

! !. Ir •

• ' I I I I � 1 • ,
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Níver do Amauri

competente empresário e meu amigo querido Amauri Jacobi,
é o aniversariante desta sexta-feira. Homem inteligente, via
jadíssimo, profissional atuante, filho e irmão sempre na dele,

...... têm mesmo que celebrar a vida que é uma dádiva. Além disso,
é um amigo muito amado que circula com desenvoltura em todas as

rodas da cidade. Sabe viver com elegância e estilo. MG, que é fã dessa

figura, deseja saúde, energia e muita luz na sua vida sempre! Cheers!

Schützen
Praquemquercurtir de ca

marote a 220 Schutzenfest, que
este ano promete emuito, pre
cisa se agilizar, pois são poucas
as unidades disponíveis. Ou
tra coisa para quem não sabe:

� . nessa edição as atrações serão
a maioria no PavilhãoA Mais

informações com Cristiane

pelo fone 8844-4704.

NAS RODAS
• As primeiras seis pessoas, .

que comparecerem hoje na
patrocinadora do evento, a Capital
Imóveis, anexo a Revista Nossa, na
Marina Frutuoso - 810, ganharão
um ingresso grátis para curtir no
sábado o lo Carreteiro daMoving
Up, em Schroeder. E ainda poderá
curtir vários shows.

• A loura bonitona Jaqueline
Martini Passos é a nova e

constante companhia do "gatão"
MaxMilbratz. Os dois estão em
total sintonia e circulando nos

lugares da moda.

• Quem esqueceu ainda está em

tempo de desculpar-se: Zane
Chiodini foi amais querida
aniversariante de ontem e vai
adorar saber que foi lembrada.

Hacker
Nem mesmo a Tropa de Elite

virtual está dando jeito. Depois
de a turma invadir ás

.

celulares,
a dor de cabeça agora é com a

clonagem dos emails da Hot

mail, que vem deixando muitos
bacanas na maior saia justa, da
quelas bem afuniladas. Qualquer
notícia enviada por "Badoo" não
abra! Eles copiam até a sua se

nha. Abra o olho!

Da pesada
Está ficando demais o atrevimento dos assaltantes. Todo dia aumen

ta e vai além dos golpes da famosa saidinha dos bancos. O negócio está
feio. Os que usam o caixa rápido precisam ficar mais que antenados, a
galera é mesmo heavy metal. Sem proteção, que separa os clientes que
vão sacar na boca do caixa eletrônico, eles estão surrupiando alimesmo
o "dimdim" dos mais incautos. E levam qualquer quantia. Um amigo, na
terça-feira, ficou sem os seus últimoscínquentinha.

. Dica de hoje
Curtir as delícias do

Restaurante Madalena.

Examina bem os

teus pensamentos
e, se os vires puros,
puro será também o

seu coração.
CONFÚCIO

,

Leitora fiel
A leitora fiel de. hoje é Julia

na Silva. Ele é outra querida que
acompanha a coluna todos os

dias para ficar por dentro dos ba
bados da urbe..

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Subway, O melhor lanche
natural do mundo.

...

I·A já consagrada Pouca
Vogal estará em laraguá do

,

Sul, '(iia'29 de outubro, para

'"

• A aniversariante mais

festejada de ontem foi a
queridaAlexandra Roeder,
Liguem! Ela vai adorar saber
que foi lembrada.

Restart
No próximo dia 31 de outubro, numa realização da Jota Pro

duções, acontece na Arena Jaraguá o tão esperado show com o

grupo do momento: Restart, Ingressos antecipados R$ 20,00, no
Posto Mime Matriz ..
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.lvfovels e Decorações

_

JARAGUÁ DO SUL SC
R. BARAO DO RIO BRANCO, 340, CENTRO, 473275.2055

_

. JOINVILLE SC
R. DR. JOAO COLlN, 1756, AMÉRICA, 473435.2080/3025.7280

R. BLUMENAU, 189, 47 3029-3700 [CASA GERALDO COLCHÕES E ACESSÓRIOS]
casageraldo@netuno.com.br·

www.casageraldo.com
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amentaçãopara cartões
Pagamento mínimo de 20% da fatura é urna das novas regras para cartão de crédito
BRASíLIA

O governo elabora
novas regras no setor
de cartões, entre as

medidas, está à elevação
do pagamento mínimo do
cartão de crédito.

oje, o piso mínimo eJ9_
.._ gido na fatura é de 10%

e deverá ser ampliado
para até 20%. O objetivo

é criar uma regra prudencial para
evitar que haja estouro no endi
vidamento dos usuários, já que
tem crescido muito rapidamente
o número de consumidores que
usam O· dinheiro de plástico. Só
neste ano, segundo a Associa

-

ção Brasileira das Empresas de
Cartões dê Crédito e Serviços
(Abecs), o país terá quase 630mi
lhões de unidades emitidas, 11%

a mais do que em 2009.
Os números exatos dessa

nova regra ainda não foram defi
nidos' mas a ideia é instituir uma
escala que passaria o percentual

de 10% para 15% e, finalmen

te, para 20%. Os intervalos para
cada degrau seriam grandes, de
um ano, por exemplo, para que
os consumidores se acostumem

aos poucos com os novos pisos
de pagamento.

,
'.

As regras serão finalizadas
. pelo Banco Central e .

, aprovadas no Conselho
Monetário Nacional:'

DIVULGAÇÃO

Já os limites de crédito de
cada usuário continuarão sendo
definidos livremente por cada'
banco e/ou operadora. Por en

quanto, o governo não percebeu
aumento no endividamento ou

na inadimplência dos usuários'
de cartões, mas quer adotar a

nova regra para evitar que isso

aconteça. O alerta se baseia n�
forte movimento de.bancaríza
ção da população nos últimos

.

anos. Em 2002, por' exemplo,
existiam '55' milhões' de contas

bancarias no país e, hoje, já se

aproximam de 100 milhões.' Cerca de 63 milhões de unidades de cartões de créditos já foram emitidas em 2010, segundo a Abecs

PREVISÃO DO TEMPO

SOL E NUVENS
As nuvens aumentam
'no Estado, com chance
de chuva no Planalto
Norte e litoral Norte.
Temperatura estável.

Jaraguá do Sul
e Região QUINZENA
HOJE

FIM DE SEMANMíN: 16°C Ohuvae sol
MÁX: 17°C

em outubro Vento e ondas
SÁBADO fracas em SO
MíN: 15°C Na primeira quinzena de outu-

No fim de semana, vento fraco a
MÁX: 18°C bro, a previsão é de chuva frequen-

moderado, com máxima de 40 qui-te em Santa Catarina, alternando
DOMINGO

6
com períodos de melhoria'com lôinetros por hora, de sul a sudeste.

MíN: goC nebulosidade variável e aberturas A previsão oceânica do Inpe (lnstitu-
MÁX: 19oC de sol para todo o Estado. Apesar

to Nacional de Pesquisas Espaciais)

SEGUNDA da chuva, pelo menos até o mo': para o litoral Norte mostra ondas

6 fracas no sábado, emoderada no do-
MíN: 10°C mento, não há indicativos de volu- -,

MÁX: 19oC mes significativos. mingo, comondas entre 2 e 3metros.

--
Trovoada

FASESOA lUA

Eflsolm'ado Plll'cíatmente Nublado Instável Ohuvoso
Nublado
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, Jucesc
Brilhante exposição fez o presidente da Junta

Comercial do Estado - Antonio Zimmermann .;

apresentando as realizações do mesmo frente à

instituição, bem como os planos que estão em

fase de, conclusão. Também deixou claro que
os maiores entraves para que o registro de uma

empresa em nosso Estado seja realizado em no

máximo dois dias está nas Prefeituras que preci
sam estar dispostas a realizar isto. Além de estar

presente em todos os 293 municípios catarinen
'ses, a Iucesc mantém estrutura em 46 escritórios

regionais, 31 pontos de atendimento, parceria
com 147 organizações de bombeiros, 294 enti
dades de vigilância sanitária e 287 associações
empresariais. O grande destaque, no entanto, é a
integração de todas estas entidades via web que
inclui a Receita Federal, e Fazenda Estadual.

'
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Mercado Regional
.

Lourival Karsten

Senai
Casa Aberta,

Entre os dias 5 e 7 de outubro o Senai em
todo o país estará com suas portas abertas para
receber interessados em conhecer s-uas instala-

.
'

ções e os cursos oferecidos. Será o lançamento
oficial das matrículas para 2011. Em Iaraguá
do Sul, serão 630 vagas oferecidas. No dia 5, às
19h30 no auditório do Sesi, acontece painel fo
cando as perspectivas da economia - nacional
e estadual - para 2011. Eu participo do painel,
ao lado de Claudio' Loetz, colunista do jornal A
Notícia;' Estela Benetti, colunista do jornal Di
ário Catarinense; e Luiz Henrique Porto será o

mediador, Certamente será possível uma visão
mais ampla do que a que conseguimos transmi
tir nas colunas diárias.

Oktoberfest
A festa da cerveja e gastronomia germâ

nica se tornou um negócio transnacional.
Esta carroça com barris de cerveja alemã é

decoração da festa de outubro em Franke
mout nos EUA. Como a festa em München,
começa em setembro.

, Por todos os ângulos em que
. se analisar a capitalização da
estatal do petróleo se pode ob- computadores - que reconhe-

servar a magnitude do que está
cem apenas zeros e uns - O1.O 1.1O
vai continuar assim até 11.11.11.

em jogo. O volume de R$ 120,3 �, "

bílhõ
� �

f b 1
Outro aspecto e que no mes de

1 oes e um numero a u aso, ..

mas esc d ind al t agosto deste ano tivemos cmco
on e aín a guns ou ros

domí
. '

das ecí
detalhes. A cotação das ações

/' orrungos, cmc? segun as e CIn-

da Petr b t
.

'

d
co terças. Isto so acontece a cada

oras es eve acima os .

R$ 35 00 d t 1
�

d
823 anos. Aproveite bem este ano

no 'n: , duratn e ongo pelflo o
de crescimento recorde desde os

1 ICIO es e ano e ao ongo , .

dos últí
.

fi b
' tempos do governo militar,Imos meses cou a aIXO

de R$ 30.. Portanto, o preço de
R$ 26,30 para as ações preferen
ciais embute uma expectativa
de lucros com a recuperação das

cotações, elevando ainda mais, o
valor de mercado da companhia.
Claro que tudo depende de a

Petrobrás ser capaz de entregar
os resultados prometidos, o que
implica em fazer algo que ainda
não' foi feito: extrair petróleo de

poços commais de oito quilôme
tros de profundidade a centenas

de quilômetros da costa. É uma jas estão avançando. Embora

operação muito complexa para o Brasil conte com uma estru

a qual as tecnologias ainda não

estão consolidadas o que é mais
um fator favorável.

Petrobras

Economia 19

Fundo
Sober.ano

Será utilizado pelo governo
para comprar dólares em mais
uma frente de combate ao exces

so demoeda estrangeira que está
valorizando exageradamente o

real. Embora possa ser benéfica

para quem quer viajar ou para
quem tem dívidas em dólares, a
valorização do real é desastrosa

para o comércio exterior, pois
inibe as exportações e incentiva

'

as importações .

.

Gu'ltura inútil
. 2010 é um ano especial, pois,

além de já começar em binário
- forma básica de trabalho dos

Carnê
em baixa

Nas principais redes de

-lojas', o tradicional carnê do
crediário está perdendo espa
ço para outras formas de pa
gamento' Enquanto os carnês

passaram de 35% das' vendas

para cerca de 15%, os cartões
de crédito e os cartões das 10-

'tura bancária bem moderna;
grande parcela da população
ainda não tem conta em banco,

I.N DICADORES

.. -%oJ lU ,

.' Ii..Ii!jJj,_.ilV·!Ui'fHJ.?iI!üI'll$ilN}ilii:r�11!jjfII!,f//J]jJL'lJJiIijJJP!jQ,illz#l!qliifili!JlflI�HIIIfJJJ!i&'lJiaqli1.lIli/!lli{Jij.I!Ifi'11iifj!l/!P1JiJi!1lil11fll!:U/IiFltl/liIl!;ljlbllI!Jid:/(i\!1If1/!lnqilJlfl1Vlfliiliilllllliil�i!tl!U:iI'iJj'l!!�"iC�tRhlifjl!1!J1!f1mJf�l!l!iiUli!!ffilliJ!ftl/l/JI/l1ilL'Ijfji!nili!lPliliJli!iR!Ulailiflfl1í!l1i!lilllif!/n�iii/l�I{UIl,i,IiJi/I/IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Iínha de Fundo

Julimar Pivatto
* PARAGUAI

Falcão e
Santos

Quem acompanha o futsal
sabe qU,e os rumores sobre o futu
ro da Malwee/Cimed em Iaraguá
do Sul estão cercados de boatos.
Ouve-se falar de tudo nas rodas
de torcedores. Mas é a primeira
vez neste ano, por exemplo, que
Falcão admite publicamente uma

sondagem de outro .clube, Segun- :

do apurou o,site UOL, Ó jogador
disse que foi procurado pelo San

tos, que tem interesse em mon

tar um projeto para o futsal em
2011. Como Falcão e Santos "são"
da Umbro e a empresa inglesa
tem uma' franquia da Liga (hoje
com o Garça), a parceria poderia
dar certo. Mas, ainda é preciso
ver a questão contratual, já que
o camisa 12 tem vínculo com a

Malwee até o fim de 2011.

ANIVERSARIANTES

•
VITóRIA FC (98 ANOS)
- Atual vice-campeão
capixaba e sediado na

. cidade de Vitória (ES)

FC GlRONIJINS (129
ANOS) - Mais conhecido
como Bordeaux, é o 13º
colocado na liga francesa

GUARATINGUETÁ EC
(12 ANOS) - Nono

colocado na Série B 2010

AS MONAGO FC
(91 ANOS) - Está em 12º
no campeonato francês

ATlÉTICO RORAiMA
(66 ANOS) - Disputou a

Série D 2010, mas já foi
eliminado

G CERRO PORTIRO
(98 ANOS) - Terminou
em segundo no último

-

càlnpeonato paraguaio

PIERO RAGAZZI

- Versão dos clubes
É claro que entre uma sondagem e a concretização do ne

gócio existe um longo caminho a ser percorrido. À reportagem,
a diretoria da Malwee/Cimed disse que não sabe de nada e que
para existir algo concreto é preciso a conversa entre os clubes.
v

Já os santistas falaram que não podem afirmar nada sobre a

formação de um time de futsal. Cá entre nós, atletas como Fal
cão sempre terão algum clube diferente interessado. Mas diz o '

velho e conhecido ditado: onde há fumaça, há fogo.

DOIS TOQUES

DIVULGAÇÃO/CBFS

Grand p'rix
,

A. CBFS definiu ontem os gru- '

pos do 6° Grand Prix de Futsal. E o

Brasil (atual campeão, foto)., caiu
no Grupo A, ao lado da República
Checa (com quem estreia no dia 17

de outubro, às 10h), 'Líbia e Costa
Rica. No B ficaram Espanha, Qatar,
Romênia e Argentina; no C, Itália,
Zâmbia, Paraguai e Holanda;' e no D,
Rússia, Irã, Guatemala e Portugal. A
competição-acontece até o dia 24 de
outubro, emAnápolis (GO).

Vasco e Goiás fazem jogo
isolado pela 27a rodada

DA REDAÇÃO
A 27a rodada do Campeonato

Brasileiro inicia em um dia atí

pico. Hoje, Vasco e Goiás abrem
a rodada, em partida isolada, às

'21h, em São Januário. A rodada
foi antecipada para hoje e ama

nhã por causa das eleições que
acontecem no domingo.

Depois de um bom resulta
do diante do forte Santos (3x1), o

,

time cruzmaltino tem pela frente
uma equipe ameaçada pelo rebai- .

xamento. O clube alvíverde está
na 18° colocação, com 25 pontos,
enquanto que oVasco ocupa a 12a

posição, com 33.'
O Esmeraldino terá três desfal

ques. Não jogam o volante Carlos
Alberto (contratura muscular), o

zagueiro Rafael Toloi (lesão) e o

atacante Rafael Moura (expulsão).
Os prováveis substitutos são o" vo
lanteWellingtonMonteiro, que re-

torna de suspensão automática, o
zagueiro Valmir Lucas e o volante
Iones, respectivamente.

Em situação bem mais cômo
da o Vasco quer manter o "embalo.
Os

.

jogadores da equipe preveem
um jogo mais difícil do que contra

o Santos, já que o alvíverde precisa
pontuar para sair da situação que se

,

encontra ei por isso, jogará fechado.

Felipe (COI)1 a bola) é um dos que
acredita em partida difícil no Rio

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 www.rnegacrecl.net
Centro - Jaraguá do Sul f7ii:. .

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�223 I 337D...,240
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Saibamais sobre as
.

,

equipes da ChaveB
,SegundaDivisão reúne times com diversos objetivos, entre
eles, a vaga na elite do futebol amador de Iaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL I

Chegou a hora de analisar as equipes que estão
no Grupo 8 do Campeonato Jaraguaense de
Futebol Não-Profissional da Segunda Divisão�
O Noit� a Fora cumpre com rigor séu objetivo
de 'subir para a elite do futebol amador
jaraguaens.e e'lidera o a Chave 8, com nove

pontos. Mas o campeonato ainda não acabou e

as equipes seguem mostrando para'que vieram.
Aproveite que a Segundona está no auge da"-

primeira fase para conhecer um pouco mais as
pretensões e características das equipes.:

Noite a Fora (azul) e Guarany chegam' como favoritos

BARRABAXO

Bairros: Chico de Paulo, Vila Lenzie Água Verde

Estádio: Botafogo
Figura carimbada nos torneios amadores desde

2007, o Barrabaxo é o único representante da região do
Chico de Paulo. Nesses quatro anos a equipe se refor
mulou várias vezes para montar o melhor elenco com o

único objetivo de um dia estar na elite do futebol ama
dor jaraguaense. E, segundo os seus dirigentes, deste
ano não passa. ,O perfil do clube é montar equipes com
qualidade, disciplina tática que, se não for campeã, ao
menos, revela atletas para o cenário amador da região.

CONTI ELÉTRICA
Bairro: Centro
Estádio: Flamengo
A caçula da Segunda Divisão não quer

fazer feio no certame. AConti Elétrica é um
time jovem não apenas na idade dos jogadores, mas
também na competição. A equipe foi criada para dispu-.
tar oVarzeano pela Ponte Preta. A patrocinadora gostou
da ideia e convidou o ex-jogador de futebol e agora téc-

. nico e presidente do time, Darlan da Silva, para reunir os
atletas e disputar a Segundona. O objetivo dós novatos
é, ao menos, passar para a segunda fase.

GALÁCTICOS
Bairro: Centro
Estádio: Flamengo
O time que começou com uma brinca

deira de amigos em 2007, três IDOS depois
quer disputar a elite do futebol amador jaraguaense. Os
Galácticos apostam na força do conjunto para alcançar
esse objetivo. A equipe sempre se destaca no Varzeano,
no qual chegou dois anos seguidos à semifinal, e agora
deseja se dar bem na Segunda Divisão com um time for
te, que foi mantida a base e com forte poder defensivo.

GUARANY
Bairro: Rio da Luz
Estádio: Guarany
A quarta colocação na Segundona de

2009 não agradou a equipe bicampeã do
certame e esse ano realizou um processo dê renovação do
time para disputar a edição de 2010. Jogadores do amador
da região, comumamédia de 22 anos emais três jogadores
que atuaram na Primeira Divisão, formam o plantel deste
ano. A equipe existedesde 1974 e, além dos dois títulos da

Segundona, possui três taças dosVeteranos.

NOITE A FORA

Cidade: Corupá
Estádio: Vila Lalau

Com a base mantida há três anos o

Noite a Fora vem da 'cidade vizinha para.
colocar água no chope dos times jaraguaenses. A equi
pe, que também se destaca na quadra, tem como título
mais importante a Copa dos Campeões de Futsal, tor
neio que reúne os melhores times de futsal da região.
O atual líder do Grupo B tem como principal objetivo
conquistar a vaga na Primeirona e poder incrementar a
galeria de títulos.

RIO CERRO

Bairro: Rio Cerro
Estádio: Cruz de Malta

Com a inauguração do campo prevista
.

para o fim desse ano, o Rio Cerro entrou

para a Segunda Divisão com o objetivo de se classificar

para a segunda fase do torneio nos titulares. O forte da

equipe será mesmo os aspirantes, campeões em 2008 e

que neste ano quer voltar a conquistar a �aça.da catego
ria. Três vezes campeã do Interbairros, o clube preten-

,

de fazer uma boa campanha esse ano e em 2011 entrar
com tudo de casa nova.

RIO MOLHA

Bairro: Rio Molha

Estádio: Rio Molha

Um típico time de bairro. Esse é o Rio

Molha, um time que entrou na Segundona
com o propósito dé fazer boas apresentações e chegar
entre os quatro primeiros colocados. Apesar de ainda
não ter empolgado na competição, a previsão é que a

equipe cresça com o decorrer das partidas. O destaque
da equipe é o técnico Derli de Araújo que levou O Cruz
de Malta à final da Primeira Divisão e agora tenta repetir
a boa campanha com a equipe do Rio Molha. , ,

Esporte 21
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Na área

.Henrique
.

Porto
Bola murcha

ororó e amigos,juro que tento falarbemdo luventus, Inclusive
estava comumanotaprontinha cometando do ressurgimento
do clube através da escolinha de futebol, que hoje conta'com
mais de 100 alunos. Ia abordar o fato' de a escolinha disputar

os Campeonatos Jaraguaenses Sub-Il e Sub-13, analisar os aspectos
relativos à fidelização damarca junto aos jovens atletas e seus familia
res, conquistando através de um forte elo emocional os tão procurados
clientes defensores da marca. Porém, sou informado pelo presidente
da LJaF que o time desistiu da competição em cima dahora, assim como

aconteceuno ano passado, quando convidadoparaaPrimeironajaragua-
,

ense.Tento,mas não entendo adesistência Razão financeira não é, já que
o campeonato é todo custeado pela LJaE Espero, sinceramente, que a

motivação não seja dos famigerados empresários dabola.

Natação bem
Sensacional o resultado conquistado pela natação jaraguaense .

. (Urbano/FME) no último fim de semana. A equipe petiz, treinada
por Verônica Paciello, conquistou o segundo lugar no Festival, Sul
Brasileiro de Clubes, evento promovido pelaCBDA. No total, a com
petição envolveu 400 nadadores e 34 clubes, dentre eles alguns bem
tradicionais como o União (de Porto Alegre), o Doze (de Florianó
polis) e o Curitibano (de Curitiba). Destaques para os ouros de Io
nathanWitkosky (100m livre) e da equipemasculina no 4xSÓm.Vale
ressaltar que cada atleta nadou três provas durante a competição.

, Sabadão de futebol
Teremos um sábado recheado

de futebol na região, com atrações
para todos os gostos. Tem jogo
isolado na Segundona (Guarany
x Galácticos), rodada inaugural
da Terceirona (Unidos/Nova Ge

ração x União/Vila Lenzi, Pira
para x Botafogo, Avaí x Iaraguã
e Aliança xAmizade), semifinais .

do Interbairros (RIo Molha x

Santo Antônio e Ilha da Figueira
xVila Lenzi) e o início das Esco
linhas Sub-II e Sub-13 (Guara
mirim x Botafogo, Flamengo x

Roma/Moleque Travesso e Tupy
x SER Marísol). A programação
,completa você encontra no. site

www.avanteesportes.com.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Aberto de Futsal
Novamente ouvi recla

mações de equipes sobre
o fato de jogar o Aberto de
Futsal na Arena Iaraguá. A
reclamação não é quanto

,

ao local, mas sim com o

tamanho da quadra. Con
sideram muito grande
para atletas amadores, no
que estão cobertos de ra

zão. Surgiu a ideia de se
.

criar duas quadras meno

res, que poderiam receber'

jogos simultâneos. O local

comporta.

Bruno Souza é atingido por Franklin no lance que juiz deu pênalti e Falcão acabou acertando a trave

u F TS l

MaIweee na

dão,showdefutsal
Empate em 2x2 refletiu equilíbrio que foi a partida

meiro gol foi anotado po.r Júlio, aos
6min2S, após umaconfusão dentro
da área, com a bola desviando na

mão do fixo antes de entrar. O se
gundo foi aos 19min04 comMuri
lo. Nos segundos que sucederam,
Fernando Ferretti colocou Falcão
como goleiro linha e o ala não saiu
mais da posição.

" Na volta do intervalo, mais

emoção. Aos l3min19, Franklin,
que já tinha cartão amarelo, fez
pênalti em Bruno Souza. Falcão,

pediu a expulsão do arqueiro,
mas o juiz não atendeu.' No en

tanto, o camisa 1 do Joinville
nem se esforçou, uma vez que

JOINVILLE

O primeiro jogo das
quartas de final entre
Malwee/Cimed e Krona/
JoinVille rendeu fortes
emoções para os dois lados.

o craque colocou na 'trave. Mas
Falcão fie redimiu aos 7min13,
chutando no canto de Franklin e

colocou fogo na partida.
O gol que devolveu a vanta

gem da Malwee no segundo jogo
,
foi anotado por Chico. Leco bateu

para o gol, mas a bola sobrou para
o camisa 15 apenas colocar para
as redes aos l2min37. A decisão
de qual time irá representar Santa
Catarina na sequênciada LigaFut
sal será mesmo na próxima sexta

feira, 8, às 19h, naArena Iaraguá.

partída
.. disputada em

Joinville na noite de on

tem teve de tudo, pênalti
perdido, gol feito chutado

para fora, lances polêmicos e erros

de arbitragem. Os donos da casa

souberam aproveitar as chances no
início do jogo e abriram 2xO. O pri-

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

. ,'" Falcão atuou praticamente o segundo tempo inteiro como goleiro linha e acabou deixando o deleAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colisão aconteceu perto da Ponte Arno Zindars, no acesso a Massaranduba

TRAGÉDIA

Acidente grave
matamãe e fere
filha de 18 anos
Moto teria invadido pista contrária
e colidido contra um CorsaWind
GUARAMIRIM

Um acidente entre
automóvel e motocicleta

, .

às 14h40 de ontem foi
trágico para mãe e tilha� .

colísão que aconteceu

na SC-413, em Guara
mirim (próximo. à Ponte
Arno. Zindars), causou a

morte da caro.na da motocicleta,
Ivone Monteiro Neto. Comín, 35
anos. Ela teve múltiplas fraturas
e morreu na hora. A filha dela,
Samara Comin, 18 anos, pilotava
a Biz e teve o. braço. esquerdo. am
putado e a perna esquerda fratu- .

rada. A jovem foi levada pelo. he
licóptero. Águia da Polícia Militar
ao. Hospital São. Iosé e passava
por uma cirurgia no. final da tar
de de ontem,

De acordo com o. sargento.
da Polícia Rodoviária Estadual,

Vilarino de Souza, testemunhas
disseram que a motocicleta, que
trafegava no. sentido. Guaramírím/
Massaranduba, se perdeu na cur

va e caiu na pista contrária, atin
gindo. um automóvel,

O condutor do CorsaWmd com
placas de São Paulo, Anderson Al
mirRozanski, 27, disse aos policiais
que desviou para a outra pista
quando a moto caiu, mas não
houve tempo de evitar o acidente.
I'A suspeita é de que amoto. se per-

.

deu na curva e bateu nos tachões.
Com isso, elas se desequilibraram",
comentouVilarino.

De acordo com os Bombeíros
Voluntário.s de Guaramirím, po
pulares disseram que mãe � filha .

moravam no bairro Vila, Freitas e

estavam voltando do trabalho. Até.:
o fechamento desta edição. a famí
lia ainda não. havia decidido o ho- .

rário e o local do. velório de Ivone.

• Baiana langhalini
daiane@ocorreiodopovo.eom.br

EDUARDO MONTECINO

Segurança 23

Terminam hoje inscrições
,

para cargo de oficial da PM
Encerra hoje o prazo de ins

crição para o cargo de oficial
no concurso da Polícia Militar
de Santa Catarina. São. 139 va

gas, sendo 131 para homens e

oito para mulheres e o. valor da
taxa é R$ 120. O salário inicial'
é de R$ 3.290,40 e os candida
tos precisam preencher alguns
requisitos, como.: ter diploma
em Direito, no mínimo 18 anos

e no máximo 29 anos e altura
mínima de 1,65111 para homens,
e 1,60 para mulheres. As-provas
serão em 17 'de outubro.

, Já as inscrições para solda
do encerram na próxima terça
feira, 5, e a taxa é de R$ 80. São
1.858 vagas, sendo l.746 para
homens e 112 para mulheres..
Os candidatos precisam ter

curso superior e o salário. iní
cial é de R$ l.943,86. O exame
acontece dia 24 de outubro.
'Para se inscrever,' os candida-

tos de ambos os cargos preci
sam preencher um formulário
na página www.pmsc.ieses-sc.
org.br e imprimir a guia que
deve ser paga no banco.

Já as ,inscrições para o con

.curso da Polícia Civil prosseguem
até dia 22 de outubro e o custo é
de R$ 100. São. oferecidas 613 va

gas, sendo 361 de agentes de po
lícia, 185 de escrivães e 67 para
psicólogos e é preciso. ter curso.
superior, Os candidatos devem

preencher o. formulário na pági
na www.acafe:org.br e imprimir
a guia para pagar no banco. As
provas acontecem dia 14 de no

vembro. para os dois cargos.

CRUELDADE

Boi é morto a marretadas
Um boi foi'morto a marretadas no bairro. Guamiranga, em

Guaramirim, na tarde de quarta-feira. Segundo. a Polícia Militar, o.

dono da propriedade encontrou o animal morto no. pasto por vol
tadas 19h. Até o. fechamento desta edição, nenhum suspeito pelo
crime havia sido. preso, ,

ESTADO DE SANTA CATARINA .

MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

ED I TA L
PREGÃO PRESENCIAL N° 139//2010
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Menor preço GLOBAL
OBJETO: Contratação de operadora de telefonia móvel local, de Sistema GSM, para pres
tação de serviço móvel pessoal - SMP, com o fornecimento de aproximadamente 43.300

minutos mensais locais e longa dístàncta e tarifa zero para linhas do grupo com minutos
indeterminados, conforme anexo, para um grupo de 150 (cento e cinqüenta) aparelhos ce

lulares, com expansão ou redução de minutos e aparelhos, tipo pós-pago disponibilizados
em regime de comodato devidamente habilitados com abrangência em todo o território na

cional, para uso da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em
conformidade com o Anexo VII - Minuta de Contrato e Anexo li-TERMO DE REFERÊNCIA e

Anexo. REGIMENTO: lei FederaI10,520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipai
nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, DATA, HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 hs do dia 18 de outubro de 2010, no Setor de Protocolo da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter'Marquardt nO 1,111, bairro: Barra do
Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:00 hs do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA

CONTRATAÇÃO: R$ 159,600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais). INFOR
MAÇÕES: A, íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço:
Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC,
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 23 de setembro de 2010 .

OllVlO BELTRÃO JUNIOR - Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LIDER
DE VENDAS

,."

NA REGIAO

NovoGoll.0 2011
a partir de:

e

FOX 4P 1.0 2011
a partir de:
R$

R$

comp re
Antes de comprar

· Direção hidráulica
· Rodas aro 15" e pneus 195/55
desembaçador traseiro

· Banco do motorista com

regulogem milímétrica de altura
· Chave "canivete"
· Tecido nas laterais dos portos
· Gaveto sob o banco do motorista
· Farol com máscara negro

com taxa de l,05°AJ ao mês
• Poro-choque no

cor do veículo
• Banco do motorista com

regulogem de altura
• Porto-molas
revestido de corpete

Promoção válida para Novo Gol com entrada de 45% e saldo em 60x. As condições e preços promocionais referem-se a modelos específicos, consulte
-

vendedor. Crédito sujeito a aprovação, Válido enquanto durarem os estoques ou até 01/10/2010. Fotos meramente ilustrativas.

Lider de vendas da região. UHCOVOUCsw...G N

Caraguá Auto Elite
Urno reTação de confiança-

4732746000

-

I
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Notebooks .

1-

I
I

l
I

I. '

Rua Reinoldo Rau, 67 - Centro a fazer
• •
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