
FelipeAndreoli apresenta,
amanhã, ostand-up (Que
história é essa?', no teatro
da Scar. Confira entrevista

..Personagem
.doVale

Para se divertir

I
com o humorista.

Com décadas 'dedicadas à
,

produção de delícias, Melãnia
conhece como poucos os
ingredientes básicos para

agradar aclientela.
Página,16

,

� RECICLE A INFORMAÇÃD, PASSE

, �� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, INFORMAÇÃO É NOSSO HEGÓC_IO DESDE'1919
JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU II ED!ÇÃO N° 6.741 .. QUARTA·FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2011 II R$ 2,00

'

.�

��'�. Os operadores Elson Lopes e 'jlerllin d� Co� �Ieger� "um,dia de cadamercadoria" de acordo com as p..omó�ões� Pãg�a 19

Câmara deGuaramirim
decide sobre transporte
ESTÁ PREVISTA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA
da próxima segunda-feira, a votação da
proposta que regulamenta o transporte r

•

público nomunicípio. Contrato com empresa
concessionária termina nestemês. Página 5 ,

J

Leão do Vale reforça time Falta 'de abrigo na reqião
para disputa do Estadual, deixamulheres em risco.

./

GOLEIRO EDER� 3 ANOS, CHEGA AO SPOR
Club Iaraguãpara agregar experiência à jovem
equipe, que tem a estreia no Catarinense
marcada para o aia 18 de setembro. O-campo
do Botafogo está quase pronto. Página 21

IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA PARA COLHER

mulheres vítimas de violência doméstica é

prioridade da Secretaria elo Desenvolvimento
'

Regional. Última conquista na área foi criação
da delegacia especializada em 2010. Página 23

'.

Assine O Correio do Povo 'para 'ele aco se

os p;lra a -.iela!

Li
.

ae 2106.l919 OU acesse wWw.ocon-e·od-- ,
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

:�
I,
I
I.

'"
�

I

�

ss

o
I

I

l'

1:
-

;-

k
!.

t�,: J

i·�,
1-'
I'

I, _

i'
"
I
I' ,

I·
i:
i·

. t
I .

It .

I

,

t

.

�

r
I,

,

,

Sangue frio
o brasileiro quemais perdeu até
agora com a crise econômica,
o empresário Eike Batista disse

'

ontem em entreoistaà Folha
de São Paulo que "mantém o

sangue geladérrimo", apesar
da turbulência que varreu nos
últimos dias mais de US$ 2
bilhões de sua fortuna. Desde "

março, as empresas X, como
são conhecidas, perderam US$

Ikarsten@netuno.com.br

27,3 bilhões (49%) de valor de
mercado - Eike tem dois terços. "

"Tão vendendo tudo a preço de,
nada, como se o mundo fosse
acabar'amanhã. Gueriapoder
comprar': Diferentemente das
demais empresas, as companhias
X não podem recomprar ações
porque não dão lucro ainda.

, "Tenho a dizer que minhas

companhias têm US$ 10 bilhões,

- em caixa e que vamos começar
a produzir e a gerarreceita. O
meu mundo real não parou por
causa de disciplinafinanceira

-

e estou com todo odinheiro
'

necessário para alcançar a
produção esperada até 2015.
Essa crise está sendo vivida, mas

,

que bom que estou com o "caixa '

. forrado e totalmente preparado':
argumentou.

LOTERIAS
.

:QUINA
SORTEIO N° 2665

.

23 - 44 - 54 - 68 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO 'No 659

01 - 03 '- 04 - 05 - 06
08 - 09 - la - 11 - 12-
'IS - 19 - 20 - 23 - 24

. -

americano'
o mercado americano será

, tema de seminário; no dia 24
de agosto, na sede da Fiesc, em ,

Florianópolis. No encontro,
'

promovido pela Federação
em corijunto com aAgência

- de Promoção das Exportações
(Apex-Brasil), serão '

apresentadas as tendências e

perspectivas econômicas do
mercado' "norte-americano,
além dos serviços que aApex
oferece aos exportadores e

às empresas que queiram
ingressar nesse mercado. O
seminário, que ocorrerá das

- 8h30 às 17 horas, é voltado
aos setoresde alimentos,
bebidas e agronegócio, cadeia _

da construção, máquinas e

equipamentos, tecnologia
da informação, moda e

economia criativa e serviços.

Agência de risco
o economista americano _ prêmio Nobel de
economia de 2008, Paul Krugmann, mostrou
grande revolta com a atitude dáAgência Standar

-

& Poors derebaixar os EstadosUnidos e os

classificou de "palhaços", Krugmann.é um dos
mais renomados economistas do nosso tempo
e certamente é uma voz a ser considerada com

seriedade, mas enquanto eram outros países os'
rebaixados,' não havia toda esta "gritaria".

Hora de comp�a..
, As últimas-baixas nas cotações deixaram as ações de diversas
empresas sólidas e com grande potencial para ótimosresultados a

,

preços muito baixos. Este é o mo.mento para investidores. ousados
que pensam alguns anos para a frente realizarem compras.

Prêmio IEL ,Argentina
Nummomento em que a
económia argentina cresce
a taxas eIh torrio de 9% ao

ano, as empresas brasileiras
estão intensificando seus

_

investimentos no país
vizinho. A cotação do peso
$ 2,6 para R$ 1 assim como
a possibilidade de fugir de
barreiras comerciais estimula

- estámigração.AArgentina
tem diversos outros atrativos
além do tango e poderá'

. se transformar em uma

plataforma de .produção ,

de produtos para opróprio _

mercado brasileiro. O

que preocupa é a inflação '

argentina, mas neste campo
os empresários brasileiros têm
muito conhecimento.

�;

A Menegotti Iridústria '

Metalúrgica ganhou
medalha de bronze no

Prêmio Catarinense IEL,
na categoria empresa de
médio porte'- Melhores -

.Práticas de Estágio 201l. O
concurso tem como objetivo
disseminar as melhores

experiências de estágio,
reconhecendo os diferenciais
dos programas de .cada
empresa, premiando quem
cumpre a legislação e

complementa a formação
dó profissional estudante.
O Instituto Euvaldo Lodi de
Santa Catarina - IEL/SC é
urna entidade do Sistema

Federação das Indústrias
-

do Estado.

Um dia para
es,quecer
Quem dizia que o Brasil não seria
afetado pela crise da dívida dos,EUA
teve uma amostra na segunda:' feira. As
cotações da Bovespa simplesmente
despencaram depois de acumular

.' quedas ao longo de diversos dias. 'Neste
momento, nota-se a diferença em relação

-

a países desenvolvidos que, mesmo de

pires na mão, preservaram 'muito
mais as ações de suas empresas.

2/cP!1'rtação de fleango
Apesar da crise que afeta omercado da União
Europele.não houve Indício de uma redução no
consumo de alimentos e as empresas do setor

projetam vendas pelo menos iguais as do ano passado
para estemercado, O maior problema do BIasU é que
�,sua cota é de 340mil toneladas enquanto deverá

exportar 500mil toneladas. O extra-cotacusta ao

exportador 300 euros pf?r toIÍelada.'
.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

��t �ÁJ AVISO DE LICITAÇÃO - éREDENCIAMENTO
_

�trilifrJV7 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE .

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS' NAS ÁREAS DE
MEDICINA DO TRABALHO, para o atendimento das necessidades da Administração
Pública Municipal, cujo objeto' é a realização dos EXAMES OCUPACIONAIS

(Periódicos, Admissional, Retorno ào Trabalho, Mudança de Funções e Demissional).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de '12 d� Agosto de 2011.
TIPO: 'Credenciamento .

.\

INFORMAÇÕES
.

E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443' e também' no site Http://
www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Dãs 08h às 12hs e das 14h às 17hs
.Telefone (47) 3375�6500

Corupá, tü de Agosto de .2011.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

. A bri o jornal e ela saltou sobremim, como �_ dar para falar "dela", a que saltou sobre -

�ue a dizer vem comigo! Claro que fui mim ao abriro jornal. Era umamanchete
com ela, ela sempre que. aparece me puxa cujo título provocava: - "Países ricos têm

pelos cabelos... Gosto de saber dela! maiores índices de depressão". Dito de
Ela quem? Já digo, antes preciso dar 'outro. modo, as pessoas com mais dinhei

algumas voltas. Dia destes, ao encontrar ro no bolso são as que mais se deprimem.
um amigo, ele me perguntou se eu lem- Pode isso? Como é que se explica?
brava do fulano, Claro que sim. .: E aí ouvi Muito fácíl. A depressão resulta de um
que o tal fulano está 'ínternado, está com vazio existencial, ainda que ela possa ter
uma baita depressão! aparentemente uma origem puramente

Ué, mas como? Ele tem dinheiro, diri- biológica. Você sabe que temos duas de

ge uni negócio muito rentável, tem uma pressões, a quem vem de dentro, a bioló
mulher interessante, não tem do que se . gica, também chamada de endógena; e a .

queixar e. está depressivo? - Está, Prates, externa, chamada de exógena.
estámuito depressivo. Tanto um tipo quanto o outro precisa

Pronto, dei as voltas de que precisava de um mecanismodeflagrador de ordem

DEPRESSÃO EQUÍVOCOS
Estamos vivendo nos pátios de colégio

a sociedade das mochilas degrife quando .

tínhamos que ver os nossos jovens uiuen-
-.... .

do a vida do saber, das boas notas, do-ser
e não do ter. Eles reproduzem os pais, po

.

bres diabos que vivem inielizes...

.Você já viu alguém deprimido ao sair

para a lua-de-mel? Ou q,o saber que aca

ba de 'ganhar a M.ega-Sena? Ou de alguém
que ficou deprimido ao ser informado que
foi promovido no trabalho? Claro que não.

Prazeres não deprimem;' vidas vazias sim...

I OPERAÇÃO
\'OUCHER '.

Preocupado com a qualidade da educação: fluxo escolar e médias
da educação públicaem Santa de desempenho nas avaliações."

Catarina, apresentei projeto de lei Assim, visto que o IDEB é um

para que todos' os estabelecimen-
-

índice comparável nacionalmen-_
tos de ensino básico no Estado de te, acreditamos que sua .divulga
Santa C�tarina fiquem obrigacfos a ção em cada estabelecimento -e-s
afixar o Indice de Desenvolvimen- colar será ferramenta importànte
to da Educação Básica (IDE13)"em .

na direção damelhoria do sistema
local de ampla e fácil visualização. - educacional brasileiro, vez que

.

A proposição tem como ob- permitirá o acompanhamento e

jetivo tornar públicas as notas o controle social dos resultados

,

calculadas anualmente por .meío mais importantes da educação.
do IDEB, mobilizando a socieda- O Projeto de Lei proporcionará
de e, em especial, as famílias dos ' umamelhora no nível educacional
alunos, na busca da qualidade da ao expor, de forma clara e objetiva,

�

educação em nossas escolas. -

o dimensionamento da qualidade
A ideia é anterior é vai ao en-

-

real das escolas em face de parâ- .:
contra do pensamento do econo- metros municipais e estaduais.
mista e colunista da Revista Veja Como o objetivo do poder pú
Gustavo Ioschpe, que em excelen- . blico é destinar educação de qua-
te artigo retrata o atual estágio da

"

lidade para todos, sejam crianças
educação no Brasil. e jovens, a divulgação do índice de

De fato, conforme define o portal qualidade se torna imprescíndível..
do Inep na internet, 110 Índice de De- até mesmo, para que outros estabe
senvolvimcnto da Educação Básica lecimentos educacionais se .esfor

(lDEB) foi criado em 2007 e represen- cem namelhoria do ensino público.
ta a iniciativa pioneira de reunir num
só indicador, dois conceitos igual
mente importantes para a qualidade

Deputado Carlos
Chiodini (PMDB)

·FAI.�E CON'OSCO·

redacao@ocorreiodopovo.com.br-

psicológicapara que a depressão apareça
na vidade uma pessoa. Sem esse gatilho
não haverá depressão. É questão fechada,

Por que os países ricos têmmais gente
depressiva? Porque nesses países há me-

'

nos gente' lutando pela vida.O lutar pela
vida, por uma causa, a ocupação damen
te, o interesse inflamado por algo, não
deixa espaço e tempo para.a depressão.

. Às pessoas andam tristes, vivendo vidas
. vazias, ocupando-se com frivolidades e

deixando espaço mental para a incomo
dativa consciência da finitude, do nada
final. Impossível não se deprimir. Em ou

tras palavras, a vida vazia ou sem sentido

d�prime.

AMOR
A origem das doenças está na cabe- _

ça sem amor. /·/Quem ama não adoece':
é o título de um livromagnífico, escrito
pelo medicoMarcoAurélioDiasda Sil
va.Mas não imagine que seja amorpor
um João ou porumaMaria...

CHARGE\

. /.

� .í,
.

I

,

f
,

.

Diretor: t\lelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.éom.brChefe de redação: Patrícia Moraes> redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

..
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Patricia Moraes
-

2106.1926 I p.atriciamoraes@oco:rreiodopovo.com.br
• •

• I"
.. Colaborou Fabian Lemos

,
'

'

Novo momento
· 'Passados os 120 dias da trégua que
o governadorRaimundo Colombo l

pediu, efoi atendido, mais os 62
'

dias da greve dos professores, a
administração empossada este ano

entra em nova fase. De cobranças. E,
até de cobranças públicas, como foi o
caso do PMDB que, por intermédio de
associação de seus prefeitos, fez eco às
necessidades financeiras municipais.
Tem muita Prefeitura pela hora da
morte� como é o caso dos municípios
da região.

.

E o-segundo semestre do ano será de
muitas reivindicações também através
daAssembleia Legislativa, onde o
CentroAdministraiiuo tem maioria
folgada em tese, porque os próprios

.

aliados estão insatisfeitos com -o que
, receberam até aqui, notadamente
PMDB e PSDB. Vão cobrar uma fatura
maior. É"aí?Aíque ogovernador
Raimundo Colombo, experiente e

conciliador, tem dado provas de que
tem 'tudo para superar insatisfações,
rebeliões e crises localizadas.

.

Em uma brevíssima comparação
com o momento do governo
Dilma, Colomboestá em céu de
brigadeiro. Não perdeu nenhum
'secretário, muito pelo contrário, os
sinais do núcleo duro do governo·

. são de unidade; não foi envolvido
.

por escândalos financeiros e está

cumprindo o cronogramaque ,

. estabeleceu. Dois exemplos: os

primeiros frutos do projeto Governar .

o Governo já estão sendo colhidos.
Hospitais administrados por OS's,
como os de Blumenau, Criciúma
e SãoMiguel do Oeste, já recebem
recursos: Primeiro, foram analisadas
as necessidades mais urgentes
fi as verdadeirasprioridades, e

:.agora o dinheiro começa á cair
onde é preciso. Exemplo número 2: '

o efetivo de policiais vai aumentar ,

consideravelmente atéjulho de 2012.
A meta é contar com mais 1,5mil PM's
até lá. E o prazo sefaz necessárioem:
função das limitações de tempo para'
treinamento e capacitação dos novos

policiais, mas é preciso começar e a
'largada/oi dada.

....

. .

. "

• I�
1 .,

.

ConJatos
O CentroAdministrativo vê a

. duplicação darodovía BR-280
· como a obramais importante da

região e estámobilizando força
política em Brasília para tentar

· uma solução. A bancada federal
foi acionada, bem como aministra
Ideli Salvatti, hoje poderosíssima
no Planalto. Aliás,ValdirCobalchini
entende que, para acelerar 'O

.

processo, todas as fichas devem
ser apostadas em Ideli.

Não ao aumento
Joaçaba émais uma cidade a rejeitar o

.

aumento de cadeiras parlamentares, O
projeto foi à votação na'semana passada

.

e, por unanimidade, os vereadores
decidirammanter as nove cadeiras contra

.

a proposta que previa 11. Abriu-se o

'debate por lá agora sobre a necessidade de,
.

redução de custos do Executivo com,uma
'_

tesourada no quadro de comissionados.

Transparência
A bancada oposicionista na Câmara
deve apresentar projeto de lei ainda <,

este mês obrigando o Executivo a tornar

público o número de comissionados, os
nomes dos ocupantes e suas respectivas
funções, além do valor do salário. Nada
mais justo, se tratando de dinheiro
público, Amedida começou a valer
em Blumenau há um mês.

.

,
,

, Prevenção.
A comissão criada pela Câmara de
Vereadores para estudarmedidas
de prevenção a novas catástrofes
se reúne na tarde de hoje. O

.

promotor do Meio Ambiente.. .

Alexandre Schmidt dos Santos,
já confirmou presença.

Bnils,ca pOI� recursos
o prefeito de Scbroeder, FelipeVoigt
(PP), e o vice, LuisAparício Ribas ,

(PJVIDB) I foram recebidos pelo deputado
estadual Carlos Chíodíní (PMDB),

_

\"

namanhã de ontem naAssembleia

Legislativa. O objetivo foi pedir atLw,o
na busca de recursos para reconstrução
da ponte que liga os bairros Rancho
Bom eBraço do Sul. Depois, o grupo
ainda teve um encontro com ovice- .

governador, Eduardo PinhoMoreira, a'
.

quem foi solicitada apavimentaçãoda
, .

rua Rio de Janeiro, que 'faz ligação com a'
.

.

Rodovia doArroz. A cidade também terá
seu posto central ampliado. Esta obra
foi decida em reunião com o secretário

.

de Saúde, Daimo Claro deOliveira, .

íntermedíadapelo deputado.

Continuam no ninho
Passados quatro meses do rompimento da

coligação entre DEM e PSDB, apenas três
tucanos perderam seus cargos na Prefeitura.
O prazo para desvinculação da sigla, antes
aliada e hoje inimiga, terminou no dia 10

de agosto; mas até agora, nem Célio Bayer e
nem Silvio Celeste saíram do ninho.

-

Software for lndustry h1tenj�ence

'Ideb
Projeto que estipula a colocação de placas visíveis
nas escolas catarinenses para revelar a nota �'

.

alcançadano Ideb (Índice de Desenvolvimento da
. Educação Básica), de autoria do deputado Carlos
Chíodini (PMDB)." já está tramitando naAssembleia

. .

desde o início de junho. Por enquanto, o texto
está sendo avaliado na Comissão de Legislação .

e Justiça. Há um debate nacional sobre o tema e

sobre a importância 'do mecanismo como forma de
melhorar a qualidade do sistema educacíonal.

ilin
r:

O
osecretário-executivodoMinistériodo Iurísmo,
FrederiooSilvadaGosta, qU,.e temo 'segundo .

cargomais importantedapasta,estáentre38 ..
presosnaOperaçãoVoucherdaPolídaFederal,
d�ftagradanamanhãde.onten'LAsuspeitaé
daexistênciadeumamploesquemadedesvio
dereeursosdo6rgãopormeiodeemendas ..
parlamentáresaoOrçamento daUnião.
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SERVIÇO PÚBLICO

·do sporte
nasmãos daCâmara
Contrato com a empresa concessionária
do serviço encerra neste mês. Matéria
vai ao plenário na próxima semana

GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

tunado (DEM), afirma que o as

sunto foi bastante discutido em
.

cinco audiências públicas reali-
.

zadas pelo Legislativo e em uma

promovida pela administração
municipal. 110 projeto será vota
do como o Executivo enviou por

falta de tempo, pois já tínhamos

que ter aprovado o texto no final
de junho", enfatiza.

Já tramitando nas comissões
da Câmara, o projeto concentra

algumas das sugestões feitas

por moradores nas audiências

públicas. Das indicações, o pre
feito Nilson Bylaardt (PMDB)
destaca que foi acatado o tem

po de renovação do contrato

Avotação da proposta que re

gulamenta o transporte pú
blico de Guaramirim está pre
vista para a sessão ordinária da

próxima segunda-feira (15). Os
vereadores querem apreciar a

matéria antes de terminar o pra
zo do contrato entre Prefeitura e

.

. Viação Canarinho - prorrogado
por duas vezes desde o primei
ro vencimento do convênio em

agosto do ano passado.
Apesar de o projeto ter de

entrar em votação às pressas, o

presidente da Câmara, Osni For-

para 10 anos e não mais por 20
anos c01!l0 previa a proposta
inicial.

O 'sistema de condução de

passageiros entre os bairros de
Guaramirim será prestado pela
empresa que vencer o processo
de licitação. O preço mínimo do
vale transporte varia entre R$ 2,9
e R$ 3. As pessoas com mais de
60 anos de idade não pagarão o

valor da passagem.. .

Ainda ficou prevista a criação
de um Conselho de Transporte
Coletivo para as associações de
moradores e a administração
municipal fiscalizarem o cumpri
mento do contrato. liA previsão
da legislação deve ser cumprida
em 90% sob pena de rescisão do
contrato com a empresa ven

cedora da licitação", enfatiza o

procurador da Prefeitura, Fagner
Azambuja .

Fique por dentro dque OConte
e tUdo

ce na reg'-100

@ocorreiod°POVO

\tIOUOW�

Estudo.projetou
asprioridades
dápopulação
Em maio passado, o Plano de

Transporte Coletivo Urbano de
Guaramirim foi apresentado para
a comunidade. Elaborado pela em

presa Tectrans, de Curitiba, o estu

do apontou pontos essenciais para
compor os termos do edital de con
corrência pública. A Prefeitura de
sembolsou R$ 60 mil pelo serviço,

Assim que for aprovado o projeto, a
administração municipal abre proces
'so de licitação para selecionar a empre
sa com a melhor proposta para admi
nistrar o sistema de condução coletiva
da cidade. "Deve ser dado atenção es

pecial para os bairros que carecem de
mais linhas de ônibus e horários", res
salta o prefeito sobre a incorporação

.

das sugestões feitas pela comunidade. ,

•
Celulares

Pagamentos

t, Página InlciafH

Boa tarde, Nome do Cliente Posição financeira (R$ )
AgênCia: 9999 Conta; 1111111-1 W ." , ,- ,. " •.

f,

Último acesso: 20/06/2011 09:00 1
� Saldo Total {A+B+C+O�

Númeródo�: N° 1111 l'
"

....
" .....

E-mail: dient.e@servidor.com.br � � Llmj�es de Crédito

�...,
.. ,. � 'N' �'.
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Vestibular da 'UFSC será
realizado em [araguái;

I
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Município está entre as

seis.novas cidades que
receberão a prova da
UFSC. Local do concurso
será divulgado em outubro
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Noites de sono perdidas, conteúdos e fór
mulas para estudar e assimilar. A vida

de um pré-vestibulando não é nada fác-il.

Mas, e se na hora de realizar o teste, o tra-
, balho de um ano inteiro vai por água abaixo
em função de uns minutinhos de atraso? Foi

pensando na comodidade dos candidatos

que a Universidade Federal de Santa Cata
rina (UFSe) ampliou as cidades de aplicação
da prova do vestibular 2012. Este ano, mais
seis municípios receberão o vestibular e Iara
guá do Sul está entre eles. O concurso, antes
realizado em 13 cidades, também estará em

Brusque, Caçador, Concórdia, São Miguel
D'Oeste e Rio do Sul, contemplando, assim,
todas as regiões e microrregiões do Estado.

"O deslocamento e o trânsito acabam
tendo consequências para os alunos", afir
ma Júlio Szeremeta, presidente da Coperve
(Comissão Permanente do Vestibular). Ele

,

comenta que em função da proximidade
entre os municípios, cerca de 500 a 600 ves
tibulandos jaraguaenses faziam a proêa em

Joinville. Foi aí que a comissão notou a Qe
cessidade de estabelecer um local de prova
em Jaraguá. Segundo Júlio, a Coperve está

negociando com o Colégio Marista São Luís,
mas no dia 25 de outubro deve divulgar ofi
cialmente os locais de prova.

Para Carlos Roberto Campregher, 16

anos, amudança só traz benefícios. Ele pres
tará vestibular para medicina e no ano pas
sado fez o concurso apenas como um treino.
Os pais de Carlos e de mais dois colegas se

revezaram para levar os candidatos a Joinvil
le nos três dias de prova. "Em um momento

da viagem encaramos uma fila de carros cm
uma curva e ficamos preocupados, com re

ceio de atrasar", recorda o garoto.
Há mais novidades para o vestibular

2012 da UFSC. Dois novos cursos foram
criados: meteorologia, em Florianópolis, e

- ,veterinária, em Curitibanos. Pela primeira
vez a prova também poderá ser aplicada em
Libras, (Linguagem Brasileira de Sinais), para
os candidatos com deficiência auditiva. O
teste já existe em braile (para deficientes vi
suais). Outra mudança será um peso maior
do resultado do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) dentro do vestibular. Até o

ano passado, ele çompunha 20% da nota fi
nal. Este ano, valerá 30%. O vestibular ocorre
nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. O edital do
concurso deverá ser publicado até .o dia 15
deste mês, com a data das inscríções.

Recadastramentopara receber o, Bolsa Família
Os cidadãos jaraguaenses que

recebem o benefício do progra
ma Bolsa Família devem procu
rar o Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) ou a Se-
cretaria de Assistência Social (na
sede da Prefeitura) para fazerem
o recadastramento. A atualiza

ção é fundamental para que as.

famílias continuem recebendo o

auxílio do governo federal e. po
derá ser realizada até o dia 31 de

outubro, para quem ainda não
fez o cadastro em 2011.

Os' beneficiados pelo pro
grama que mudaram de en

dereço, por exemplo, têm a

possibilidade de mcdífiear os

dados durante todo o ano. De
acordo cpm Celso Luiz Costa,
coordenador do Bolsa Famí
lia em Jaraguá, 1.525 famílias
recebem a bolsa na cidade. Os
valores variam entre R$ 32 e R$
240, dependendo da renda e da

composição familiar. Deste to

tal, 360 famílias - que não têm
nenhum tipo de renda - rece

bem R$ 70 mensais. Manter os

De acordo com Celso Costa,-
1.525�sintegramcadastro

filhos na escola é condição para
o pagamento. "As famílias que
não fizeram a atualização nos

últimos dois anos devem apro
veitar esta oportunidade", aler
taCelso.

Para fazer o recadastramento
é necessário apresentar atestado
de frequência da creche ou esco

la e caderneta de vacinação dos

filhos, Carteira de Trabalho, CPF
e Título de Eleitor do casal, cer
tidão de casamento, certidão de
nascimento dos filhos, compro
vante de residência atual, folha
de pagamento (se tiver). O Cras
funciona das 7h30 ao meio-dia
e das 13 às 16h30 e a Secretaria,
das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17
horas. Mais informações pelo
(47) 2106-8014 ou 2106-8109.
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Locomotivas ainda
não foram retiradas ;)

.:

Rodovia do Arroz está
interditada desde a

noite de domingo, .e
ainda não há prazo

.

certo para liberação
GUARAMIRIM

PEDROLEAL

Ainda não há uma previsão para a libera

ção da Rodovia do Arroz (SC-413), em
Guaramirim, após o descarrilamento de um
trem de carga na noite do último domingo.
Segundo a ALL (América Latina Logística),
concessionária da linha férrea, a remoção
das três locomotivas que não puderam ser

retiradas até agora deve ser concluída hoje,
se não chover.

'

O assessor de comunicação da empre
sa, Alex Grubba, ressalta que o trabalho de

remoção enfrenta dificuldades devido ao

terreno. "Como aqui é área de arrozal, o solo
é muito irregular e macio, e o maquinário
estava afundando", explicou. Para contor

nar a situação, o solo está recebendo refor

ço corri pedras, mas isso está aumentando
a lentidão nos trabalhos. Além da remoção
do trem - composto de três locomotivas e

78 vagões, pesando 100 toneladas cada um
-, outro desafio é a limpeza do combustível

que está contaminando o rio Quati. Desde o

acidente, mais de 15 mil litros de água con
taminada pelo óleo diesel foram removidas
do rio. A Fatma (Fundação do Meio Ambien

te) recomenda que o uso da água do rio seja
evitado pelos' próximos 10 dias. De acordo
com o órgão, três empresas estão atuando
na contenção e eliminação do vazamento.

A ALL e a Polícia Rodoviária Estadual
ainda não esclareceram as causas do aci
dente. O que se sabe até o momento é que
por volta das 23h30 do último domingo, um
caminhão de carga colidiu entre as duas pri
meiras locomotivas, causando o descarrila
mento. Com a força da batida, a cabine do
caminhão ficou prensada entre as locomoti
vas. O motorista, SantinorVieira Jacorski, 38
anos, sofreu ferimentos graves e está inter
nado na UTI do hospital São José.

Susto e incômodo

Para os moradores do bairro Caixa

d'Água, o acidente causou preocupação. O
. cobrador de ônibus Alpheu Gomes Correia
conta que temia que o trem fosse entrar

na sua casa. "Eu, estava indo para a cama

quando ouvi o trem apitar três vezes. De

pois veio um estrondo e levei alguns minu
tos para criar a coragem de sair", contou.
Agora, diz ele, o único problema é ter que
pegar um caminho mais longo quando pre-
cisa ir para Ioínville.

'
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.. Vias públicas domunícípío serão recuperadas
Na última segunda-feira en

cerrou o prazo para recursos na

licitação do projeto de recupera-
. ção das vias públicas de Jaraguá
do SuL Agora, o que resta antes

do início das obras' é- a homolo

gação pela Prefeitura.
São' seis vias contempla

das nessa primeira etapa'- José
Narloch (bairro Tifa Martins!
São Luiz), José Theodoro Ribei
ro (Ilha da Figueira), Domingos
Olívio Brugnago (Vila Nova), 25
de Julho (Vila Nova); João Pla
ninscheck (Vila Lenzi) e aMarina
Frutuoso (Centro) - na qualuma
equipe de reportagem de O Cor
reio do Povo encontrou mais de
60 buracos.

O orçamento de R$ 4,2 mi
lhões das obras será financiado

pelo Badesc (Banco de Desenvol
vimento do Extremo Sul), explica
o diretor de obras e serviços pú
blicos, Alcides Donat. A Prefeitu
ra assinou em 2010 um convênio
de R$ 15 milhões para projetos
de reconstrução.

Segundo o diretor da pasta,

as obras devem levar 90 dias para
serem iniciadas. "Mas se conti
nuar chovendo, deve levar mais

tempo", adiantou.
Segundo o secretário de Ad

ministração, Ivo Konell, 90% da
malha urbana de Jaraguá do Sul

precisa de obras de recupera
ção do asfalto. O trabalho está

começando pelas seis vias mais
críticas. Além dos reparos, tam
bém serão instalados 186 tubos
de 1,5 x 3 metros na rua 25 de
Julho, entre as ruas Guilherme

Wackerhagen'e a ponte Expedi
cionário Carlos Frederico VaseL
A justificativa é reforçar 9 siste
ma de drenagem já existente e

resolver os problemas de alaga
mento no local.
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Lunelli
SEDA

A LuneUi criou exclusivas malhas com SEDA em sua composição,

garantindo toque ultra macio, aspecto contemporâneo e sofisticado.
,
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ESTÓRIAS, LENDAS E CANçõES

,

Merica. Merica
A canção "Merica, Merica", composta por Angelo
Giusti em 1875, é uma das mais conhecidas pelos
descendentes de italianos e conta a história dos

imigrantes daAmérica no dialetoVêneto. No
Rio Grande do Sul, a música chegou a se tornar

o hino oficial da colonização italiana no Estado,
através de um projeto de lei sancionado. Confira -

a letra e a tradução da tradicional canção:

come le bestie abbiam riposa'. Temos dormido no terreno nu,
como os animais. descansamos.
América, América, América,
o que será estaAmérica?

América, América, América,
um belo ramalhete de flores.

Merica, Merica, Merica,
cassa saràlo 'staMerica?

Merica, Merica, Merica,
un bel mazzolino di fiar.

E la Merica re lunga e tê larga, r

l'e circondata daimonti e dai piani,
e con la industria dei nostri italiani

abbiam formato paesi e città.

E aAmérica é longa e larga,
'é rodeada por montes e planícies,

e com a indústria dos nossos
italianos

formamos países e cidades.Dalla Italia noi siamo partiti
Siamo partiti cal nostro onore

Trentasei giorni di macchina e vapore,
e nellaMerica noi siamo arriva:

Da Itália nos partimos
Partimos com nossa honra

Trinta e seis dias de máquina e vapor,
e naAmérica chegamos.

Merica, Merica, Merica,
cassa saràlo 'staMerica?

Merica, Merica, Merica,
un bel mazzolino di fiar.
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América, América, América,
o que será estaAmérica?

América, América, América,
um belo ramalhete deflores.

E aliaMerica noi siamo arrivati
no'abbiam trovato nê paglia e ne fieno
Abbiam dormito sul nudo terreno,

E naAmérica chegamos
não encontramos nem palha e nemfeno

Trento é uma região montanhosa e muito fria doNorte da Itália, de
forte influência germânica. No início de sua história, Trento foi Uma

.

cidade céltica e mais tarde conquistada pelos romanos. Depois da
Primeira GuerraMundial (1918), a região foi tomada pela Itália.
Durante o Sacro Império Romano-Germânico (união de territórios
da Europa Central na Idade Média), Trento erauma das cidades

. mais importantes. 'Essa influência germânica pode ser observada
nas danças trentinas e trajes típicos. Os homens costumam vestir
seus trajes em azul, branco e vermelho, e um chapéu com duas

penas como adorno. Os trentinos também se enfeitam com um

lenço no colarinho da camisa. Já as,mulheres costumam vestir

trajes com estampas floridas, priorizando o vermelho e o azul.

fJr!lI<: "HnJ'l ��
,
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No dia Iü de agosto de 1987, o jornal O €or-

r�io' doPovo anunciava em sua capa o lnício dás
.

obras de asfaltamento darodovia que liga os mu

. ni.cípioS de Jq_ragu? dp Sul ePomerude. Segundoa
pu�Jicação, o secretário dos Transportes ,e' Obras
de Santa Catarina daquele ano, Neri dos Santos,
.}laVia· connrma.do ao 'prefeito Dtírval Vasel o as

. Jal,narpehto dos 21 quilômetros,da íodoxiÇi, cujas
obras, começadam entre oJltlibro e novembro de
1987'. ((Entre setembro e ''outubro jeiníciem-se os

trab?lffos da rodovi�<CQr�l?á.��São Bento ao· Sul,
segundo' q titular daS:;rOiAo anun;dar.a 13�a.,n;() ,

"Dutvru afirmoU'que após suçess.iN'a,s 'campanJi,a;s
'�

pb�íticas e promessas" a Jaraguá-Pomerod�, r�'01f\
niada há décadas, será agora efetivam:ellte pavi
mentada'i dizia amatériado seniánãrio. �jorna1
também divulgava que o prefeito de Iaraguá do,
Sul corifirmou que as obras ,do acesso à segunda
'ponte iriam começar em poucos dias, resolvendo
o impasse contratual.entre o Estado e a emprei
feira. Vasel comentou que as obras seriam feitas

graças aos esfdrços do deputado Duwe e das lide ..

ranç�s do�part1do de.Iaraguá e Ponierode. "

Lunelli
www.lunellLcom.br

PELO MUNDO

1912

Nasce Jorge Amado
No dia 10 de agosto de 1912, nascia
em Itabuna (BA), o escritor Jorge
Leal Amado, de Faria. Ele foi o autor

que teve o maior número de obras

adaptadas para a televisão, com
sucessos'como "Tieta do Agreste"
e "Dona Flor e Seus Dois Maridos".

Jorge Amado fez parte da Academia
Brasileira de Letras e recebeu em 1951

o Prêmio Lênin da Paz. Ele faleceu em
200 I, aos 88 anos de idade.

1968

Fotos da Lua
Nesse mesmo dia, em 1966, a nave
Orbiter I é lançada ao espaço nos
Estados Unidos, com a intenção de

captar imagens do satélite natural da
Terra, para assegurar áreas prdpícias
de aterrissagem da missão Apollo. A
viagem que durou 80 dias foi essencial

para a chegada do homem ao solo

lunar, no dia 20 de julho de 1969.

-

INVENÇOES ANTIGAS

ArádioFM
No dia 26 de dezembro de

1933, o inventor e engenheiro
elétrico de Nova Iorque (EUA),
Edwin Howard Arrrtstrong,
patenteou a transmissão de
rádio FM (freqüência modulada).

,

Diferentemente da transmissão AM .

(amplitude modulada), a FM tem

uma ótima qualidade sonora, mas .

com alcance limitado, chegando à
média de 100 quilômetros de raio .

. , ..:.....��
"�
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ENTREVISTA
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Jornalista ehumorista,FelipeAndreolifala ao
Mix com exclusividade.Amanhã, elefaz

.

shoui Iro teatrodaScar

ta dessa mistura, além de vê-lo
na TV; também pode conferir as

piadas do paulistano nas plateias
ivertido ninguém dos teatros.

pode negar que ele é.
.

É para isso, aliás, que ele de

Afinal, faz rir'sempre sembarca no Centro Cultural da

quando aparece no Scar, nesta quinta-feira, 11. Na

programa CQC, da estrada com o stand-up 'Que his
Band. Mas, antes de tória é essa?', Andreoli se apresen

..

humorista, FelipeAndreoli foi ser ta nomunicípio apartir das 20h30.
jornalista. E, a união do bom hu- Mas, antes mesmo de chegar a Ia
mar e da busca pela informação raguá do Sul, concedeu esta entre
o levou ao sucesso. E, quem gos- vista exclusiva ao OCP.

..

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

J _

blush!
A revista da mulher Intellgentel

, ...�
lCmc

CHEGARAM AS COBERTURAS SABOR CHOCOLATE SELECTA®.
MAIS UMA NOVIDADE NO GRÁFICO DA DUAS RODAS.

Duas
Rodas

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca. Sabor em tudo que faz
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. Rapaz imberbe / As iniciais da atriz Paz das teleno

velas e do cinema
2. Estão no meio do .. , meio / (Ingl:) Biscoito crocante,

arredondado e recheado de. passas, nozes, etc.,
preparado com massa de bolo

3. Relativo ao nariz / Sigla do ácido ribonucléico
4. Apegado
5. Bens, riquezas
6. Equipamento de Proteção Individual/Ligação afe

tuosa
7. Uma componente do Congresso Nacional
8. Bebida alcoólica adoçada e aromatizada com es

sências vegetais / Abreviatura de baixa-mar
9. Uma dúzia / Caule
10. Sigla da associação que congrega os fabricantes

de veículos automotores
11. Um famoso automóvel da Renault fabricado nos

anos 60
10

12. Interjeição que exprime dor, espanto / Arrebata-
mento íntimo

13. Empresa Brasileira de Aeronáutica,

VERTICAIS
1. Da cidade natal de Cristóvão Colombo e Paganini, j 3

na Itália / Raça de cães de guarda que têm pêlo
raso, pele enrugada, cabeça larga, focinho chato
e mandíbula forte

2. Dama de companhia de crianças nobres / tnvoca-

ção / (Fís,) Unidade elétrica de resistência
3. Adquirir as propriedades do cloreto de sódio
4. Esvaziado / Riscar um fósforo •

5. Que foi admitido, aceito, embora com reservas /
Colher dentada, cornprída e estreita com que os

pedreiros introduzem argamassa nas juntas das

pedras
6. O fim do .. , vôo / Aquele que compra títulos à vista,

na bolsa de, valores, para vendê-los a prazo
7. Famosa marca de cerveja / Preparar o medicamen

to prescrito em receita
8. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvol

vimento j O ator norte-americano Clark (1901-
1960), de "E o Vento Levou"

9. Que incomoda / O trabalho de triturar até reduzir
a pó,

2 3 4 5 678 9
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Quer desofios
moiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos

já publicodos.
São 5 revistos
em cada volume

por um preço espéciol!
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Sol volta 'a

brilhar hoje
Nesta quarta-feira, o sistema
de baixapressão que provocou
temporais no Estado se afasta f

para o oceano. Por isso, o \
tempo muda e o sol volta a \

aparecer em grande parte
do território catarinense.

Apenas no Litoral há
chuva fraca e isolada.

JARAGUÁ O SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁ)(: 17°C

QUINTA
MíN:11°C
MÁ)(: 21°C

SEXTA

MíN: 11°C
MÁ)(: 25°C

SÁBADO
MíN: goC
MÁ)(: 2goC
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Ensolarado Instável

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE
-

I,

A senha
Amulher foi ao gabinete do chefe e o encontrou absorto em seu

trabalho. N� entanto, ela notou que ele estava iniciando o computador
e resolveu �ar uma espiada para ver se conseguia a senha secreta dele.
Afinal, se ela descobrisse os quatro dígitos, os colegas do escrítõrio não

-

iriam mais chamá-la de burra.

Quando o chefe colocou sua senha, amulher saiu em disparada porta '

,I afora, 'gritando paratodos os colegas:
- Eu descobri, descobri, descobri, yes!!! Agora eu sei a senha do chefe!!!

Uma,amigamais atenta retruca:
., E qual é a senha?'

"

J'

Amulher, toda feliz) respondeu:
- Muito fácil. A senha é asterisco, asterisco, asterisco e asterisco.

CRESCENTE 6/8

A partir de amanhã, Santa
Catarina inteira terá tempo'
firme com a presença do sol. O
mesmo está previsto para sexta
feira. Os termômetros marcam .

temperaturas em elevação. Já
os ventos sopram de nordeste a

noroeste e com intensidade

que vai de fraca a moderada.

Entre os dias 13 e 18, a chuva deve
ficar concentrada entre Uruguai e
Rio Grande do Sul. Portanto, em
Santa Catarina o tempo fica firme,
seco e com temperatura agradável.
Depois, a nebulosidade aumenta.
Há chance de temporais com
acumulados mais significativos na
divisa com o Rio Grande do Sul.

.

Parcialmente Chuvoso,
Nublado

Nublado Trovoada

, O dia já amanhece chuvoso em

Rio dos Cedros e permanece
da mesma forma até o

anoitecer. As temperaturas
não oscilam muito e ficam

entre 12·C e 17·C.

CHEIA 13/8

MINGUANTE 21/8

NOVA 29/8
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ondue
Fofocódromo 11 de agosto - quinta-feira

queijo I carne I frango
peixe I camarão

frutas com chocolate

'GARCIA
CORRETORA

No fim de semana, um

empresário caixa alto, foi
parado em uma blitz da Lei

Seca, em Jaraguá do Sul:
Teve de entregar o carro à

esposa.
Caraguá Auto, Elite

A escolha perfeitaFórum de
Gestão

moagoncalves@netuno.c.om.br Reserve sua mesa:

(47) 32734084
vaiedaspedras@hotelvaledaspedras..com,br

Moa Gonçalves

�A
r:

VALE DASPEDRASOcorreu na sexta-feira, em Floripa, na
F/ESC, o Fórum de Gestão Sustentável

2011, promovido pelaEditora Expressão. O
Secretário de Educação de Corupâ, ]oney
Cícero Morozini, acompanhado da coor

denadora de Educação Ambiental, Sirlene
Maria Morais, e da assistente pedagógica,
DarciRutsatz,participou do evento. O pro
grama de educação ambiental "Relação
do Homem com a Natureza", da Secretaria
de Educação de Corupá, em parceria com

a Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente, Policia:Militar Ambien
tal de ]oinville e a Battistella Florestal, foi
inscrito no Prêmio Expressão deEcologia e

consta noAnuário Expressão de Sustenta

bilidade, ações ambientais no Sul.

Sábado festivo
A direção e APP da EscolaSão José, em Corupá, promove
neste sábado, a partir das llh30, o Sábado Festivo, em
(comemoração ao Dia dos Pais. Na ocasião será servida
urna deliciosa feijoada. Já à tarde, após as 13h30, terá'
música com a participação de DJ, cama elástica, brechó e a

exposição de fotos (antigas) da escola.

Bela Catarina

;?[. m i s tu r a j:H!rfeít«
3371·3412

Buxixo
Dizem por aí que uma loura

peituda teria dado um tranco

e um beijo no amigo Carlos
Fodi, 74 anos, domingo,
enquanto o aposentado
curtia aÁrea 51. Depois, o
gaiteiro aposentado disse
aos amigos:' - Uma cretina.
me deixou surdo. Tive de
ficar a noite inteira mexendo
nos ouvidos para voltarem a

funcionar. Por favor, um
copo bem gelado do chope
Kõnigs Bier!?

Dica de

quarta-feira
Curtir a Confraria do
Churrasco. Todo dia uma
novidade!

, • O Studio Dois pra lá Dois
pra cá, uma das academias

""

de dança mais pontuadas
da região, está com novas

turmas emIaraguâ do
Sul. 'Mais informações,

com a minha amigaMarli
Schalinski Forte peloJane
8832-3633.

Choco Leite
'

Essa é para a turma do bico seco que gosta
de beber além do limite da Lei Seca.Você já
se imaginou tomando o seu uísque ouvodka
predileta, cujas embalagens sempre foram
feitas de vidro oumetal, naquelas embalagens
clássicas das caixinhas de leite de papelão?
Não! Pois é "meo fio" - fique sabendo que a
Absolut e JackDaniels resolveram inovar e

apostar no novo conceito que deve chegar
logo, logo às casasmais chiques do ramo.
Seguindo omote: "quem viververá"! f·<

Coerência
TuttyVasques: "Circula no
parlamento iraniano um
projeto de lei que proíbe
o uso de pistolas d'água
em brincadeiras juvenis. A
bomba atômica continua
liberada no país".

• Hoje à noite, a partir das
. 19 horas, rola na Recreativa
Arweg, à ioMacarronada
Midiâtica- Encontro de
-�

"

Amigo,s dalmprensa. '

Ginástica é moda
"'VI•.Mat. 1DeDI:I0I" da Fonseca
.a19 - cemro -.Jataguá daSul Casa&Cia

A sempre antenadaMarjorie, da Casa
& Cia Presentes, uma das lojas super
atualizada no quesito presentes, está
commil novidades para o Dias dos Pais.
Dá uma espiada! Outra coisa, a loja está '

aceitando lista de casamento.

. VIVAS Bruna Chiodini
recebe hojemil vi�s .

pela troca de idade

NÁT 11 gataMaria Paula Pincegher
é a grande aniversariante de hoje

PIZZA Diomar Vegini. e
'anete Deretti Vegini no
Restaurante Madalena

Desfile de moda
No comando da estilista e-colunista
demoda da revista Nossa, AnaVieira,
a loja Requinte Modas vai promover,

.

na Feijoada do Moa, dia 20 de agosto,
naAABB, um mega desfile de moda

primavera/verão. O mulherio vai adorar!

Em cima
O tempo tem sidomuito generoso com a

minha amigaAstridKuchembeckerWachholz.
A cada dia estámais jovem, alegre e de bem
com 'a vida. Dizem osmais próximos que urn
dosmotivos da sua jovialidade foi a chegada
daprimeira neta. Que, aliás, já está dando seus

primeiros passinhos.

MADALENA OctaVio Silvestre
e Dalila e llaroline Schmitz no

happv hour doMadalenaQ
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A MOÇA E A BOTA

Um dia desses, enquanto eu captava cenas perdi
das através da janela de um ônibus, no qual ocu

pava a poltrona 13 e aguardava o mesmo dar a ré na

vaga da rodoviária para partir, captei a cena de uma

moça, umamoçabonita do cabelo preto, comprido e

encaracolado.Vestiauma jaqueta curta com a cintura
fina marcada por um cinto largo de cor bordô, calça

.

jeans claro e botas longas e marrons. Falava descom

passadamente e gesticulava em ato contínuo com a

mão esquerda, pois com a direita segurava o telefone
celular preso à orelha. A pequena pasta descansava a
seus pés, em cima do degrau que circundava toda a

calçada, Distraí-me um segundo, quando olhei nova
mente ela havia deixado o telefone em cima da pasta
para arrumar a bota. Daí em diante começou a saga
da moça com sua bota. A perna esquerda: abriu o zí

per da bota até embaixo, apoiou a perna no degrau
e começou vorazmente a puxar a calça para baixo
e para os lados como se a quisesse colar à panturri
lha, depois foi fechando o zíper com cuidado até em
cima. Ergueu o tronco, respirou fundo, era omomen
to do descanso. Apanhou o celular e voltou a falar.
Será que a pessoa do outro lado estava esperando
esse tempo todo, perguntei-me?Mais conversa, mais

.

movimento· de braços, mais passos pequenos no' vai
e vem da inquietação.

O ônibus tremia e sussurrava sua pré-partida, o
motorista saiu e não voltou mais. Não me surpre
endeu quando, de novo, pôs o telefone sob a pasta
e iniciou o mesmo procedimento com a outra per
na, tentando ajustar a bota e a parte debaixo da calça

na mesma sintonia.
Concluído os trâmites
da bota, após pegar
o telefone outra vez

para falar, uma névoa
E então entendi o de tensão começa a

que ela pretendia se formar porque a
e, como mulher,

moça não gostou do
soube naquele resultado quandoinstante que ela
não conseguiria.

olhou para baixo. E

então entendi o que
ela pretendia e, como

mulher, soube naquele instante que ela não conse-

guiria. A calça jeans que ela vestia não estava justi
nha na perna o suficiente para que se aninhasse com

perfeição dentro do cano longo da bota sendo que na
hora que levantava o corpo e andava amesma se em

papuçavano joelho surtindo um efeito caipira.
Quando o ônibus deu a ré, minha visão ficou

,
.

prejudicada em relação à moça, mas vi o começo
da próxima cena. Amoça se inclinou, e, mais uma
vez, ia tentar arrumar a calça dentro da bota. Aqui
lo me agoniou, quis descer do ônibus e ir até ela di
zer para desistir porque não ia dar certo e sugerir:
"Compra outra calça moça!".

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Estrela foi recolhida das ruas pela equipe do programa de
Zoonoses da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Ela tem apenas um ano de
vida e, mesmo assim, vívla abandonada. Essa bela gatinha recebeu
tratamento veterinário e castração e segue disponível para adoção

até sexta-feira. Dontato: Clínica Schweitzer - (47) 3275-3268

Contabilidade
Consultoria Empresarial

eaWSCl U06Z691O -O-ua-fj-da-d--e-----'"

Credibilidade

EKP�! i�·t\d;.\
fi,)f�')/\�tih;l!ald<;

WWW·9llfl�.e.o!l.1.bt

(4113n1 .... 'I'47'

gUnli!@gul'flz.com.br
UMA PARceRIA OUE DÂ GUiO. Desde 1978

•

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma pede paraWagner marcar seu casamento

com Léo. Oscar se compromete a dar pensão ao neto

que nascerá. Léo pede para Norma destruir as provas
contra ele. Pedro fica revoltado com o fato de o irmão
ser solto e deixar a cadeia. Pedro descobre que foi Leo
o responsável pela explosão no apartamento.

• CORDEL ENCANTADO
Herculano avisa Augusto que vai levar Úrsula

para o acampamento. Timóteo e Baldini chegam a

Brogodó amarrados e são levados para a delegacia.
Helena e Maria Cesária prendem Nicolau no quarto.
Batoré promete não acatar mais às ordens de Ti

móteo. Augusto afirma a Maria Cesária que falará
com seus pais sobre levá-Ia para Seráfia. Rosa se

insinua para Cícero. Miguézim fica perturbado ao

saber que Açucena está decidida a assumir o trono.
Zenóbio fica incomodado ao flagrar Florinda e Pe

trus conversando. Augusto anuncia ao povo de Bro

godó o casamento com Maria Cesária e a partida.
com Açucena e Felipe para Seráfia.

• MORDE & ASSOPRA
Naomi foge deWilson. O delegado entra no laboratóno

para procurar Naomi e dá de cara com a robô deitada. Na
omi avista Leandro no jardim e pede ajuda. ícaro revela que
Naomi robô foi criada por ele eAkira mostra para o delegado
que ela é uma máquina. Xavier encontra uma ferramenta de

.
jardinagem jogada no Chão e conclui que Leandro ajudou
Naomi a fugir. Naomi conta para Leandro que está sendo
acusada de ter matado Pimentel e o jardineiro diz que sabe

que não foi ela quem cometeu o crime. Naomi pede abrigo
na fazenda de Abner e ele concorda em escondê-Ia. Miner
va se filia ao partido de oposição e promete denunciar toda
a corrupção na pre1eitura. Fernando se prepara para partir
com Lavínia.liago planeja falar para o pai sobre seu relacio
namento com Lídia e ela se anima Virgínia se empolga com
o cargo de primeira dama Minerva pede John em namoro.

• VIDAS EM JOGO
Rita afirma que não sabe de nada. Carlos che

ga ao apartamento e acaba rendido. Porém, depois
de algumas tentativas, consegue arrombar a porta.
Quando chega à sala, encontra Grace e Sandro. Cle
ber bate em Maurício e ameaça o advogado. Patrí
cia sai do condomínio dentro de um carro acom

panhada de seguranças. Nesse momento, Carlos se

põe a frente do veículo e aponta uma arma.

ANIVERSARIANTES
10/8 Fernando T. de Mattos

Francieli F. Ternovi
Gisleine Ap. Kurcheski
Guilherme Iaube
Helena G. Vieira
Ivonete W. Radunz
Jaionara Spézia
Jairo L: Demarchi
Jussara da Silva
Lauro Mokuva
Maria C. Xavier
Marielena Beoedorn
Marta Manfrini

Matheus Aver

Merilyn Sartori
Miguel M. Vicenti
Nilo Heingen
Ricardo W. Engel
Rita de Gassia C. Acoski
Roberto Guths

Aguinaldo V.de Paulo
Ana C. Engel
Ana L. Zaleuski
Bruno G. Kannemberg.
Gamila Gascho
Cibele de P. Panstein
Eloá de S. Bardin
Erivaldo P. Batista
Estelita F. Stahelin
Fernanda M. B. Rita
Fernando Gabriel

Rosane M.Fuch
Rose Russi

Sergio Sieuverdt
Vanessa Franzoi
Viviane Bier

Gravado ao vivo no Teatro
Municipal de Niterói, no
Rio de Janeiro, em parceria
com o Canal Brasil, o show
!'Pelo sabor do gesto em

cena" registrado neste CD
homônimo, contém 13 faixas
sendo algumas inéditas. Há
também releituras de Roberto
Carlos além de participações
de Fernanda Takai, John Ulhoa,
Marcelo Jeneci, Christian
Oyens e Paulinho Moska. No
CD, há nove faixas ao vivo e

outras quatro registradas pela
cantora em estúdio.

Halifax, Canadá, 1863. Uma
jovem usando o nome de Lewly
chega ao local com o objetivo
de encontrar Pinson, um militar

inglês por quem é perdidamente
apaixonada, apesar de ele não
lhe corresponder o amor. Na
verdade, ela é a filha mais nova

do grande escritor francês Victor
Hugo. O desprezo de Pinson
a deixa em um desespero
crescente, dando início a um

processo de autodestruição
e descontrole completo.
Adele o persegue e assedia
sucessivamente.
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ASSALTO AO BANCO CENTRAL
.

O filme 'Assalto ao Banco Central' é uma obra de ficção, inspi-
rada no maior roubo a banco do século. Em agosto de 2005, R$
164 milhões foram roubados do Banco Central em Fortaleza, no
Ceará. Sem dar nenhum tiro e sem disparar sequer um alarme,
os bandidos entraram e saíram por um túnel de 84 metros

cavado sob o cofre, carregando três toneladas de dinheiro. Foram
mais de três meses de operação. Milhares de reais foram gastos
no planejamento.' Foi um dos crimes mais sofisticados e bem

planejados de que já se teve notícia no Brasil, üuem eram essas

pessoas? E o que aconteceu com elas depois? São as perguntas
que todo o Brasil se faz desde então.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 19h40,
19h e 21h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (18h45)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20 e 16h)

• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21 h30)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (19h)
• Cilada.com - Nac (17h)
• Carros 2 - Dub (14h40)

• Cine Neumarkt 2
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 18h30 e 20h45)

• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h15, 16h40, 19h e 21h10)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h) • Cine Neumarkt 4

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h40, 16h25,
1'9h10 e 21 h50)

,

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os Smurfs - Dub (14h, 16h10, 18h30 e 20h45) • Cine Neumarkt 5

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h30, 15h30 e 17h30)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h20 e 22h)• Cine Garten 2

• Quero matar meu chefe - Leg (14h20, 16h50, 19h15 e 21h15)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Quero matar meu chefe - Leg (14h40, 17h, 19h30 e 21 h30)• Cine Garten 3

• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h50, 16h20,
19h e 21h30) • Cine Norte Shopping 1

• Os Smurfs - Dub (14h20; 16h35, 18h55 e 21 h15)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (13h30 e 19h50)
• Assalto ao Banco Central- Nac (15h30, 17h40 e 21 h50)

• Cine Norte Shopping 2
• Quero matar meu chefe - Leg (14h10, 16h30, 18h40 e

20h45)
• Cine Garten 5
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h30
e 22h)

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40 e 17h30)

• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h40, 16h20,
19h e 21h40)

• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (18h45)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20 e 16h)

• Cine Norte Shopping 4
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h25, 17h45 e 20h05)
• A Casa - Leg (22h20)

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h45, 16h30, 18h45 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (11 h1 O, 13h15 e 15h20)
• Assalto ao Banco Centrar- Nac (17h30 e 19h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)

• Cine Mueller 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h45,
19h15 e 21h45)

• Cine Norte Shopping 6
'. Capitão América: O primeiro vingador - Leg (15h50)
• Corações Perdidos - Leg (13h25, 18h30 e 21 h)

• Cine Mueller 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (19h e 21 h20)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30

e 16h10)

• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (15h1 O)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (17h50)
• CapitãoAmérica: O primeiro vingador - Leg (2Oh3Q)

Emma está com

colega de elenco
Aatriz EmmaWatson, que ficou famosa /

no mundo todo ao interpretar a bruxinha
Hermione, da sagaHarryPotter, foi vista aos
beijos com IohnnySimmons, colega de elenco
do seu novo filme. "Ele chegaram do lado
de fora do restaurante e, imediatamente,
trocaram um beijo apaixonado", disse
uma testemunha. Emmaio, Emma negou
que os dois estivessem juntos.

mb m ãoémais
rainha de bateria

.. ,

AdrianaBombom confirmou, viaTwitter,
que depois de oito anos não é mais a rainha
de bateria da escolaTomMaior. 'Amados
decidi entregar o cargo. Preciso desse tempo

, paraminhas filhas e parame preparar para
os novos projetos", escreveu a dançarina.
Ex-mulher de DuduNobre, ela perdeu a

guarda dasmeninas há um ano. Na época,
ele chegou a acusá-la de negligência e disse
à imprensa que as meninas corriam riscos .

Jenniler teria
expulsado Pitt
De acordo com o jornal britânico Daily
Mail, não teria sido Brad Pitt quem
decidiu sair da casa que dividia com a atriz

JenniferAniston. Ela é que o expulsou após
uma confissão. O ator confessou estar

apaixonado porAngelina Jolie. A ex-mulher
do astro de Hollywood desconfiou e

chegou até a perguntar aomarido sobre
o envolvimento, que primeiro negou;

Fani briga e beija
outro na balada
A ex-BBB Fani Pacheco brigou com o

namorado, André Grunberg, no meio de
uma balada, na Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro. Depois da discussão, ela se

juntou a um grupo de amigos e mandou
a solidão embora rapidinho. Fani se

.

divertiu trocando beijos com outro rapaz
e, na hora de ir embora, deixou aboate
de mãos dadas com o novo affair. Do

namorado, ou ex, nada se sabe.

liORÓSCOPO'

Andy Garcia elogia
atriz Carol Castro
O atarAndy Garcia esteve emVitória, no

Espírito Santo, para filmar algumas cenas
do próximo longa-metragem Open Road,
ao lado da atriz brasileira Carol Castro.
E ele foi apenas elogios, comparando-a
com a grande estrela do cinema, Brigitte
Bardot. Open Road é um projeto de .

Márcio Garcia que conta ainda com

Iuliette Lewis, Camilla Belle e

Christiane Torlone no elenco.

Cai Cas ro em

n m rad nova

Segundo alguns fofoqueiros de plantão
do eixo Rio-São Paulo, o ator Caio Castro

. estaria namorando Alinne Rosa. A própria
cantora assim tem dito às amigas próximas.
Eles se conheceram no Carnaval deste ano,

quando o ator dançou em cima do trio de
Alinne. Na época, ele ainda estava ficando
com ÍsisValverde. Mas, o clima com a

cantora logo esquentou, mas demorou um
pouco para o romance engatar.

ÁRIES
Há um conflito que envolve a carreira e os anseios pessoais.
A defasagem entre o que considera ideal e a realidade ficará
evidente. O progresso financeiro está em destaque.

TOURO
Não deixe que a desmotivação tome conta de você. Confie na

força interior para transformar uma situação adversa. A vida
amorosa pode ficar em segundo plano.

GÊMEOS
O astral revela a necessidade de separar o joio do trigo no

campo das amizades. Talvez seja conveniente manter certo
distanciamento. No amor, rompimentos não estão descartados.

CÂNCER,
Não alimente o clima de competição no trabalho. Encare as
tarefas em equipe como uma lição de humildade. A interferência
da família pode afetar a relação a dois.

LEÃO
Mudanças na rotina ou no ambiente de trabalho podem gerar

insegurança. Procure agir da forma mais anônima possível. No
romance, o clima é de desentendimento. Cuide melhor da saúde.

VIRGEM

Mudanças profundas não estão descartadas, elas fazem parte
.

da vida, por isso será necessário aceitá-Ias. Tenha cuidado para
não sufocar as pessoas que mais ama. Abra-se ao novo.

LIBRA
Ficar em casa e curtir uma relação com a própria alma será
proveitoso. Novas oportunidades de crescimento poderão surgir.
Cuidado com a rotina na vida a dois.

ESCORPIÃO
Eis o momento em que você vai desejar exercer a própria
liberdade. As obrigações do cotidiano vão incomodar mais do

que o habitual. O romance corre o risco de ser sacrificado.

SAGITÁRIO
Plutão revela a possibilidade de ganhos ou perdas, por isso,
cuidado! É hora de priorizar o que pode contribuir com o

crescimento. Não deixe que o ciúme prejudique a relação a dois.

CAPRICÓRNIO
Tenha cuidado para não entrar em conflito com pessoas da
família. Poderá sentir um clima mais competitivo no trabalho. No

campo afetivo, há o risco de se frustrar.

AQUÁRIO
Não convém se rebelar diante dos obstáculos. Trabalho que
possa ser feito nos bastidores conta com boas vibrações. Na
área afetiva, o clima é de apatia e desencanto.

PEIXES
Plutão indica que é hora de aprofundar os vínculos, podendo
contar com a ajUda de terceiros. No romance, o astral revela
certa indiferença. Negócios e amizade não se misturam.
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Doces assinados

. porMeIânia são
reconhecidos.na
cidacle inteira.

Mesmo ela estando
afastada do negócio,
6Utos e funcionárias

seguem as receitas

que popularizaram o'
nome damãe

PERSONAGEM DO VALE

Muitos doces... eumnome só-,

'Depois de décadas dedicadas à cozinha,
Melânia virou sinônimo de sabores

JARAGUÁ DO SUL
..... - .... , ...........................................................................................................•......

KELLY ERDMANN

Deu vontade de degustar um
pedaço de torta ou de cuca

fresquinha? E para acompànhar,
um café com leite OU chá bem'

quente? Quem. não resiste à do

çura dessas tentações, provavel
mente, já descobriu os quitutes
que levam a assinatura de uma

mulher chamada Melânia. De
dicada a explorar os ingredien-

. tes e encantar a clientela com o

próprio dom culinário há quase
quatro décadas, ela é referência
na cidade, tanto que seu Ponto
Doce tem como adendo o nome

da proprietária.
Aliás, o chamariz do negócio

não poderia ser outro, mesmo

com a dona afastada do trabalho.

Segundo o filho, Sandro Roberto

Barg, nó último ano, amãe pouco
tem ido às duas confeitarias da
família. Com problemas de saú
de e de locomoção, ela precisa de
repouso e acabou abandonando
a cozinha. Ainda assim, porém,
Melânia escapa de casa e visita
as padarias, de vez em quando e

sobre uma cadeira de rodas.
Por causa do distanciamen

to obrigatório, os três herdeiros,
Sandro, Catia e Tiara, é que se

responsabilizaram pela adminis-:
tração da empresa. No entanto,
apesar da convivência diária em

meio a bolos e salgados, eles não
são tão- íntimos quanto à mãe

com confecção das iguarias. "No
fogão, eu esquento uma água
como ninguém", brinca Sandro,

.

lembrando que a vocação deMe
lânia é algo difícil de imitar .

.

E sempre foi exatamente desse

jeito. No início, ou'seja, algo em

torno de 35 anos atrás, ela fabrica
va os alimentos em casa e somen

te através de encomendas. Mais

tarde, não dando conta de tantos

pedidos, resolveu inaugurar a pri
meira loja, na Rua Bernardo Dor-
'nbusch. O crescimento foi inevi
tável e, então, surgiu a filial, esta

,

instalada no Centro da cidade.
Durante todo esse tempo, as

novidades não pararam de habitar
o rol de delícias oferecidas pelas
mãos precisas damatriarca. Entre
tanto; conforme Sandro, os motes
da panificadora continuam sendo

as cucas. "Todomundo as conhece
e a receita nuncamudou. O nosso

foco principal é a qualidade e não
a quantidade",. explica,

Rememorando as próprias pre
ferências, ele comenta que, desde o

período no qual Melânia cozinhava
apenas dentro de casa, nada é tão

agradável ao paladar quanto a torta

alemã feita por ela. Na família, entre
Inúmeras opções saborosas, o prato
ganhou o posto de preferido.

Outra lembrança bastante

presente, de acordo com Sandro,
é a da mãe recebendo receitas de

fregueses, "Eles traziam e ela fazia",
comenta. Hoje, devido à licença de
Melânia, quem coloca em prática
os roteiros gastronômicos da do
ceira são as funcionárias da pada
ria. Mas, mesmo afastada devido
a problema nos joelhos,' ela ainda
dá palpites. "Na verdade, ela é que
manda, pois 'é o que gosta de 'fa
zer", afirma o filho.

EDUARDO MONTECINO

MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA

teatro multímídía

Rif26E:((2
2 INspE:'t2r

GE:rl(
baseado na obra de Gógol

Patrocínio:
i0"81 R9Cfon
Induftrlftl
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CHE\IROLET

,

ESSA ÉA OPORTUNIDADE'OUEvoeIESPEIlAV�,
APROVEITEOS PREÇOS, ASTAXASEAS CONDiÇÕES'
'IUPERpIvEISPRA LEVARA IllDANUMCHEVROLET. '

sÓ»

ENTRADA DER$
.

12.990
+60x�2B1

ENTRADA DER$ r

8.990 .

'+60x��4BO

CELTA LS 1.02p .. 2012

•AlormeSOf1(JIO" {tIt61sl1gtldO$
.. Pora-choquestnJ (Ofdo ye{tulo
"Desemba�rdó \lidro ttoseitó

AS RAADVANTACE2.0 -2011
COMPLETO

,

RS44.990 À VISTA

OU

R$30.490"
, À VISTA

22.990
+24X'�i985

"Alorme
, "Direção hidró�Ji,a
..Vidros e Travos elétricos

, .

TAXA DE00/0 am.
"

, ,

/' hbleJ rOOt.módoio nohJ.mtI
'm-tbpq��.lnetas
It �na(QTd()1I Iw10

11 'fXilltà-Obietps
$ .9
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.!!}

3370�7500
" ,

SCENIC AUTENTIC 1.6
20.05 �OMPLETA ENTRDA +

SOM 491,00

:, (t� -; \
. �.;'; ":..' " "

�

-
,

Taxas compartilhadas com o mercado
,

.'

SIENA FIRE 1.02008
DTIAQNTREI ENTRADA +

60X 445;()O

Rua Walter Marquardt, 2670

:1
,.j

"J:t:.;;;J,/;_,,,,,-

CITROEN C3 GLX 1.4 2008
COMPLETO ENTRADA +

GOM 517,00

�
� ,

,

Carros cem procedência
,

'

I .

,
.

� '. "

'RENAULT CUO CAMPUS 1.0
.2009 KIT' VIS/AR/CON.VTREI
4P ENTRADA + GOX ,489.00'

CORSA SEQAN 1.0 1999
C/apcs ENTRADA + 48X

337,00

Transparência no negociação

FIESTA HATeH 1.6 2003
COMPLETO ENTRADA +

60M·411,OO ,

.:':"''''_0 e�e:::t-�
.

I �
••a.·a ·V""]IC.�.. .os ii!.

,

'li),
o

�--------------� iR$ 70.585,00 x .918,68 ffr

�$ 78.640,00 x 1.023,52 �
�--------------� �

õl'
o-

�'
êil'

100 IVIESES

01 SORTEIO

01 LANCE FIXO·

02 LANCES LIMITADO

. G]I·•• I.�" p a

v..�i.�·••.
·

•.os e c..s
,

RS 14.996,00 X 280,68
RS 16.204,00 X 303,29
R$ 1.9.995,00 X 374,25
R$ 22.495,00

.

X 421,04
05 contemplaç:ões mensais

IIHÓVEIS I
ICRÉDI"tO 11172 meses .1142 meses 11112meses. ::
Ql1IH@ijMI1!l'·flM,I··H!fW
UIi'!tI,I'U-f1ifj'·'Ifi··tM'
Q':',�,!,!,••i:!M'r··HM··:@M"
U·I'!'!t!'!UíI_}'E!I,·.aOOli··fi\ffW
tIIN,!I),I,ijI-ffli··:fiJ'··',I&li,1

03 contemplações mensais
GltJPO 90-4 tOm .mtccipaç�o dI,! taxa om 10 me9.II'i':O.?G % a.m 2 �Otll FR· O�o de Parcela reduzida 70��

R$ '125.320,00 X '1.027,62
R$ '140.847,00 X '1.154,95
R$ '159.700,00 X 1.309.54
R$ '169.681,00 X '1�39'1,38
R$ 185.210,00 X '1.51.8,72
R$ 206.280,00 X '1.691,50
R$ 221.805;60 X 1.818,80
R$ 277.257,00 X 2.273,51

o.
ro
o
o

�
'" ,

o '

z
o
()
"
::J

tâ 03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS �.,II!

�. GRUPO EM ANDAMENTO

, .

o n s o r c to

U,NIAO 3371-8153
9620-8384-

Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo· E·mail: u�iaosilver@netuno.cOin.br
\

.

Fotus Hatch GlX 2.0

�SOO"OfJ .

2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e. Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag II,
Computador De Bordo.
.'

.

Sentra Cvt 1.8

�:')(',j(', ()"i ()'mlll l, 'u ,,11 � ..'

2009 - Cinza- Gasolina- Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desernbaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve. Bancos em Couro, Cambio Automático, Cd Player, Freios Abs, Air
Bag II, Piloto Automático,

.9

I·
"

.fi
�

2010 - Amarelo - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, ,,�
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador eDesembaçador Traseiro, Rodas .0

. de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático,
Acendimento Automático dos Faróis.

.

Agile Uz 1.4 <

.500,00

206 Sensation 1.4

Zatira ,Elite 2.0 AI

iUI."� ')tn I[UlIIII� I&::,�III�II '"I' �� 'd

2008 - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica', Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos. Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cambio Automático, Bancos em Couro, Freios
Abs; Air Bag Duplo, Faróis de Neblina., '

•

_

.

2008 - Prata - Ar-quente, Limpador e Desembaçac!or.Traseiro, Travas
Elétricas e Alarme.

CrossFox 1.6

�fIOO:rtO(J
. 2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve. Faróis de Neblina,'

Veclra GT 2.0 MT

("W, !/rIM ""�" iltll�, ["�m .•,,'l'i�u,b �

2008 - Cinza -'Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve 17", Freios ABS ,'Ai r Bag Duplo, Faróis de Neblina.
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

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

"

www.hpjs.com.br
hpcarsesyahoo.com.br .VEíCULOS

JARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

RENAULT CUO SEDAN EX
PRESSION 1.6 16V 4P 2005

,

R$24.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

AUDI A41.8 AVANT 20V TUR
�O GAS �P 2007 R$69.800,00

AGILE LT 1.4 MPFI 8V FLEX
POWER 5P 2010 R$36.800,00

GOL 1.0 TREND 09
R$29.800,00 'COMPLETO

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

Aqui na
MP você
encontra!

-ee

'1II.Jrl

Carro "novo
para o·

. papai?

.
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3372·1070
3370·4714·
·9125·2008

. Rua Walter Marquardt, n° 1850 .

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Horário especial -

neste Sábado!

� cm - í]íI{tg .

lOGAN EXPRES. HI
FlEX 1.0 16V 4P 2009

.

206 PRESENCE 1.4
FlEX 8V SP 08

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V SP AUT

CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI16V 4P 2001

PARTNER 2008 AR
.

QUENTE
STRADA ADV lOCKER
1.8 MPI FlEX CE 2009

SANDERO PRIVllEGE HI
r FLEX 1.6 16V 5P 2008

palO SEDAN 1.6 MI
FlEX 8V 4P 2008

PALIO EX 1.0 MPI2P
2000

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FlEX 8V

206 SW PRESENCE
1.4 FlEX 8V SP .

TUCSON 2.0 16V AUT.

CELTA 1.0 VHC 2005 COM
OPCS SEM ENTRADA 60 x

57500

KA Gl 1.0 -2005 COM OPCS
SEM ENTRADA 60 x 517,00

kA Gl 2009 COM OPCS
OFERTA 19.9�O,OO

.

GOL 1.0 2003 SEM
ENTRADA 60 x 498,00

-

GOL 1.0 2010 BASICO SEM UNO 2004 SEM ENTRADA
ENTRADA 60 x 749,00 60 x 522,00

FIESTA SEDAN 1.6 2007
AR + DH
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

VOCÊ TEM VÁRIOS MOTIVOS PARA
COMPRAR UM PEUGEOT. BASTA
COMPARAR COM OS CONCOR·RENTES.

PEUGEOT 207 XR
1.4l FlEX
EM ATÉ 60 VEZES DE

40% DE ENTRADA

1.4 COM
·PREÇO DE 1.0
AR· DIREÇÃO

.

VIDROS E TRAVAS

COMPLETO

O/aaomo
. .

PEUGEOT408

TAXA
DE

. '
'

--

PEUGEOT 207 PASSION XR 1.4l FlEX' MANUTENÇAO
EMATÉ60VEZESDE TAXA DE COM PREÇO'FIXO
4

.

9 .o ggO/Oo.m. AR· DIREÇÃO
R$ '47/5% DE ENTRADA VIDROS E TRAVAS 3���T�TOTAL

PEUGEOT HOGGAR
VERSÕES A PARTIR DE

R$29.871
À VISTA

3 ANOS DE GARANTIA •

(MOTOR E CÂMBIO)

PEUGEOT 307 PRESENCE 1.6l 16V FlEX
VERSÕES A PARTIR DE

R$46.212 À VISTA

'O MAIS COMPLETO
DA CATEG'ORIA
ABS· AIRBAG DUPLO
RODAS ·AR

_<

�fi1; I 'PEOGEOT� AS.SISTANCE Faça revisões em seu velculo regularmente.
Quem Compara Leva Peugeot é um-a promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 31 de Agosto ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portas, ar, direção, vidros

.
e troves elétricqs.jainturo sólida, ano/modelo 11/12, com parcelas de R$ 499,00 e taxa de 0,99% a.m., 40% de entrada e prazo de 60 meses, preço público sugerido para venda à visto a partir de R$ 33.990,00
com frete incluso eZ unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, com parcelas de R$ 499,00 e taxa de 0,99% o.rn.,
47,5% de entrada e-prazo de 60 meses; preço público sugerido para venda à vista a partir de R$,38.990,00 com frete incluso e 2 unidcdes em estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex ano/modelo 10/11,
ar; direção, vidros e travas elétricas, freios ABS eoirbag duplo, pintura sólida, frete incluso, preçó público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. Hoggar X-Line lAL
Flex ano/modelo 10/11, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para 'venda à vista a partir de 'R$ 29.87-1,00 e com 1 unidade em estoque. Garantia de 3 anos para o

Peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantiq legal/contratual e o segundo e terceiro anos referentes 'à garantia do motor e câmbio. Linha 408 com taxa 0% de juros
a.m. (55% de entrada e saldo em até 18 meses sem juros). Peugeot 408 Allure mecânico, completo + freios ABS e air.bag duplo, ano/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólida, versões
a partir de R$ 59.500,00 e 2 unidades em estoque. Não cumulativa .para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede'de
Concessionárias Strasbourg, ligue para.0800-7032424·ou acesse: www.peuqeot.corn.br. Ouvidorio do Banco Peugeot ligue para 0800'-7719090 e SAC � Serviço de Atendimento ao
'Cliente - do Banco Peugeot 0800-7715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 080,0 7711772.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522�0686

MOTION & EMQT10N.

Jaraguá do Sul (47) 3274-190q
R., Reinoldo Raul 414

PE CE T
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COMPRA·SE
• MAQUINA DE 60RDAR compra-se Tr:
8817�0595. -

• CABELOS Compra-se qualquer
.

tamanho, Salão Evidence. Tr: 8814-
,
1696 com Carina.

• MESA ESCRITÓRIO Compra-se. Tr:

327,3�0884 ou 8869-,5008.

PROCURA·SE

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água,
atendemos nos finais de semana á
noite e feriados, melhores marcas.
Tele entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

PESSOA QUE POSSA TRABALHAR
Procura-se de meia idade entre 40 e

.

60·a�os, paracuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder Tr:
8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO,com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar.Ir: 9614-2q88
• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• pRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc, Tr.�3273-0875 com

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados.
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do SUl (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

, pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

·PRECISA-SE Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Crecl, Tr:
47-3055-2244 ou 47-9144-4040

• PRECISA-SE Doméstlea para serviços
gerais e que saiba cozinhar para

Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.'
Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci. '

• ADVOCACIA'24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, família,
divórcio, 'inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-
3406.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig. Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após as 18h com Carlos.

VENDE·SE'
• TAMPÃO Vende-se piá inox

.

_R$100,00.Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania
AB 1800 óleo R$165,00. Tr: 47-
99755383 com Silvia.

• FREEZER Vende-se 170 litros Cônsui,
semi novo, valor a Combinar. Tr: 3370-

1064.

\

\

• VENDE-SE corrente russa Stétic line,
R$1.500,00 Tr: 8826-2565

• ENDERMO vende-se, R$710,00 Tr:

8826-2565

• VENDE-SE Cadeira rnassageadora
c/aquecimento, com 8 funções de

massagem. R$1.390,OÇnr;, 8826�,
2565

• MOTORES vende-se; Trifásico '4,OCV
P4 60 HZ - KCEL Quantidade: 100

Motores ValorUnitário: R$390,00.
Tr:3370-4214.

_. MOEDOR'vende-se, domestico'
,
R$l?O,OO Tr: 3370-4924 ou 9934-
43000.

• MÁQUINA vende-se, 1 Reta eletrônica,
usada Gemsy, 1 cobertura Zoje nova

com 3 meses de garantia, Loverloque
Jack nova com 3 meses de garantia.
Valor á cornbinar.Tr: 9196�0299 ou

9179�2255

• TORNO TUBOLAR vende-se, para
fabricação de cabo de vassoura marca

(RAIMAN). Tr: 3276-0340.

• NOTEBOOK vende-se, ACER semi novo,

processador AMD, tela "15,6", 3 GIGA
de memória, 320 HD. R$1000,ÓO.Tr:
3276-0340:

• TAMBORES vende-se, 200 litros de

plástico com tampa grande, valor á
.

combinar. Tr: 3276-0340.

,

:. CADEIRAS vende-se, estilo colonial
, "-

almofadadas R$100,00 cada. Tr:

3371-6021.

·PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE'

Vende-se, par de godyear wrangler
rts 235/75/15 R$390,00 cada par

-o de toyo top de linha 235/70/16
R$450,00 Tr: 9233-8008 ou 9600-
1138 com Fabio .:

• L�VANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS

Vende-se (NÃO-� a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$50,00 (sem
,instalação) Tr: 997,3,9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

\
• MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO Vende- v

se ou troca marca Italian Coffee de 2

grupos, sernt nova.TR: 3372-2823 ou

'9632-3925

• RECK Vende-se Reck original do
Prisma, R$300,00. Tr: 3273-7964 ou

, 9991;-6637.
• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite)
2 mts x 2,90 R$100,00 e 1 tapete cor

claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-
'

7441- ou 047 3372-034.

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com

altura de 3 mts e placa de 90cm x

2,00 com foto célula e-sistema de
luz R$20O:,00 tr: 9168-7441 ou 047
3372-0341

• TORNO (TIMIMASTER 0500 X 1500)
Vende-se-maquina em ótimo estado
funcionando perfeitamente com

digital Além dos acessórios originais
acompanhara mais alguns como

castanhas especiais e ferramentas

R$30.000.00 aceito propostas como
carro e outros. Tr: 9993-7632 ou

3276-1234 (3370-9308) com Adilson. >

,

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
maquina 'em ótimo estado
funcionando perfeltarnente com digital
3 eixos, cabeçote reforçado e caixa

de engrenagem no avanço. Além dos

acessórios 'originais acompanhara
mais alguns, corno morsa e

ferramentas, R$25:000.00 aceito

propostas como carro e outros. Tr:

(999'3-7632) (3276-1234) ou (3370:
9308) com Adilson.

• TV Vende-se "21" polegadas com
controle remoto, R$150,00 Tr: 32.75-
1530.

• RECK Vende-se .para automóvel

original da Parati, R$100,OO.Tr: 9216-
.

,4236 ou 3273-1619 com Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se
novo (na caixa), R$650,00. Tr: 9926-
1117 com Marcos.

• PORTA CANELA Vende-se portas
R$140,00, R$12Q,00 e R$100,OO.,

'

Caxilho jogo (3) R$35,00. Vista de 2 e
, 1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$220,00 e
"

R$120,00, verniz em canela. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr

160 x 100 1]1, R$160,00. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$1.200,00. Tr: 3276-0511 ou
.

3276-Ô712.
• APARELHAGE'M DE SOM Vende-se
próprio para tocar em lanchonete, 4
caixas, amplificador-e teclado com

disquete. R$4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS
Vende-se tudo madeira nobre em

canela (venham ver os produtos sem
compromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-.
1885.

.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se corri 06

meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$550,00, Tr: 9919-
2412 com Vivian. ..

,

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas
doPunto Atractíve ARO "15",
pneus novos, rodas originais FIAT.

R$1.600,00. Ir: 9922.0868 com

Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende
se para caminhão, parte superior 8
metros R$1.000,OO. Tr: 8817-0595.

-

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com

12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-
"

394T·
• FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2)
com 4 tampas R$600,00cada. Tr.,
9112-3947.

'

,

• FREEZER HORIZONTAL "Vende-se com
2 tampas R$55_0,OO.Tr: 9112-3947.

-

------,
• ILHA DE CONGE(,ADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$2.9S0,00.
Tr: 9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para
área de estética R$650,00 tr: 9919-

2412' com'Vivian '

• C(\RRINHO AUXILIAR Vende-se com 03
andares R$90,00. tr: 9919-2412 com
Vivian •

•
, FILHOTES YORKSHYRE Vende-se

'R$500,00. Tr: 3370-2715 ou 8831-
'

5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA

ALEMAN�A Vende-se com 80 baixos.
Semi novo, cor: Preto e Branco.

Contato: 47 32748023 ou 3274

8351..

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano 1916.

Tr: 9241-3121.

• MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik V8..
\

, Tr: 9241-3121. .

• TV Vende-se "29" polegadas tela plana,
R$400,00. Tr: 9922-8011. com André.

VEíCULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano
95, aceita carro menor valor até R$20,
000.00. R$38.000,QO Tr: 9163-8894.

...

CAMINHÕES
·CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

.

. .

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú A por

R$50�000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César.

,

·CAMINHÃO MERCEDES BENZ LS 2638
6 X 4 ano 99, cavalo rebocador. Tr:

.'
3370-7144.

FORD
• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano

2006, flex, cor champanhe, completa.
'R$29.500,00. Tr: 9952-7337.

'

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca

por carro de menor valor. Ano 2D08 4

portascor preto, direção, vidro; trava e

alarme. Tr: 3373-0190.
'

• BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,
reformada, Tr: 3370-5034.

• FORD KA Vende-se Ano 2009,'vermelho,
aro "14", R$22.900"OO. Tr: 9647-2342.

CHEVROL'ET
• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente, '

. desernbaçador, vidros elétricos,'película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2903, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava
e alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,OQ. Tr:
9141-6810. ,

'

• MONTANA Vende-se ,1.8 MPFI SPORT
8V.FLEX POWER 2007 - PRETA.KM

ss.ooo, Ar Condicionadó, Direção
Hidráulica, Alarme, Travas, Vidros
elétricos, Rodas de liga 15", Único
DONO - Manuais. Vàlor R$30.990,00. n.
Diógenes - 8855-3800

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000, .

Prata, 4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL,
Ar, Vidros, ABS, Couro. Aceita carro de
menor valor. Ir: 9912-8492 ou 9975-
5995

-,

• FORD FOCUS GL 1.6, Vende-se ano
05/06, preto, único dono, completo,
com aprox. 81.000·krri.R$28:500,00.

• VERONA GLX 1.8 Vende-se ano 92, GNV
bom estado, pneus novos e bateria
nova, cor azul claro metálico, Tr: 3373-
6119 ou 8833-9925 corri José Carlos.

• ESCORT ZETEC Vende-se ano 97,
azul, gasolina, direção hidráulica

�$5:000,00. Tr: 916Et7441.
• ESC,ORT EUROPEU Vende-se'
96/96, motor AP 1.8, a gasolina,
olreçáohldráulica, em bom estado.
R$8.600;00, aceito moto. Tr: 9946-
3491 ou 3276:1410.

• MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano

97, cor vinho, bancos em couro, som

mp3 player com controle, trio elétrico,
ar condlcíonado, engate carretinha, aro
15 líga leve, pelfcula, revisado, air bag
R$1,5.200,00. Tr: 47-9104-667'7:

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h .

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDE-SE Terreno
.

. ,"

.

, .' .'

com 550 m·2 próximo
• I •

...

.

.
.

.

.. ao Rio Hern na Rua

Valentim Zoz em.

Schroeder R$SO.OOO,OO.-
�

.

Tr: 3372-3992

com Robson após
hor

,

a I

, QUARTA-FEIRA, 10.DE AGOSTO DE 2011 I NEGÓCIOS I 7

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

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

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

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

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

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 '6042.

Encontros quinzenais
Sextas das 18h30 às 22h30

Sábados das 8h às 12h / 13h às 1711PO'"S'GRADUACÃO senac
.

SENAC 2011 1111'
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Eixo Fundamental Eixo Norteador
ESTRATÉGIAS

Iniciação do Projeto
-

Planejamento
.

do Projeto

Eixo Complementar
ANÁLISE GERENCIAL

Gerenciamento

do Projeto

,

DISCIPLINA

OPTATIVA

PROJETO

INTEGRADOR
CONClUíDO

__ .. .J,•... ,

o-,

- __ ',' " _J" }__�.- ..

.. , "'"0",,,..,,,,,,
Disciplina Integra._dora: Gerenciamento da Int,_eg·ração{48h)
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.

. .

SCOMPlETOPQR<;lUETEM:
.

S ABS 'II AIR-BAG DUPLO fi RODAS DE LIGA-LEVE 16" • PAINEL TOTALMENTE DIGITAL
.

.:
�CONDICIONADO .. CD/MP3 PLAYER COM COMANDO NO VOLANTE

.

ç!ENTR;A.IS FIXOS E MUITO MAIS!
,

SÃ02J).16V 151CV E CÂMBIO AUTOMÁTICO S�QUENCIAL

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR. I

.

CRÉATJVE TECHNOLOGIE
-

CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 50.990,00 e COC realizado peloBanco PSA com entrada-de 50% +

.48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de f'tossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para
Pessoa Física. 2-IPVA grátis na compra dos modelos: Citroên C4 Okm. Benefício não pode ser convertido em espécie. Oferta válida até 13/08/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

(""'/II. wrrE�,::�/h '�'I' m if(;:�;; i:�" �i.:::;�& �!:;:)"I!' '::::'Úl, �I'""'/II""� �::;:: @ m "/I� ir IIH,:::�� fc: �U � @!''''f::;:�� ("'."� J� @@,'I;:;" r' wt"",®/"""q�
•

It"� "I"'
':!!J"IP' � ,,�. 'I � �,,,",iJjI' ",.""pl "'0,,'" '*,,,",, 1;••1' � � m Wt",.,,pt' \.)& 111/ '�h..'�' ® �,,,,U' � � 111""",01 """,I' V4"",,� � �..,;j,. m m ® lu fj � t. 1111

I' """,,1. ___
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sacolas retomáveis no município . .A

autoria é dos vereadores Jean Leut

precht, Justino da Luz e Francisco

Alves. "O projeto está sendo analisa
do pelas comissões. Mas estivemos
reunidos com representantes da
CDL (Câmara de Dirigentes Lo

jistas), Fecomércio (Federação do
Comércio de Bens, de Serviços
e de Turismo de Santa Catarina)
e Acate (Associação Catarinense

de Empresas de Tecnologia) e le
vantamos 'a possibilidade, de no

lugar da lei, propor ações de cons
cientização", explica Leutprecht.
Segundo ele, a ação foi feita em

Blumenau. "Na semana que vem,

devemos ir aBlumenau, conhecer o
modelo para, depois, discutirmos o

que será feito aqui" adiantou.
"O objetivo primordial é esta

belecer o uso consciente e respon
sável de sacolas plásticas, com o

engajamento de toda a sociedade.

Será agendada uma nova reunião

onde discutiremos o programa
que será implantado", afirma o

presidente da Fecomércio, Bruno

Breithaupt, sobre a proposta.
I

SacOlas plásticas é1incbl são asmais usadas nos supennercados

MUDANÇA DE HÁBI�OS

USO de sacolas ecológicas
é discutido e incentivado
Procura pelos modelos retornáveis ainda
é tímida entre os consumidores da região

no lugar dos sacos plásticos para
acondicionamento de lixo. A che

fe de Educação Ambiental da Fu

jama (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), Lucy Lajedo,
explica que o plástico usado na

confecção dos sacos de lixo já é

um material que' foi reciclado e

poderá ser reciclado novamente.

"Aqui mesmo em Jaraguá existe

uma empresa que recicla plásti
cos, transformando-ás em sacos

para lixo, que depois poderão
novamente ser reciclados para o

mesmo fim", informa. "Por ser um
material já reciclado, este plástico
leva menos tempo para se decom

por. Este tempo de decomposição
dependerá de fatores como a umi

dade'" explica Lucy.
Já a sacola ecológica, além de

J.ARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

empresários deste ramo. Isso por
que a procura por modelos de sa

colas retornáveis ainda é tímida

POiem2008queadiretora?ema- ,

entre comerciantes e consumi- �

rketing Maria Pereira Drechsel dores da região. 11\ gente percebe
teve a ideia de iniciar a confecção de uma rejeição. Quem compra ainda

sacolas ecológicas a partir de algo- pensa na sacola como uma forma

dão cru, em uma empresa do ramo de publicidade, émuito procurada
têxtil na Ilha da Figueira, em lara- em eventos; feiras, convenções.
gua do Sul. O produto foi ganhando Mas falta conscientização", explica
mercado, as técnicas foram aprimo- a sócia administrativa da empresa,
radas, novos formatos surgiram e Adriana Drechsel de Freitas.

hoje a produção chega a 15mil uni- Também há muitos consumi-

dades ao mês. dores que têm o hábito de reuti-

Mesmo assim, muito ainda. lizar as, sacolas plásticas de mer

precisa ser feito, na opinião dos cada, usando-as principalmente

"

GUARAMIRIM

Câmara quer a lei
Em Guaramirim, a lei que estimula o uso das sacolas retornáveis tem gerado
polêmica. O projeto foi aprovado pela Câmara deVereadores. Mas o prefeito
vetou, alegando que o Estado deve legislar sobre, questões relacionadas ao meio
ambiente. O projeto ,é de autoria dos vereadores Diogo lunckes e Caubi Pinheiro

e no dia 1 � de julho, recebeu outros cinco votos, derrubando o veto.
'

PROMULGADA

Dois anos para adaptação
Como o veto foi derrubado, o prefeito NilsonByllardt, tinha 48 horas para
sancionar alei, Isto não foi feito, e 1;10 dia 15 de julho, o presidente da Casa, Osni
Fortunato, promulgou a lei, que está em vigaE O documento propõe caráter

facultativo à lei, até dezembro de 2013, ou seja, a população terá dois anos para
se adaptar àmudança. A Prefeitura deve recorrer à decisão:

ser feita com tecido de algodão
cru, se decompõe em cerca de

quatro anos quando abandonada
no meio ambiente, e a tinta usada
na estampa é feita à base de água.
Elas custam entre R$ 5 e R$ 6, de

pendendo do tamanho.Aempresa
também está desenvolvendo um

modelo de sacola'de ráfia, produ
zida a partir da fibra de palmeira.

Os empresários
_

do segmento
sugerem que o uso da sacola retor
nável seja previsto em lei.

,Foco de
debate

Tramita na Câmara de Verea

dores de Iaraguá do Sul um projeto
de lei que regulamenta o uso das

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA
RAPHAEL ROCHA LOPES.
ADVOGADO E PROFESSOR I

Shakespeare já dizia que o homem é feito
da matéria dos seus sonhos. E que o hu

mano é humanoporque tem desejos. Eu, par
ticularmente, sou um sonhador irremediável.
Sonho com ummundo mais justo, ummun

do mais ético, ummundo mais igualitário. Às
vezes me chamam de iludido. Mas continuo
sonhando e desejando.

Nessa semana se comemora um dia que
muito tem a ver com meus sonhos e desejos
e vai além deles. Um dia para reflexão. Onze
de agosto é o Dia do Advogado, logo, embora
não o único, um 'dia especialmente propício
para refletir sobre a nossa função na socieda
de e para a sociedade. Somos um dos pilares
da Justiça e sabemos que sem Justiça não há
democracia. Sem justiça célere, sem justiça
ética, sem justiça preocupada com os rumos

da sociedade, sem justiça preocupada com a

vida dos cidadãos, não há democracia. Como

já dizia Voltaire, "um direito deixado muito

longe toma-se uma injustiça". Por isso a luta é
contínua e incessante.

O advogado não pode silenciar quando
suas prerrogativas são cerceadas ou limitadas;
não pode silenciar quando os processos não
andam; não pode silenciar quando percebe
desvios nos comportamentosounosprocedi
mentos. Poucas coisas sãomais tristes do que
um ser humano acomodado. E as vestes da

acomodação não combinam comahonradez
de um advogado e com o juramento que pro
feriu ao receber sua carteira da OAB.

É importante ficar claro para a sociedade

que para uma Justiça verdadeira é necessá
ria umaAdvocacia forte. EAdvocacia forte se

consegue com Advogados fortes e indepen
dentes. Advogados estudiosos. Advogados
cônscios de seus deveres, direitos e prerroga
tivas. Advogados dedicados e comprometi-

dos com a busca do melhor pra sociedade. Q
advogado não pode ser como aqueles insetos
que ficam enfeitiçados pela luz e não sabem
o que fazem voando a sua volta. O advogado
deve ter consciência do seu papel, da sua im
portância e que existe paramelhorar a socíe
dade, para trabalhar na construção de uma
sociedademais justa e igualitária.

Gosto e tenho orgulho de ser advogado.
Trago um trecho do livro "A resistência",

de Ernesto Sabato, que penso estar de acordo
com estes pensamentos:

"Peço a vocês que paremos para pen
sar na grandeza que ainda podemos pre
tender se ousarmos avaliar a vida de outra
maneira. Peço a nós a coragem que nos

situa na verdadeira dimensão do homem.
Todos, repetidas vezes, fraquejamos. Mas
há uma coisa que não falha, e é a convic

ção de que - unicamente - os valores do

espírito podem nos resgatar deste terre

moto que ameaça a condição humana."
Para finalizar, umacuriosidade.
Nesse dia, 11 de agosto, alunos das fa

culdades de Direito têm o costume de co

memorar em algum restaurante e sair sem

pagar pela refeição. Ocorre nesse dia por ser
a data em que-se comemora o aniversário
da criação dos primeiros cursos superiores
do Brasil de Direito em 1827. Conhecido
como Dia do Pindura, a tradição, que co

meçou em São Paulo, determina que após
a refeição o estudante mais eloquente pro
fira um belo,discurso elogiando o restau

rante e os garçons. Teoricamente o dono
da casa aguardaria a graduação, quando os

estudantes, já como advogados, voltariam
ao estabelecimento para pagar a sua dívi
da. Entretanto, nem todos os proprietários
pensam aSSIm...

I
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EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADOBRASll.-ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul - Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião .

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273-2390' Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 184661/2011 Sacado: 1011- PROJETO REAL !MOVEIS EREPRESENIAEndereço: RUADO
NALDO GEHRlNG, 145 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor: GUMZCONIABlUDADE
E CONSucrORlAEMPRESAPortador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 9200103741-Motivo: falta de pagamento

- Valor: R$ 430,00 - Vencimento: 20/07/2011

Apontamento: 184832/2011 Sacado: ACK REPRESENIAAOES lIDA Endereço: JOSE NARLOCH 522 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: D.\VARES FOMENTO COMERCIAL lIDA Portador: DINIRREl
IND E COM DE Espécie: DMl- N" Titulo: 01636-06 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.008,00 - Ven
cimento: 25/07/2011

Apontamento: 184705/2011 Sacado: AIRTON GIEWW Endereço: RUAWALfERMARQUARDT 2595 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: EQUIMOVEQUIPAMENTOS IND E REPRES lIDA Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 2368-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 395,84 - Vencimento: 24/07/2011

Apontamento: 184854/2011 Sacado:AWIZIO CAETI\NO PINTOMEEndereço:RUAERWlNOMENEGOT
TI 955 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-565 Credor: GRAFICAEEDITORAFACCIOU lIDAME Portador: -

Espécíe; DMl- N°Titulo: 00005003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 225,00 - Vencimento: 22/07/2011

Apontamento: 184058/2011 Sacado: AWIZO CLEMENTE MOTTER Endereço: RUA ALVIN CARLOS
KRUEGER 135 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-370 Credor: EQUIMOV EQUIPAMENTOS IND REPRES
lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 2586 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 722,56 - Venci
mento: 20/07/2011

Apontamento: 184610/2011 Sacado:ANDREFREDERlCO Endereço: RUACLEMENTEBARATTO 265APT.
103 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-650 Credor: RCF INCORPORADORA lIDA Portador: - Espécie:
DMl- N�Titulo: NP0002344 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,43 - Wncimento: 20/07/2011
------------------------------------------------------------------------------------------_--------------------------------

Apontamento: 184211/2011 Sacado:ANTONIO KLEIN Endereço: RUAJOAQUIM FRANCISCODEPAUIA
4177 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-712 Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA lIDAEPP Portador: -

Espécie: DMl- N°Titulo: 8786/02 - Motivo: falta de pagamentovalor: R$ 216,56 - Vencimento: 21/07/2011

Apontamento: 184592/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS TECDA INFORM Endereço: RPRESIDENTE
EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: RCNTRANSPORTES RODOVlIDA
ME Portador: - Espécie:DMl' N°Titulo: 18265 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 62,00 - Vencimento:
1lI07/2011

Apontamento: 185008/2011 Sacado: COMERCIAL MARINAJY lIDA ME Endereço: R PASTOR ALBERT
SCHNEIDER 699 SALA 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300Credor: RAFAELTREVISANNASCIMENTO
EMBALAGENS -'ME Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 000223B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
564,00 - Vencimento: 27/07/2011

Apontamento: 184216/2011 Sacado: COMPREENDOCOMUNICACAO tIDA Endereço: RCARWSNlELS
154 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-370Credor: FORMIGAR! INFORMATICACOMERCIO PRODUTELE
TRONICO Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: NF 174 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 180,00 -

Vencimento: 18/07/2011

Apontamento: 184577/2011 Sacado: CONSTRUTORA GOUlART lIDA ME Endereço: R RICARDO
GRIMM, 161 - JARAGUADO SUL - CEP: 89254-630 Credor: RAPIDO TRANSPAUW lIDA Portador: - Es

pécie: DMl- N°Titulo: 557659-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$166,59 - Vencimento: 24/07/2011

Apontamento: 184503/2011 Sacado: CRISTIANO HANNA Endereço: RUA ERNESTO RODOLFO FRI'fZ
SOHN 225 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-140 Credor: SHOPINGCOMCERMAl' DE CONSTR Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 14512/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 642,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 184858/2011 Sacado: DEMARCHIVIDROSTEMPERADOS lIDAME Endereço: RUAJOR
GE CZERNIEWlCZ, 940 - FUNDOS - CZERNIEWlCZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: MAU
RIGlASS IND E COM DEVIDROS lIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 18673-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 4.201,86 - Vencimento: 22/07/2011

Apontamento: 184460/2011 Sacado: EDINA OLiVEIRA DA SILVA Endereço: RUA CESARIO VALENTI
NE-265 - TRES RIOS DO SUL r Jaraguá de Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: KIFERRO COMERCIO DE
FERRO ACO lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 19877-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
692,17 - Vencimento: 18/07/2011

Apontamento: 184826/2011 Sacado: EliAS WPES DOS REIS Endereço: R ANTON FRERlCHS 380 - JA
RAGUA DO SUL - CEP: Credor: TAVARES FACTORING FOMENTOS COMERCIAL lID Portador: BOGO

.

RECAPADORA DE PNEUS lIDA Espécie: DMl - N° Titulo: 702/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
156,10 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 184861/2011 Sacado: ElZA DE OLIVEIRA TONN Endereço: RUA DANIEL RUPEL 323 -

BAEPENOI - JARAGUADO Sl)L-SC - CEP: 89251-700 Credor: Dll) !MOVEIS lIDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: WTED24RP/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 504,04 - Vencimento: 22/07/2011

Apontamento: 184870/2011 Sacado: EMlUAMARIAPEREIRA Endereço: RBARAODORIOBRANCO 882-

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-400Credor: IND COM CONO ELETClARALIDAPortador: - Espécie:DMl
- N°Titulo: 7733/11B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 394,00 - Vencimento: 08/07/2011

Apontamento: 184201/2011 Sacado: ERlCA SCOTTI GOUlARIE Endereço: RUAALVIN OTTO 150 APTO
402 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-730 Credor: EPURAEVENTOS lIDA - ME Portador: - Espécie: DMl
N°Titulo: 3732-02,-117/06 - Motivo.falta de pagamentoValor: R$158,00 - Vencimento: 15/07/2011

Apontamento: 181707/2011 Sacado: EUNICE SALETE VOLTOUNI RANGEL Endereço: RUA VICENTE
BRUGNETTI 44 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: SILVANA PACHECO S UVIERO ME Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 777.101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 327,19 - Vencimento: 31/03/2011

Apontamento: 181708/2011 Sacado: EUNICE SALETE VOITOUNJ RANGEL Endereço: RUA VICENTE
BRUGNETTI44 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SILVANA PACHECO S LIVIERO ME Portador: - '

Espécie:DMI - N°Titulo: 777009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 538,75:Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 184026/2011 Sacado: EVERTON TADASHI MENOES Endereço: RUA BERNARDO DOR
NBUSCH2150 APTO 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: COI-PRESTADORA DE SERVICOS
ODONTOWGICOS Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: S000000490 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 75,00 - Vencimento: 12/07/2011

Apontamento: 184633/2011 Sacado: F E M COMERCIAL lIDA Endereço: RUAMARINA FRUTUOSO 620
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LIDA Por
tador: : Espécie: DMl • N° Titulo: 105214692 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 899,84 - Vencimento:
20/07/2011

Apontamento: 184776/2011 Sacado: FARMAClA PANORAMA lIDA EPP Endereço: GEIULIO VARGAS
126 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: CERVOSUL DISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOS lIDA
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 205656024 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$184,66 - Vencimen
to: 18/07/2011

Apontamento: 18396572.011 Sacado: GASPERIN EMPR DE MAO DE OBRA lIDA ME Endereço: PRESI
DENTE TANCREDO NEVES 184 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: ELEIlUCA COMERCIAL
ANDRA LIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: E05010211 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
286,71-Vencimento: 16/07/2011

Apontamento: 183987/2011 Sacado: GELSON SILVEIRA MEIRELES Endereço: RUA FREDERICO BARG
100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: FMCOM DEBRINQUEDOSLIDAME Portador: - Espécie:DMl
- N°Titulo: 2325-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,51 - Vencimento: 1D/Oí' /20 11

Apontamento: 185080/2011 Sacado: GILBERTO GADOTTI Endereço: RUA LUIZ SARTI 1497 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor: ALDRI DISTRIB.GENEROSALIMENTICIOS LIDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 0002191681-Motivo: falta de pagamentoValor: R$106,20 - Vencimento: 21/07/2011

Apontamento: 184022/2011 Sacado: ISABEL CRISTIANE PIZATTOALESSI Endereço: RUAALIDIO SBAR
DElATI251- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-642 Credor:CUNICADAPlASTICABODANESE lIDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 016 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$300,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 184461/2011 Sacado: JAIMEDEMORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANI 175-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-730 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTE lIDAME Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Vencimento: 10/07/2011

Apontamento: 184703/2011 Sacado: JAQUEUNE SCHIMIDT Endereço: JOSE TEODORO RIBEIRO
921 SAL 2 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: MAXIPET INDUSTRIA E COMERCIO DE CON
Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 626/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 283,50 - Vencimento:
20/07/2011

Apontamento: 184182/2011 Sacado: roR INDUSTRIAECOMERCIO DEACRIUCOS Endereço: RUA BER
IHAWEEGE 1645 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260:665 Credor: CORSUL COMERCIO E REPRESENIA
COES DO SUL lIDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 24859/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
271,60 - Vencimento: 18/07/2011

.

Apontamento: 184513/2011 Sacado: JEAN CARWSMARCHEZZI E ClAIT Endereço: RANGEW RUBINI
1008 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-300Credor: COMDEANTENASTECSUL lIDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 850001/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ P39,33 - Vencimento: 18/07/2011

Apontamento: 184529/2011 Sacado: JIAGROPECUARIAlIDAME

Endereço: RUA JOAO CARWS STEIN 307 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-350 Credor: DISUPRA
DISTRIBUIDORA lIDA Portador: - Espécie: DMl- N9 Titulo: 0002018074 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 355,24 - Vencimento: 06/07/2011

Apontamento: 184728/2011 Sacado: !MP TRANSPORTES E SERVICOS lIDAME Endereço: R CLEMEN
TE SCHIMITZ 100 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-180 Credor:W.BREITKOPF COMERCIO DEVEI
CULOSAUTOMPTORESLT Portador: - Espécie:DMl-N°Titulo: 0000002656 - Motivo: faltade pagamento
Valor: R$186,00 - Vencimento: 25/07/2011

Apontamento: 184729/2011Sacado: !MPTRANSPORTES E SERVICOS lIDAMEEndereço:R CLEMENTE
SCHIMITZ 100 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-180 Credor:W.BREITKOPF COMERCIO DEVEICU
WS AUTOMOTORES IT Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0000008991- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$111,52 - Vencimento: 25/07/2011

Apontamento: 184527/2011 Sacado:JOICYHOHLEndereço:RUABERIHAWEEGE, 1185 - BARRADORIO
.
CERRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: SCHAUFELBERGER COMERCIO ETRANSPORTES
DE Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0106005502 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 553,34 - Ven
cimento: 16/07/2011

Apontamento: 184011/2011 Sacado: JOSE EDSON DE UMA Endereço: DOMINGOS ROSA993 - Jaraguá
do Sul-SC -.CEP: - Credor: CENTRO FORM CONO LES LIDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
26413 - Motivo: falta de pagámentoValor: R$195,50 - Vencimento: 15/06/2011

Apontamento: 184005/2011 Sacado: KUHLIAN ENGEIMANN Endereço: AFONSO BARJ:EL 137 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor:MECANlCAVOIGTCARLIDAMEPortador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 5326/1
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$147,00 - Véncimento: 20/07/2011

Apontamento: 184199/2011 Sacado: LEONARDO NlENKOTIER -ME Endereço: RUA EXP EWALDO
SCHWARZ 320 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-810 Credor: TRANSPORTES TRANSLOVATO lIDA
Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0590006160 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 104,92 - Venci
mento: 15/07/2à11

Apontamento: 184207/2011 Sacado: MARA REGINA MAGALHAES ME Endereço: RUA WALTER MAR
QUARDT 2883 GALPAO B - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: JUMORI COM AUTO PEÇAS
LT EPP Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 014764/101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 283,18
- Vencimento: 13/07/2011

Apontamento: 184574/2011 Sacado:MlGUELDA SILVA COLACO Endereço: RUA JOAOMlGUELDA SIL-

VA 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS lIDA EPP Portador: - Es
pécie:DMl- N°Titulo: 442/443-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 457,00 - Vencimento: 26/07/2011

Apontamento: 184801/2011 Sacado: MlGUEL DA SILVA COLACO Endereço: RUA JOAO MlGUEL DA
SILVA315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRAMIDEAUTOPECAS lIDA - EPP Portador:
Espécie:DMI - N°Titulo: 28/07-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.299,07 - Vencimento: 28/07/2011

Apontamento: 184819/2011 Sacado: MOACIR ANTONIO BERTOLDI Endereço: RUA FISCAL VERDI
FRANCISCO LENZI 79 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: CONO EDIFICIOACQUAMARlNA Portador:
Espécie: DMl - N° Titulo: APT070611 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.001,74 - Vencimento:
15/07/2011

Apontamento: 184291/2011 Sacado: OSMAR lEAL DOS SANTOS Endereço: RUA UMBERTO RENATO
RUBlNI 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-770 Credor:VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie:DMl
N°Titulo: 28491- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,00 - Vencimento: 16/07/2011

Apontamento: 184690/2011 Sacado: PASSAREIABOUTIQUE-F10 DE SEDACONFEC OE Endereço: RUA
REINOLDO RAU, 327, SL 03 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC r CEP: 89251-000 Credor: J S 'POCHMANN E
ClA lIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 61E - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 566,00 - Ven
cimento: 21/07/2011

Apontamento: 184733/2011 Sacado: PRISCIlA POTT Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 90 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: RCF INCORPORADORA lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
NP0002035 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 458,97 - Vencimento: 20/07/2011

Apontamento: 184943/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAlS lIDA Endereço: RUA
JOÃO ROPElATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DE
ACOS JARAGUAlIDA Portador: - Espécie:DP - N°Titulo: 004 669-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
999,96 - Vencimento: 09/07/2009
------------------------------------------i--------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 184944/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAlS lIDA Endereço: RUA
JOÃO ROPELATO,390 - NEREURAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-300Credor: COMERCIODE
ACOS JARAGÚAlIDA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 004 609-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
815,80 - Vencimento: 09/07/2009

Apontamento: 184696/2011 Sacado: RAQUEL GONCALVES DO SANTOS Endereço: RUA EWALD
SCHWARZ581- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: DISTRIB DEBEBIDAS JOINVIlLE lIDA Por
tador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 07060525 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 293,30 - Vencimento:
12/07/2011

Apontamento: 185066/2011 Sacado: RRL CONSucrORlA EMPRESARIAL lIDA Endereço: EXP GUMER
CINDODASILVA 600 - Jaraguádo Sul-SC - C,EP: 89252-000 Credor: PAPElARIA RAYON lIDA Portador: -

Espécie: DMl - N° Titulo: ped 00132 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.628,37 - Vencimento:
25/07/2011

Apontamento: 184488/2011 Sacado: RUDINEI C. NARDEUl Endereço: RUA ERNESTO FRITZ SOHN
444 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-140 Credor: COMERCIO DE ESCORAS CHIODlNI lIDA Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 280,00 - Vericimento: 13/07/2011

Apontamento: 184691/2011 Sacado: $AMARA GERVIN ME Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 521 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: RODOILDISTRIBUIDORADECOMBUSTIVE Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 4/36 - Motivo: fal� de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Vencimento: 15/07/2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...----------------------.,.

Apontamento: 185071/2011 Sacado: $AMARA GERVIN ME Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 521 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: RODOll.DISTRIB COMBUST lIDA Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 4/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Vencimento: 15/.D7/2011

Apontamento: 184941/2011 Sacado: SUPERMERCADO NANAS lIDA EPP Endereço: RUA NEREU RA
MOS 101 SAL 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: LUIZ CARWS DOS SANTOS O COMERCIANTE
ME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0000000328 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Ven-'
cimento: 26/07/2011

Apontamento: 184258/2011 Sacado: SUZINEIVLI APARECIDA OSSVIEIRA Endereço: RUA JOAO FRAN
ZNER 393 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-640 Credor: CERVOSUL DISTRIBUIDORADEMEDICAMEN
TOS lIDA. Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 20686491 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 614,69
- Vencimento: 15/07/2011

Apontamento: 184743/2011 Sacado: USIFORM IND.E COM DEMAQ E EQUIPAMENTOS Endereço: RUA
LUIZ BORTOUNI 100 - SAO LUIS -1ARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-500 Credor: ROSIlETE STOCCO
GRTITEN Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 2250/002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 665,72 -

Vencimento: 23/07/2011

Apontamento: 184742/2011 Sacado: USIFORM IND E COM MAQ E EQUIPAMENTOS Endereço: RUA
LUIz BORTOUNI 100 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-500 Credor: ROSILETE STOCCO GRTITEN Por
tador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 2249/002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 665,72 - Vencimento:
23/07/2011

Apontamento: 184304/2011 Sacado: VENTURI TRANSPORTES lIDA ME Endereço: RUA GIOVANI VI
CENTI 54 - JARAGUADOSUL - CEP: Credor: COOPDE CREDDEUVREADMlSSAODEASSOC Portador:
RB RECAPAGENS BLUMENAU lIDAME Espécie: DMl - N° Titulo: 7124-3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 278,00 - Vencimento: 21/07/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de
10/08/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 10 de agosto de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 57

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cesta básica
baixouem
média 50/0
De acordo com pesquisas do Procon, .a

. cada mês ocorrem mudanças nos preços
JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Este mês, o menor preço pago
por uma cesta básica (que

inclui 13 itens para consumo de
uma pessoa no período de um

mês), em.sete supermercados, é

R$ 178,75. O valor é quase R$ 10

a menos que o menor preço do.
ano, registrado em julho. A notí
cia seria ainda mais positiva se,

desde o início do ano, a pesquisa
.

mensal do Procon (Programa de

Orientação e Proteção ao Consu

midor) não estivesse mostrando
uma curiosa oscilação nos pre
ços: desde fevereiro, quando a

primeira coleta de preços foi re

alizada, a cesta básica fica mais
cara em um mês e mais barata.
em outro, repetindo-se a tendên
cia sucessivamente.

Este mês, a diminuição foi de
cerca de 5% no preço da cesta. Já

entremaio e junho, por exemplo, o
valor dos 13 itens principais havia
ficado 7,24% mais cara. Perceber
essa incerteza faz com que alguns
consumidores transformem a

ida ao mercado em uma ativida
de que requer paciência. A dona
de casa Erci Strapazzon está mu
dando sua forma de comprar
por causa do aumento de preços.
"Sempre venho com calma ao

mercado, para conferir os preços.
Estou atenta aos folhetos de pro
paganda e promoções, e vou a di
ferentes mercados. Frutas, verdu
ras e legumes, agora, só compro
em feiras", afirrria. Ela costuma

fazer uma grande compra pormês
e complementar a geladeira con

forme a necessidade.

Uma pesquisa publicada em

julho pela consultoria Nielsen, no
entanto, mostra que os brasileiros
estão trocando as grandes com-

.pras mensais por pequenas aqui
sições. Os operadores Kerllin da
Costa e Elson Lopes acompanham
essa tendência - elegeram pratica
mente um "dia de cada mercado

ria", de acordo com as promoções.
"Pesquisamos e compramos aos

poucos, onde estiver mais barato.
Produtos como o leite, por exem-

- plo, que sobe bastante. E já dei
xamos de comprar produtos por

.

causa de aumentos mais assusta

dores", diz Kerllin.

Aumento

Na pesquisa da cesta básica pu
blicada esse mês, o Procon mostra

uma oscilação entre R$ 178,75 e o

valor máximo de R$ 267,26 no cus
to da cesta mensal para uma pes
soa - uma variação de 49,51%. No
mesmo período do ano passado, o
valor mínimo registrado havia SIdo
de R$ 156,18, com o preço máximo

chegando a R$ 230,85.
Na comparação entre este mês

e julho, os produtos responsáveis
pela queda de 5% no preço da ces
ta básica foram o tomate (-34,60%)
e a batata sujaJ-25,32%). Os de
maior aumento foram o açúcar
refinado e o arroz, com 5,59% e

4,55% respectivamente.

EDUARDO MONTECINO

Consumidores estãomudando osbábitos�e comprapara tentar�mizar

Nessa quinta-feira,
o caminhão deve ser

reabastecido e estará
. .

na feira do Parque
de Eventos, na Barra
do Rio Molha, das 4h
às 9h30. A agenda da
próxima semana ainda
deve ser definida,
já que a associação
precisa se organizar
quanto, ao fornecimento
de energia no local
de parada. A ideia é
estender o atendimento
às feiras daVila Lalau
e Ilha da Figueira.
Além da tilápia,

. que corresponde a

95% da aqüicultura
do município, são
comercializados; em
pequenas quantidades,
outros peixes como a

carpa. A faixa de

preço varia entre
R$ 6 e R$ 20 o quilo.

Caminhão do Peixe

começa a circular
Depois de quase quatro meses

parado, o Caminhão do Peixe co

meçou ontem a auxiliar os aqui
cultores a vender seu produto.
No primeiro dia da utilização, em
que esteve na feira do Botafogo, ria
Barra do Rio Cerro, pouco' menos
de 50% da produção carregada foi
comercializada. O caminhão este-

.

ve na feira entre as 4h e 9h30 - pe
ríodo em que os aquicultores con
seguiram vender cerca de 50 dos
120 quilos de tilápia disponíveis.

"Foi nosso primeiro dia. Por ser
. a primeira vez, e pelo tempo chu-

voso que acabamos pegando, está
dentro do que esperávamos.Vamos
ver como fica", resume o tesoureiro

da AJ1\. (Associação Jaraguaense de

Aquicultores), Laércio Krüger.
O caminhão, com um custo de

mais de R$ 230 mil e capacidade
para 3,5 toneladas, foi recebido
pelo município em maio deste

ano, após ser cedido pelo governo
federal. Ele deve continuar em

prestado àAJA e só demorou tanto

para começar a operar porque de

pendia do alvará de licença para o

início das atividades.
EDUARDOMONTECINO

Caminhão foi doado hámeses, mas só
passou a ser usado agora que tem o alvará
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Strada Fire 1.4 FLEX.
Vidros climatizados verdes
Protetor de caçamba
Volante EAS - Energy Absorbing Systern
Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
Ganchos para amarração de carga na caçamba
Drive byWire (acelerador eletrônico)
Motor Fire 1.4 8V FLEX
Suspensão traseira com eixo ômega

Palio Fire 1.0
Brake light
Drive byWire (acelerador eletrônico)
Econômetro
Faróis biparábola ,

Grade frontal cromada
Painéis de porta lnteçrais em tecido
Para-choque na cor do veículo
Revestimento porta-malas
Vidros climatizados verdes
Volante EAS

A partirde '

R$ 24.990,00
à vista, sem troca.

Drive byWire (acelerador eletrônico)
Econômetro

\

Hodômetro digital (total e parcial)
Novo motor Fire 1.0 Evo 8V Flex

,

A partir de
R$ 29.800,00
, . .

aVIsta, sem troca.

A partir de
'

R$ 25.990,00
à vista, sem troca

OU com entrada +60xde

R$'431A9.
•

I CONSóRCIO
fiAI

o,...�

, .

'# Baependi......,�mU!GU �t mum

'. .
. t. _

f

•

•Rua Francisco Fischer; 100 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 32740100 - www.jovel.com.br ,.. •

1 - Strada Fire lA Flex 2P. cabine simples, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 29.800,00.
2 - Palio Fire 1.0 2P básico, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 24.990,00.
3 - Novo Uno Vivace 1.0 Flex 2p, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 25.990,00 ou com 40% de entrada (RS 10.396,00) e saldo financiado em.60 meses no valor de RS
431,49. Valor total do veículo com financiamento: RS 36.285,40. Plano especial Banco Fiat na modalidade C.D.C.Taxas de 1 ,94%'a.m., 25,93% a.a. e CET de 29,36% a.a.

Ofertas válidas até 31/08/2011. Disponibilidade em estoque: 2 unidades por modelo anunciado nesta campanha.
j-
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NOVIDADE.

Leão contrata goleiro experiente ..
.

# J
. .

Sport Club Jaraguá
.se reforça e

prepara o elenco'
para-conseguir o
acesso à Divisão
Especial do Estado

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Com o objetivo de .mesclar
. juventude e. experiência, a'

diretoria do Sport Club Iaraguá .

contratou o goleiro 'Eder Ramos
Ribeiro, 31 anos, para reforçar o
time que vai .disputar Ô .Campe
onato Catarinense da Divisão Es-

. pecial. O atleta estava competíri-
. .do na Primeirona de Iaraguá do
Sul pelo João Pessoa e treina des- ,

de semana passada com aequipe"
.

"do Leão.
Com passagem pelo Iuven

tus, em 2000, Eder já jogou no

futebol português, no exterior, e

paranaense e capixaba, no Brasil.
Em 2005, devido ao cansaço, o

jogador desistiu do futebol pro-
. fissional e passou a se : dedicar
ao amador. Como mora aqui
desde- 2000, o goleiro passou a Go�EderRamosRibeiro volta ao fÚteboIprp6ssional dePois de cinco anos

jogar no Vitória' e já disputou
.

este ano o Campeonato de Po

merode, sendo eleito o melhor
·

jogador da competição. O bom -

desempenho chamou a atenção
do treinador do Sport Club Iara
gua, Biro, que o convidou para

· integrar o elenco. "Não aceitei

pelo dinheiro, foi mais para aju
dar o clube e pelo projeto, que
é sério e transparente", disse o

atleta. Em relação ao futuro no

futebol, o jogador garante que
poderá jogar 'profissionalmente
até os 35 anos de idade .

Os treinamentos da equipe
continuam com a pré-tempora
da. De acordo com Biro, nesta se

mana devem começar ostreinos
táticos visando o amistosocontra
o Avaí B, no sábado, dia em.que
será apresentado õ uniforme da

.

equipe. O palco do jogo, o cam

po do Botafogo, ainda está em

obras para receber, as partidas
do Estadual ..Os vestiários estão

sendo finalizados, o alambrado
está pintado e as bilheterias es

. tão quase prontas. O gramado
também. passou 'por'melhorias

·

e está praticamente pronto' para
receber os jogadores'. A estreia do

,

time na Divisão Especial aconte-
.

ce no dia 18 de setembro, contra
·

o Maga, de Indaial.

Atleta da 'região volta do
Rio commedalha inédita

.

A atleta jaraguaeilse Djeniffer
Vasques voltou do Campeonato
Pan-Chalenge de Hóquei sobre
Grama com a inédita medalha de

bronze, conquistada junto com
a Seleção Brasileira da modali

dade. As brasileiras perderam a

vagá na final por apenas um gol.
No último jogo da etapa classi

fícatóría, contra
-

o Paraguai, no

sábado passado, a equipe preci-
, sava vencer por. quatro, gols de

diferença e estava conseguindo,
até que as paraguaias marcaram
o único gol e tiraram o Brasil da
final. De acordá. com Djeniffer,
a árbitra era inexperiente e não'

viu que a jogadora do Paraguai
cometeu falta gravena jogada do

gol. "Essa foi nossa única tristeza
no campeonato, não conseguir a
vaga na final e no Pan de 2013",
comentou a atleta.

No .entanto, o terceirolugar
foi muito comemorado pelo gru
po, já que o Brasil !1unca havia

Djeniffer com a bandeira do Brasil
. e o orgulho de repre$entar o país

passado da quarta colocação.
"Foi .. tudo muito histórico e a

sensação de, defender o Brasil é
· indiscutível", contou Djeniffer,
que foi a capitã e camisa la da

Seleção Brasileira' durante toda .

a' competição. "O treinador con
fiou em mim 'e me deu a missão
de ajudar as mais novas a entra
rem para ogrupo".

Agora, a jaraguaense volta à f

rotina e já se prepara para voltar
a atuar pelo Desterro, de Floria

nópolis' e para um intercâmbio
·

que deverá .ácontcccr na Argen
tina; maior potência do hóquei
sobre grama.
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Couve-Flor Avante! '
,-

Na sexta-feirame reuni com o O blogue Avante! Esportes Seleção se prepara para enfrentaraAlemanha
pessoal do Couve-Flor Futebol (www.avanteesportes.com) A seleção brasileira fez on-

Clube, de Guaramirim. Durante
-

alcançou amarca/de 4 mil tem o seu único treino antes de
uma hora de bate papo fiquei

-

_

notícias publicadas, desde enfrentar a Alemanha, hoje, às
inteirado das novidades do 4 de fevereiro de 2008. Trata-se 15h45 (de, Brasília), na cidade
agora clube, que templanos não só de uma fonte atualizada de Stuttgart. O técnico Mano'
interessantes para o futuro..

.

de informações sobre o esporte I Menezes comandou um traba-
Legal saber que ainda existem da região, mas também de 'lho tático.em que testou a de, fe-

d �equipes interessa as em crescer um grande' arquivo, uma '

sa, que certamente terá trabalhonó âmbito amador, Torço pelo referência histórica dos nossos' .contra os alemães.
sucesso do projeto! acontecimentos esportivos. O time titular teve Júlio César,

,

' Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Primeirona
\

aOãO Pessoa conseguiu salvar um ponto no�uil�erm� �r�bess,
.

contra oIIBordados, e segue na ponta daPrimeiraDivisão. Os
últimosminutos da partida foram eletrizantes, com gols saindo aos
45 e 48minutos. Se o Vovô perdesse, teríamos três equipes dividindo
a liderança: o propriotoõo Pessoa, 'o Flamengo e o Cruz deMalta. Os
resultados dofim de semana acabaram desenhando umjogaço para
a próxima rodada, quandoJoão Pessoa eFlamengo se enfrentam
pela ponta da tabela, no Ioão Lúcio da Costa..

Futsal
Numa atuação co�sistente"aADJ/FME venceu bem oCapivarí
de Baixo no sábado. Nemparecia que os jaraguaenses jogavam
desfalcados dos reforços'contratados no intervalo da primeira para
a segunda fase, tamanha a superioridade e autoridade demonstrada

. em quadra. E temmais gente chegando: o jovem pivô Incas e o

veterano alaXoxo. A volta do pivô Márcio também foi cogitada.Os
reforços serão apresentados antes do clássico contra Joinville. É a

equipe se desenhando para o retomo à Liga Futsal em 2012.

EDUARDO MONTECINO

Futsal.Subl7 Automobilismo
. Quem vai segurar a equipe

-

O jaraguaense Kreis Júnior
sub 17 masculino do Colégio segurou 'à pressão de

Evangélico Jaraguá no Patrick Gonçalves (líder do
Campeonato Catarinense? campeonato) e conquistou sua

Onze vitórias em onze jogos, primeira vitória na Fórmula.
I 15 gols marcados e apenas 18 Mini Challenge,O piloto
sofridos. Destaque para o pivô venceu a primeira, das duas
Felipe Paradynski, de quem já baterias disputadas no sábado
falei na coluna, que mantém. em Interlagos. Na classificação
uma impressionante média de. geral, Kreis Junior ocupa a 12a

, 4 gols por jogo. Já marcou 45. - posição, com 71 pontos.

tletismo
Não posso deixar de destacar o desempenho deSally
SiewerdtnoTroféu Brasil deAtletismo,Um nono lugar
na prova de 100rn rasos, não ÍJ"!einando eUI cm1dJçôe_s
ideais, é um feito e tanto.Que este seja o primeiro
passo para o resgate deumamodalidade COIU tanta'

história nomunícípío, 110jemarginalizada.

ltnUTEBOlm'

Adriano quer ficar

I mais noCorinthians
� o atacante que ai�da se.·prepara· mou ainda que o atacante. está

I
'.

.' empolgado para voltar a Jogar

_

.

para estrear, demonstrou Interesse e �ue son�a. em }etorna� à se-

em aumentat o tempo de contrato leçao; brasIlelr�. Ele .esta be�
� -. e esta afim de Jogar. Ainda mats

� ele que faz praticamente um ano

� AGÊN�-���,�.��.. . .

Contratado em,março, Adriano que não joga direito e quer voltar,
� assinou um acordo com o clube al- para a seleção brasileira", disse.

vinegro até junho de 2012. Em abril, Adriano pode .. ser a solução
I QPresidente do Corinthians, sofreu Uma grave lesão no tendão para o Corinthians voltar à lide
� 'Andres Sanchez, disse na de aquiles e ainda não estreou pela rança do Brasileirão, .posto que

,� noite de segunda-feira, que o equipe. 'A expectativa é de.que o perdeu na última rodada. O atual

� atacante Adriano deseja prolon- - jogador retome aos gramados no líder da competição -é justamerite
,�, I b I al
W, gar seu contrato com o Corin- próximo mês. Sanchez disse não o Flamengo,' c u e pe o qu o ata-

� thians até o fim de 2012. -IIElé já estar arrependido de ter contratado cante foi 'campeão brasileiro em

demonstrou para o nosso diretor o jogador, que tem um histórico de 2009, sendo ainda o artilheiro. O

que, até por ele ter ficado 'quatro, contusõeseproblemasforadecam-' clube paulista é o vice-líder, mas
cinco meses sem jogar, ele quer po. "Esse é UÍI1 risco que se corre no com um jogo a menos em relação
prolongar por mais cinco, seis futebol. Infelizmente futebol não é, aos ádversários.Apróxima rodada
meses. Então seria até o final do 'wn� ciência exata e por isso ternos está marcàda para o próximo fim'
ano que vem", disse o presidente que tornarmuito cuidado.", de semana e o Timão enfrenta o

corintiano em entrevista. O 'presidente corintiano afir- Ceará, às 16h, no Pacaembu.

DIVULGAÇÃO

�
I"

. Anclres 5anc::h�z junto' com'atb!ta na âp�sentação no Parque São"J�rge
"_

•

_ •••• '_. ..Ii!

Daniel Alves, Thiago Silva, Lú - na última partida do Brasil, e não
cio e André Santos: Ralf, Rami- pode jogar o amistoso.
res e Ganso; Robinho e Neymar. .

O corintiano, convocado pela
Pato treinou finalizações à par- 'primeira vez, ganha assim uma

te, mas será titular. vagIl logo na estreia. "Ralf tem
A. única novidade em relação Uma característica de contenção,

ao time-base da CopaAmérica é a é o adequado para a nossa pro
presença de Ralfno lugarde Lucas posta inicial de jogo, porque dá
Leiva. O volante no Liverpool está segurança para a saída dos late

suspenso pelo cartão vermelho rais", explicou Mano.
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VIOLÊNCIA DOMÉ'STICA

Cidadesnão
-,

têm abrigo,
.

, '..
.

.

paraVitimas
Municípios precisam de um àbrigo para'
acolhervítimas de agressão. Projeto é

prioridade para a Secretaria Regional
JARAGUÁ DO SUL gurada em setembro do ano pas

. sado em Iaraguá, a Delegacia de

Proteção à Mulher, à Criança, ao

Depois de uma vida de agres- Adolescente e ao Idoso. No pri
.

sões, Maria (nome fictício), meiro 'semestre deste ano, a dele-
. .'. ,

32 anos, resolveu denunciar o gacia sornou 612 atendimentos.

marido na Delegacia da Mulher.. Desses, 17% referentes' à lesão
de Jaraguá do Sul. Mas, sem lugar corporal e 28% a ameaça contra

para ir com os dois filhos, preci- - mulheres.
.

.

sou retornar para casa e esperar . Após a denúncia de agressão,
a Justiça determinar a medida a delegacia encaminha o caso

protetiva que amantém longe do à Justiça. "O juiz leva de três a.
maridoNesse período, apanhou cinco dias para determinar a

mais algumas vezes. A situação medida protetiva que exige 'o

de Maria é semelhante à de de- afastamento do agressor. Nesse

zenas de mulheres, vítimas de período, .

a vítima não tem para
. agressão. Não há em Iaraguá do onde ir", explica o delegado Mar
Sul um abrigo para acolher víti- co Aurélio Marcucci. Ou a vítima

mas e filhos enquanto esperam recorre a parentes e amigos ou é

determinação judicial. O projeto obrigada a voltar para casa e para
é prioridade no Plano PluriAnual as mãos do marido violento .. "Se

'--

(PPA), da 24a SDR (Secretaria de· houvesse' um lugar específico,
Desenvolvimento Regional). ela ficaria com os filhos até que

Depois de longas reivindí- pudesse voltar paraa casa, sem a

cações da comunidade, foi inau- presença do agressor", enfatiza.

CAROLINA CARRADORE

BOLETINS DE OCORRÊNCIAS
10 'SEMESTRE
• BOs Registrados � _._

612
• Lesão Corporal cl Mulher 106

-_ .

• Lesão Corporal.cl Menor 47
• Lesão. Corporal cl Idoso 08 .

c. Ameaça clMulher : 182
• Ameaça cl Menor 26
• Ameaça cl Idoso _. : _.

08

TOTAL DE ATENDIMENTOS

• JANEIRO �.�.: 90
• FEVEREIRO 83

. "

• MARÇO � ;, .. 110.
• ABRIL' 116
• MAIO� , � 118'

• JUNHO � 95
.

.

. Média de 102 registros por mês.
Fonte: Delegacia de Proteção'à Mulher, ao Menor e ao Idoso

compõe a SDR - Iaraguá, Gua- gerar documentos que possam
"

ramírim, Schroeder.. Corupá e
. reforçar a criação de um local

Massaranduba. HPrecisamos" adequado. Só não podemosmais
esçutar a comunidade, saber da fechar os olhos para um assunto

demanda de cada cidade, para' tão grave", afirma a gerente.
dar andamento ao projeto", res
salta Tânia. Outro caminho é a

participação da Conferência da

Mulher, marcada para os' dias
30 e 31 deste mês, em Iaraguá e

Joinville, respectivamente. "Va-
. mos debater, entre tantos outros
assuntos referentes à mulher,
a violência doméstica. Isso vai

Projeto é prioridade para
a SDR,mas não sai esse ano

. frfm, cere
casos referentes à violência contra a

mulher atendidos na Secretaria de
". "' ...pesenvolvímento SQ�ial e Habitaçã9 da

..

"

.

� Prefeitura', são de idosos que sofrem algum
tipo de violência dos filhos! sejam maus-

. tratos, negligência-abandono, violência
'física, verbal ou psicolâgica,

. "'

A· implantação de uma. casa

de acolhimento à mulher em

situação de risco e vulnerabili- .

dade é prioridade do Plano Plu
ri Anual da 24a SDR. Porém, há
um longo caminho a percorrer
até que 6 projeto saia do papel.

O primeiro passo, segundá
a gerente de Assistência Social,
Trabalho e· Habitação, Tânia

Dantas, é a criação do. Comitê
Temático daMulher, com repre
sentação de lideranças fernini
nas dos cinco municípios que

"E quando o agressor é alguém'do seu
"

próprio sangue, aviolênciamuitas vezes é
.

eil�nci�'s,a;, Q Y:í�SlJ.l� afetiV<9 ,ilJib(l"il �jd��� ;,
I

de reverter a situação e denUJidar", observa
.

Marcucci,
Os atendimentos epvolvendo agressão
6ontraiü6�as fazeM partê d rojéto .

Florir, da secretaria de Desenvolvimento
Social. O programa trabalha commulheres

h vít�rna§' de vio�êpcia de qual�4er natuJ:�fa. .

A equipe promove um atendiinento .

humanizado às mulheres vítimas de :

violência e garantem informação' e acessos,
� .

aos' direitos sociais.

.
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www.vw.com.br Promoção válida até 10/0812011 para veículos com pintura S6Uda. Frete incluso. Novo Gol 1.0201112012, -4 pertas, código 5U11C4. com preço promoolonal à vista a partir de R$28.390,OO.

.
Novo Go11.0 Total Fíex, 4 portas, ano modo 11112, código 5U11C4+pf4+pk5+wab ou 5U11 C4+pf4+pk5+wac 011 5U11C4';'pf4+pk5+wa5: com preço promocional à vista a partir de R$ 34.390,00. Novo FOl(

1.0, 2 portas, código 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,OO. SpaceFox 1.6 com preço promocional a partir de R$42.990,OO. Promoções válidas lIpeIUI$ par. velculos disponiveis
em estoque. IOF, DespesaspeGravame e Despesas deRegistro Eletrônico elas operações incfusas na operaçãoe no CEI. Garantia de 3 anos para aUnhaVolkswagen 2011J2011 , sem 'limite de quilometra·
gem, para defeitos de fabriceção e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombl. limitade a 80.'000 km). :é: necessário para a sua Iltillzação o cumprimento do' plano de

manutenção, Para mais informações, consulte um Concessionário VolkSWage", autorizado: Crédito stljelto a aprovação. SAC: 0800 770 19�. Acesso às pessoas com deficiência auditiva oe de fala: osco
770 1935. Ouvldorla: 0800 701 2834. Velculos em conformidade com o Proconve.

.

NÚCU:ODAS
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www.autoeijte.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 473274 000

Caraguá Auto Elite
A estolho perfeita

Vagas para. ambos os sexos.

Confira a listagem completa de vaga e se cadastre:
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a BREITH·AUPT
APROVISIONADOR - Desejável vivência na área de

. depósito.
AÇOUGUBRO - Não é' necessária experiência na

função:
ASSISTENTE tÉCNICO Preferencialmente com

vivência na área de maquinas' e ferramentas.'
AUXILIAR. DE MANUTENÇÃO - Desejável'vivência
ni área de manetenção.
CONFEITEIRO (a) - Não é necessária experiência
na fun.ç.ão ..

MECÂNICO - Para atuar como mecânico de veícu

los, PreferenCialmente com vivência na função.
ESTOQUlSTA - Disponibilidade para atu�r no bairro'
Nereu Ramos.
PADEIRO - Não é necessáría experiência na função,
REPOSITOR -, Para atuar com reposição de FLV

(Frutas_; Legumes e Verduras) ou reposrçào.oe frios.

BACK RH em parceria com o Grupo'Breithaupt está .

setecion.ando Pessoas com Deficiência (PCD).
"_�".>rlI._""fmII�""J"'tlI ""'k_"!II.........tti<_",,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,oIf'''''''�_''''''�'_........:.m.,,,,,,,,,,,�...... , ....
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(41).3376-9'700,
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836

Centro J Jaraguá do Sul I SC .

"

RECU osU
'.

Back RH seleciona para seus clientes as seguin'tes vagas. São 200 em aberto.
SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro
Centenário.

SOLDADOR - Desejável vivência com na função..
TORN.EIRO MECÂNICO E CNC - Desejável conhecimento na função.
ZELADOR (A) - Para Schroeder.

ANALISTA DE CONFECÇÃO· Técnico têxtil ou contecção e/ou Superior
em Administração ou Engenharia de produção ou Confecção. Desejável
vivência em todas as máquinas de costura,lCronofnetragem/ sequência

.

Qperacional/ acompanhamento de métodos e tempos/ fechamento e

acompanhamento de itens de controle de produção e qualidade.
ANALISTA DE VENDAS - Desejável lIivência com atendimento ao

cliente, cotações.pomca de vendas, e margem'de lucro.
ANALISTA DE SUPORTE - Desejável ensinei superior ou técnico em ASSISTENTE DE MARKETING - Curso Superior Completo
sistemas .de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou ASSISTENTE DE VENDAS - Cursando Superior ou Completo.
redes de computadores e vivência com montagem de computadores, .

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Para atuar no setor de compras
formatação e instalacão de programas, redes de computadores. AUXILIAR DE ENCARREGADO.- Técnico têxtil ou confecção e/ou. su-
ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletromecãnica, penor em Administração ou Engenharia de produção ou Confecção.
ou eletrotécnlca ou mecatrôníca em andamemo. Desejável vivência em todas as máquinas de costura! Cronometragem!
AUXILIAR TECNICO EM REFRIGERAÇAO'- Desejável vivência na área. sequência operacional/ acompanhamento de métodos e tempos/ fecha-
CRONOANAlISTA - Desejá�el vivéncla na função. . mento e acompanhamento de itens de controle deprodução e qualidade.
DESENVOLVEDOR - Desejável conhecimento lJo sistema Java, Javas- CHEFE DE ENGENHARtA - Técnico têxtil ou moda el ou superior em _

cript, HTML, ambiente WEB, SQL e 00.
. 'engenharia ou administração. Desejável conhecimento na área têxtil,

ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico e NR10, de- Corei draw, photoshop, noções de costura e modelagem.
sejável vivência na área. , COORDENADOR FISCAl- Curso Superior Completo nas áreas afins
INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE OE TELEFONIA - De- ENGENHEIRO EM SEGURANÇA 00 TRABALHO' - Curso supenor
sejável vivência na área com veículo próprio. .

completo mi área.
. .INSTRUTOR DE INFORMÁTICA - Atuar em Jaraguá do Sul. ESTAGIO EM COMERCIO EXTERIOR - Desejável ensino superior em

PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável cu�so superior na área. andamento para atuar na cidade de Guaramirim,
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Formação técnica de re!rigeração. ESTÁGIO NA ÁREA DE VENDAS - cursando Técnico em Elétrica,

Mecãnica, A.dministração, Marketing, Publicidadé e Propaganda e

Comércio Exterior. '

ESTÁGIO EM flECURSOS HUMANOS - Curso superior em.andamento.
RECEPCIONISTA - Desejável ensino médio completo, para atuar com

atendimento ão publico, telefone e rotinas administrativas.
MÉDICO 00 TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil:

ALMOXARIFE - Para atuar em Jaraguá do Sul.
. AUXILIAR DE PI}ODUÇAO - Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardihagem e

limpeza de pátio. .

CARPINTEIRO - Para atuar com construção civil. '

COSTUREIRA - Para atuar em Gorupá, áesejável conhecimento na

fu��.
'

ENCANADOR - Desejável vivência na função e ensino fundamental
em andamento.
ENCARREGADO (A) DE COSTURA - Desejável conhecimento em

todo tipo de máquina de costura
.

FRESADOR - DesejávelVivência na função. ,

IMPRESSOR OFF SET - Desejável 'conhecimento na área de im-
pressão gráfica, para atuar em Massaranduba.

.

. LEITURISTA (2 vagas) - Para atuar em Guaramirim e Massarandu-
ba, possui carteira de habilitação categoria AB.

.

MARCENEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro
Centenário.
MOTORISTA - Para atuar em Guaramirim, desejável carteira de ha
bilitação categoria D ou E.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em anda
mento e vivência na função.
PORTEIRO ('A) . Para atuar em Jaragúá do Sul.

.

PRENSISTA - Não é necessário vivência na função. .

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na

função. _

.

_
.,

OPERADOR DE LOGISTICA (EXPEDlÇAO) - Desejável vivência na

função.
'.

OPERADOR DE CALDEIRA - Desejável vivência na função e conhe
cimento no processo de tratamento ETA/ETE. .

.

OPERADOR DE CAIXA - Desejável vivência na função.
SERVENTE DE LIMPEZA· Para atuar em diversos bairros. '

SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para. GERENTE COMERCIAL - Atuar em Jaraguá do Sul '.

atuar com_ calhas. .

VENDEDOR - Desejável vivência na função e disponibilidade para
SERVENTE DE PEDREIRO - Desejável vivência em construção civil. atuar em horário de. snoppínç.
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' ._ Contratamos profi�sionai� de 'todos es níveis e escolaridades para todos os carqos e segmentos da indústria e do comércio..

-

Traga seus �l)CUmento.s':ç ,ven�'a' reª�izar seu cadasno conosco. Atendimento de segunda a sena-íeíra das 07h45 às 17h - sem fechar para o almoço.
lO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




