
\ Música solidária
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\. Grupo deCâmara da Scar, junto com�. abandaOverDrive Inprogramam,
I para sexta-feira, um concerto

quehomenageia os 45 anos dos
BombeirosdeJaraguádoSw.
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Prefeituras da região abrem
inscrições para concurso
público. São quase 300

oportunidades para quem
. .

quer Ingressar na carreira

pública. Professores e

médicos são os mais

requisitados.
Página 17

Q� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE
..� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

Lançado edital de licitação
para reforma do hospital

Readequação do hospital de Mas- mentos. Edital foi lançado e em - gurada em 2008 ao custo de R$ 2

saranduba custará cerca de 'R$ 1,5 presas interessadas têm até o dia milhões, mas nunca chegou a fun

milhão, fora os investimentos ne- 23 de setembro para apresentar cionar. Obra original está sendo

cessários na aquisição dos equipa-as propo.stas. Estrutura foi inau - investigada pela Justiça. Página 4

MARCELE GOUCHE

MlX

DESDE 1919

�.
, -

PREFIRO OS
CAFONAS

Os moclemos que na verdade
são W1S baita piratas.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

Detenta de 32
anos deu à luz

•

ummemno
MULHER TERÁ DIREITO DE

ficar com o bebê dentro do
Presídio Regional de Iaraguá
do Sul. Em breve, local terá
um berçário. Página 23

A juventude
será tenta de
conferência
EVENTO PROMOVIDO PELAS

SDRs de Iaraguá e Joinville
acontece napróxima
segunda-feira e vai discutir as
necessidades e os direitos dos

jovens da região, incentivando
a cidadania. Página 7
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ELA. MODERNA; EU. CAFONA
Odeio certas modernidades, não vou

dizer que odeio modernos. Ocorre,
e é o que mais ocorre, que o moderno

quer ser moderno e é um baita pirata,
um agressor da vida, posando, claro, de
avançado. Odeio isso.

Ou a leitora vai-me dizer que tolera
infidelidade do namorado ou do marido,
tolera? Duvido. Pois é, mas se a leitora for

"moderna", não digo o leitor, os homens
são mais fechados nessas questões, vai
dizer que não se importa, que, afinal, ser
infiel é humano...

Digo o que digo porque tenho dian
te de mim a declaração de uma jovem e

razoavelmente bonita apresentadora de

ELES
DizaFolha que - "Cientistas buscam a pí

lulamasculina':Não percam tempo, rapazes.
Essapílulajá épossívelhámuito, oproblema
não é esse. O problema é que os homens dei
xam a gravidez para a responsabilidade da
mulher. E, além disso, que mulher confiaria
no caraquediz que tomou a pílula?

televisão que está falando como "moder
na". Acho que você a conhece, ela apare
ce numa grande rede de tevê. Amocinha,
numa entrevista, disse o seguinte:

- "O que importa é a lealdade. Se você
está sendo leal ao seu sentimento, ao sen

timento do outro, tudo bem ... Mas não me

venham como papo careta de fidelidade...
"

Ah, como ela é modema! Tola.
Ser infiel é a maior falta de respeito

pelo outro, por ele ou ela, falta de respei
to antes de tudo por si mesmo. E a den

gosa vem dizer que ser fiel é ser careta,
- ah, vai te olhar no espelho, bobona sem
talento!

Ceitas mulheres, pela falsa moder-

. nidade, merecem mesmo os bermudões

que elas têm ao lado, inescrupulosos. e
sem compromisso.

Fidelidade é sinônimo de lealdade,
será que amocinha da tevê não sabe dis
so? E lealdade é traço de caráter dentro
da empresa, nas amizades, no casamen

to, dormindo ... Seja onde for. As pessoas
leais nos emprestam segurança, nos fa
zem dormir sem sobressaltos e, é claro,
fazem casamentos longevos e felizes.

- Ah, desculpe-me, leitora, talvez eu

esteja errado, afinal, não sou moderno,
sou um baita careta, conservador, retró-

.

grado e "cafona", como se dizia. É isso,
dei - me conta.

LOUCA
Acabei de lera história de uma "louca': O namorado a

deixou e ela pirou, veja o que ela disse: - "Fiquei em depres
são, engordeimuito, perdi ocontrolede tudo, perdia crença
nas pessoas e no meu próprio valor. .." Valor? Tu nunca te

deste valor, querida. Uma mulher que se respeita, respira
aliviadaquando o bermudão a deixa. Significaqueele não
amerecia...Mas só asmulheressaudáveis pensam assim.

-

AÇAO
Por que esses estudantes

Classe C, que fazem baderna

quando sobe a passagem dos

ônibus, não fazem o mesmo

contra os políticos corruptos
que o roubam o dinheiro de
seus pais?Boca-abertas!

DO LEITOR

ATÉ QUANDO?

Oartigo da estudante Mariana
de Paula Rigon (coluna Do

Leitor, 23/08/2011) peca por uma
visão parcial da realidade brasilei
ra. Daí a inicíativa de fazer algu
mas considerações. O problema
da corrupção, resultado do corpo
rativismo político e da relação cri
minosa entre o público e o privado,
não pode ser colocado como uma

única questão. Os olhos dos quei
xosos de todas as mazelas que nos

afligem, entre elas os recentes es

cândalos, são resultado do.maní

queísmo ideológico, centrado em

culpar um governo em particular
por todos os males. Tal é a razão
da dificuldade de criticar o que é
errado e elogiar o que dá certo. A

ideologia partidária supera a ra

zão. O preconceito de classe en

contra-se enrustido naqueles que
negam a capacidade dos humildes
de ascender socialmente e, prin
cipalmente' pelo desconforto que
produz verificar que um operário
(intelectual orgânico, como dizia
Paulo Freire) tenha governado com
êxito omaior país latinoamericano,

FALE CONOSCO

superando anos de estagnação eco
nômica e desigualdade social, ree
legendo assim seu candidato. Os
25 milhões de seres humanos que
saíram da pobreza extrema através
de políticas públicas vigorosas, e

que também elevaram 40 milhões
de brasileiros à classe média, re
sultado de um poderoso mercado
interno de consumo conquistado
com um esforço monumental, são
apenas algumas das realizações de
um governo comandado por eco
nomistas brilhantes. Esta equipe
soube, com capacidade assom

brosa, desmanchar o modelo
neoliberal até então vigente, e

reconduzir o país pela via do
desenvolvimento. Até quando
seremos incapazes de observar
os rostos sorridentes de milhões
de trabalhadores que percebem
que o acesso ao consumo social
é resultado de uma economia
com distribuição de renda mais

justa e equitativa.

VICtorDanicb, professor

CHARGE

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.brChefe de redação: Patrícia Moraes· redacaoêocorreiodopovo.com.br- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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MAIS RS 1,5 MILHÃO

Ordem de serviço sai emoutubro
Readequação do

hospital custará
praticamente o

mesmo valor gasto
com a construção
do prédio em' 2008

MASSABANDUBA

DAIANA CONSTANTINO

Massaranduba terá de pa
gar Caro para finalmente

ver seu hospital funcionando.
Cerca de R$ 1,5 milhão será de
sembolsado dos cofres públicos
para consertar o prédio que foi
construído fora dos requisitos
exigidos pela Anvisa (Agência
Nacional deVigilância Sanitária),
no mandato passado. A reforma,

" adequação e ampliação da uni
dade vão iniciar mediante a se

leção da empresa que apresentar
amelhorproposta na concorrên
cia pública que já está aberta pela
Prefeitura. Até o dia 23 de serem
bro, as prestadoras de serviços
interessadas devem confirmar a

participação no processo de lici

tação, e a maratona de trabalhos

está prevista para outubro.
Agora, uma nova contagem

regressiva começa a ser feita pela
população de Massaranduba. A
Prefeitura prevê a conclusão das
obras no fim deste ano, mas o fun
cionamento do hospital deve ser

inaugurado somente em 2012. A

primeira etapa da obra está orça
da em R$ 1,5 milhão, depois pre
cisam ser comprados os aparelhos
necessários. A unidade oferecerá
dois centros cirúrgicos e mais 30
leitos. A média de atendimento
mensal será de 180 procedimen
tos cirúrgicos, Do total de serviços,
80% devem ser oferecidos pelo Sis
temaÚnico de Saúde.

A gestão do hospital poderá
ficar sob o comando da entidade

Coopervida Hospitais, especiali
zada na administração de unida
des de saúde em todo o país. Se
os serviços forem terceirizados,
o hospital deve ser transformado
em referência na parte de cirurgias
nas áreas de oftalmologia e orto

pedia, e o quadro de funcionários
também ficará por conta da Coo

pervida. As despesas para manu

tenção do hospital ainda serão le

vantadas, hoje a Prefeitura investe
mais de R$ 70 mil no Pronto Aten
dimento do hospitalao mês.

FOTOS ARQUIVO OCP

Novo hospital deve começar a funcionar somente
em 2012, segundo previsão da Prefeitura

"

cl.e-OavioLY111 rp�p(m.o oontrato com ii

EmpreiteiràLinkê eritrouna justiça.para
receber os valores investidos na obra. '

,

Uma ação contra o ex-ptefeito t�bém
" foimovida no Ministério Públíco e no

'

Tribunal de Contas da União.

• De 2'009 para cá, o PA (pronto
Atendimento) funciona 24; horasna" ,

estrutura fí�ica da frente do hospital.
'li � , ,

� Inaugtirado 'em de�,embrb�r 20Q?
pelo ,ex-prefçjto Dayio Leu; ohospital
'aipdã não estavapronto pârafundónar,
o projeto'arquítetõníco usado para a
construção do prédio não respeitou
os requisitos exigidos pela.Anvísa. Na
época, foraminvestidos R$2milhões,
segundá aPrefeitura: '

'

"

"�,i' ,

• O prefeito Márío Reínke, vic� na gestão

Reinke entrou-com ação na Justiça para
quevalor invesIicIO na obra seja devolvido

'1 u m

O QUE SERÁ
CONSERTADO
• Pintura externa apresenta
manchas e marcas do rolo
utilizado para sua execução

• Reboco com rugosidades
e fissuras

•As placas dos forros estão
soltas

•Mal-acabamento e

pintura das portas
• Descolamento do piso
• Uso de revestimento cerâmico
diferentes na parede

• Goteiras e infiltrações
• Serviços não executados
como: a colocação de
lavatórios e tanques,
instalação de torneiras com
sensor e aquecedores

• Chapa tecbond da fachada
está solta

• Instalação incorreta de ar
condicionado danificou o
reboco e pintura no local

• Faltam pontos de energia e
escoamento de água

• Falta elevador
. '

·PUgurnastonnadase
interruptores não funcionam �

.�
" lJIil ":ii,�W.��':��i/'U,' .,'1> It. ' ;;;"'I'.1'Ul/!ii,i:! ,.m. a".

, aprOYàâ() na segundaaValiâç�o da
"'YtgiIânciá SanItária doEstado. A
Prefeitura desembolsou �$ 100mil pelo
serviço da empresa.
• O Iribunal de Contas daUnião solicitou
uma ,auditoria ,da situação do hospital

",'" _.'
'.

,

antesda.Prefeiturafàzeras adequações no,
préclio:Aprimeira fase de trabalho deve
custarR$ 1,5milhão para aPrefeitura.':

I .'

-Em 2010, o novo projeto do hospitâl
feito pela Madríganq Hospitalarfoí,

Dois anos para regularizarprojeto da unidade
Vice de Davio Leu no mandato

passado, o atual prefeito de Mas

saranduba, Mário Reinke (PSDB),
rompeu o contrato com a empresa
responsável pela construção do

hospital, Link, de Blumenau, em
2009. No mesmo ano, o tucano

afirma que providenciou a regula
rização do projeto junto àAnvisa e

Vigilância Sanitária do Estado, já
encomendando um estudo para'
elaborar um novo projeto da uni
dade no valor de R$ 100mil.

Em 2010, o novo projeto do hos
pital recebeu a aprovação do órgão
de saúde estadual. Mas antes de

t abrir o processo de licitação, Reinke

entrou com uma ação na justiça
-

da licitação. "Nós apostamos na

contra a empresa Link e o ex-prefeí- empresa que vencer a concorrên
to Davio Leu pedindo a devolução. cia para terminar o quanto antes

dos R$ 2 milhões investidos na obra esta obra. O Hospital de Massa
inicial do prédio. "A Prefeiturádeve randuba deverá ser referência
ser ressarcida já que foi feito mau para os municípios vizinhos prin
uso do dinheiro público na admí- cipalmente na área de cirurgias
nistração passada". eletivas", enfatiza o prefeito.

Em consequência dessa ação,
o Tribunal de Contas da União

pediu uma auditoria do hospital
antes de começarem as obras de
reforma, adequação e ampliação.
O resultado deve ser divulgado no
mês que vem.

Agora, Reinke aguarda o encer - .

ramento do processo burocrático

-
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Um bom motivo para lutar
Está oficializada a comissão estadual
que vai estudar as melhorias
necessárias na educação catarinense
e também a forma de colocá-las em

prática. Na noite de segunda-feira, 40
dias depois de encerrada a greve dos
professores, foram anunciados; como
coordenador, Eduardo Deschamps,
da Secretaria de Educação; Luiz
Antônio Dacol, da Secretaria de
Estado daAdministração; Ioão dos
PassosMartins, representando a
Procuradoria Geral do Estado; eHerta
Machado Capaverde, da Secretaria
da Fazenda, mais os professores
Alvete Pasin Bedin, Luiz Carlos
Vieira, joaninha de Oliveira e Sandro

Luiz Cifuentes e o deputado joares
Ponticelli, do Pl; como representante
do Legislativo. Nesta quarta-feira, o
Grupo de Trabalho deve se reunir pela
primeira vez para traçar aquelas que
devem ser as metas capazes defazer
melhorarsensioelmente o panorama
educacional catarinense.
O desafio égrande, pois os problemas
são enormes e históricos. Começando
pelo salário pago aos profissionais do
setor, quemesmo com aprovação do
piso nacional, deR$ 1.180, continua
sendo uma vergonha. Esófoi garantido
depois do governo do Estado sofrer uma
derrota no Supremo Tribunal Federal
e enfrentar uma greve do magistério de

mais de 60 dias.
Embora a situação esteja normalizada
hoje, a insatisfação dos professores é
latente e vai aflorar outra vez caso a

comissão seja apenasmaquiagem e não

traga perspectivas reais para o setor.A

educação está abandonada, os mestres
desmotivados, a sociedadeprecisa
estaratenta para os encaminhamentos

que serão dados. Deles dependem a

mudança necessária, a valorização da
carreira, salas de aula com estrutura,
ofim das interdições de escolas que
colocam em risco á vida dos alunos, o
fingir lecionar e ofingiraprender.Não
há revolução sem educação. Essa é uma
briga de todos;pelo menos deveria ser.

Bons frutos
FelipeVoigt comemora viagem à
Brasília na semana passada. Além
da desistência do governo federal
em importar banana do Equador.,
Voigt conversou com líderes
sobre a liberação de recursos para
construção de uma creche em
Schroeder e teve um bate-papo
com senador Luiz Henrique sobre a

votação do Código Florestal.

Conselho
Depois de oito meses desativado,
o Conselho de Desenvolvimento

Regional volta a se reunir hoje às
14h no Cejas, sob o comando do
secretário Lia Tironi. A gerente /

de Planejamento, Isaura Silveira,
apresentará aos integrantes do
grupo o Plano Plurianual2012/2017
com os principais objetivos e obras
reivindicadas pelosmunicípios da
região ao governo do Estado.

Nomeada
A última vaga em aberto na Secretaria de
Desenvolvimento Regional foi preenchida
com a nomeação da jornalistaDeboraVolpi
paraDiretoria de Comunicação.

-PSD e PSB
As negociações entre o

futuro PSD no PSB no Estado
estão avançadas. Ontem se

falava em Florianópolis na
possibilidade do secretário
de Defesa Civil, Geraldo
Althoff, assumir a presidência
do PSB no lugar de Djalma
Berger com amissão de

aproximaras duas siglas.

Protesto
Moradores daFigueirinha de Guaramirim devem
fechar a ruaAnélio Nicocelli para reivindicar
o asfalto prometido pelo governo Bylaardt. 0-
protesto acontece neste sábado, às 9h30.

Sem mudança
o presidente do 'Iríbunal SuperiorEleitoral
(TSE)!ministro Ricardo Lewandowskí,

-

disse não acreditar que ocorremmudanças
profundas na legislação eleitoralpara as eleições
2012, devido àproximidade dopleito. (�refurma
politica é uma referma demuito fôlego" Exige
uma alteração daConstítuíção e da, legislação
ordinária. Penso não haverá. tempo parauma

:C •
. I I. . I'rerormamuno amp a , ava 18.

,
y

Software for industry lnteUigence

Hospício geral
"O sentimento que eu tenho ás vezes é que o Tiririca
tem razão", desabafo do vereador de Guaramirim,
Diogo Iunkes (PR), sobre todas as acusações feitas
até agora contra a administração de Nilson Bylaardt,
que não deram em nada. Tiririca concedeu
entrevista no mês passado dizendo que agora sabe o

que faz um parlamentar e que durante as discussões
na Câmara Federal todo mundo fala e ninguém
escuta ninguém, afirmando ainda que o Poder

Legislativo
Ié uma fábrica de loucos'.
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Escola modelo
o empresário e prefeito de Rio
do Sul,Milton Hobus, esteve na
plenária semanal daAcijs, na
noite de segunda-feira, trazendo
um sopro de esperança para
os que já não acreditam no

poder transformador de uma
administração municipal.
Idealizador do projeto Escola
Modelo, falou sobre a iniciativa

pioneira no Estado, instituída
em 2006 que atende turmas do

primeiro ao nono ano em período
integral, incluindo na grade
escolar disciplinas relacionadas
ao empreendedorismo.A
vinda do prefeitofoi uma ação
do rNJE) Núcleo deJovens
Empreendedores com o objetivo
de viabilizar a implantação

do projeto na rede pública
municipal de laraguá do
Sul. Conforme Tiago Coelho,
coordenador do NJE, o projeto
pode contribuir com a inclusão
social de crianças e adolescentes,
ajudando também na formação
de mão de obra qualificada, uma
das principais demandas da
classe empresarial hoje.

Dívida Pública
Animadora a informação de que a Dívida Pública
Federal caiu em termos nominais no mês de julho.
Pena que esta queda se dê em função do aumento
da arrecadação muito mais que por economia nos
gastos damáquina pública. O governo continua
devendo R$1,734 trilhão paracredores internos e o

país deve para credores externos R$ 74,64 bilhões.
Como se pode ver, não são apenas os americanos

que empurram suas dívidas com a barriga.

Debate·Regional
o Núcleo de Jovens Empreendedores da Acijs-Apevi
aproveitou a plenária' da última segunda-feira para
apresentar a programação de eventos do núcleo que
vai muito além doVDebate Regional.

Sessão de negócios
\ Mais uma atividade do Núcleo de

Jovens Empreendedores acontece no
próximo dia 20 de setembro no Cejas.
Programa-se desde já.

CIGARRO MAIS CARO
o Núcleo de Jovens Empreendedores daAcijs
ApeviA Secretaria da Receita Federal informou

que o aumento do preço dos cigarros será de
20% em dezembro deste ano, caso os fabricantes

repassem todo o aumento do Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI) autorizado pelo
governo. O Fisco anunciou ainda que a tributação

dos cigarros continuará crescendo no futuro, com
alíquotas maiores do IPI no início de cada ano. No

começo de 2015, o preço médio dos cigarros, caso
os reajustes do imposto sejam repassados pelos
fabricantes, estará 55% maior, informou a Receita
Federal. O último aumento autorizado pelo
governo no preço do cigarro foi em maio de 2009:

A consequência
Poucas semanas depois de rebaixar a nota
da dívida dos Estados Unidos, a agência
de classificação de risco Standard & Poor's
anunciou a saída do atual presidente.
Deven Sharma continuará trabalhando
como um conselheiro e deixará a empresa
definitivamente no fim do ano. A S&P foi alvo

demuita pressão e crítica depois de tirar a nota
máxima americana. Amudança na presidência
já era discutida antes do corte da nota dos
Estados Unidos. Deven Sharma, que era

presidente da S&P desde 2007, será sucedido
em 12 de setembro pelo diretor-executivo de

operações do Citibank, Douglas Peterson.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL tEM R$) 1.5992

DÓLAR TURISMO (EM: R$J, 1,5200
DÓLAR P.P;,RAIi.ELO. (E. ),

Feirão do Imposto.
Já está em exibição no Cejas o veículo Uno que poderá
ser seu por cerca de R$ 20 mil. Interessados podem
fazer suas inscrições pelo sitewww.carrosemímposto,
com.br, que já está ativo. O sorteie ocorre no dia 17 de
setembro às llh, no Shopping Center Breíthaupt. O

. veículo Fiat Uno zero quilômetro, que custa cerca de
R$ 28mil com impostos, será vendido ao sorteado por
aproximadamente R$ 20mil (sem os tributos). Esta
ação conta com o patrocínio da Fiat Iavel, de Jaraguá
do Sul.Amobílízação ern torno do Peírão do Imposto
incluirá ainda a venda demedicamentos sem impostos,
na Farmácia Popular (em frente ao 'Posto Marechal), no
Centro de Jaraguá do Sul, no dia 16 de setembro, entre
9h30 e 15h30. Nos dias 16 e 17 também ocorrem ações.
educativas, como a exposição do percentual de impostos
que incidem sobre os preços de alguns produtos nas
gôndolas da rede de hipermercados Brelthaupt,

Eike Batista Pânico
nas bolsasDepois de ver sua fortuna

encolher fortemente, o maior
bilionário brasileiro informa

que no mundo real as coisas
continuam acont�cendo e que
em outubro chega a primeira
plataforma de petróleo da OGX.
Embora as ações das empresas
tenham caído fortemente, o fato
é que as empresasX continuam
com o caixa repleto para fazer os
investimentos propostos.

Analisando as séries

históricas, os especialistas
afirmam que, segundo
o padrão, as dificuldades
nas bolsas deverão durar
mais de seis semanas.
Em outras palavras,
até para "acomodar as
melancias na carroça"
leva algum tempo.

Países flutuantes

Desaceleração global
Os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento

Econômico - OCDE - tiveram em conjunto um crescimento de .

apenas 0,2% no segundo trimestre do ano. No trimestre anterior já
tinha sido de apenas 0,3%.Isto consolida uma situação que poderá
sermuito ruim para o Brasil na medida em que os preços das
commodities tendem a perder força.

LOTERIAS A Ferro Velho Spezia Ltda EPP -

CNPJ:09.007.265/0001-96, comu

nica que requereu à Fundação do

Meio Ambiente-FATMA, a obtenção
da Licença Ambiental de operação
- LAO, para atividade de fabricação
de Transportes de Produtos Peri

gosos, processo TPP/21077fíSP,
localizada em Jaraguá do Sul/SC
na Rua Manoel Francisco da Costa,
nO 555 - CEP: 89257-000.

QUINA
SORTEIO N° 2677
34 - 50 - 54 - 56 - 69

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 663

02 - 04 - 05 - 06 - 07
09 - 11 - 13 - 16 - 17
19 - 21 - 22 - 23 - 24
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edição inicia nesta semana
Evento tem corno

objetivo informar a
população do Vale
do Itapocu sobre
alta carga tributária

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

OBrasil é o terceiro país com o

imposto mais alto do mun

do. Até o mês de'maio, obra
sileiro trabalha apenas para
pagar impostos. Essas e outras

informações referentes à carga
tributária serão repassadas ao

consumidor, durante o Feirão
do Imposto 2011. O evento inicia
essa semana no Vale do Itapocu
e tem como objetivo promover
a conscientização a respeito do

peso da carga tributária sobre os

bens de consumo. Criado em 2003

pelo Núcleo de Jovens Empreen
dedores de Joinville (NJE), esta

será a sexta edição realizada em

Jaraguá, coordenada pelo Núcleo
da Apevi (Associação das Micro
e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) e Acijs (Associação Em

presarial de Iaraguá do Sul).
Esse será o segundo ano em

que o Feirão sorteia o direito de

compra de um carro zero quilô
metro isento de impostos. Interes
sados podem fazer suas inscrições

/ DMJLGAÇÃO

teado por aproximadamente R$ 20
mil (sem os tributos). A ação conta

com o patrocínio da Fiat Iavel,
A mobilização em torno do

Feirão do Imposto inclui ainda
a venda de medicamentos' sem

impostos na Farmácia Popular,
localizada em frente ao Posto Ma-

Brasil Eliciente

Paralelo ao Feirão, o NJE tam

bém está mobilizado na busca por

assinaturas para o Movimento Bra
sil Eficiente, que defende a neces

sidade de uma reforma tributária
no país. Segundo o coordenador
do Núcleo da Apevi, Tiago Coelho,
são necessárias mil e quatrocen
tos assinaturas para encaminhar a

documentação para apreciação no

Senado. "É a forma que temos de
mudar essa realidade no Brasil. Va
mos aproveitar o evento e levar a in

formação às pessoas dos problemas
que enfrentamos com impostos. Se
pagamos, pelo menos devíamos ter
a contrapartida", ressalta Tiago que
também é coordenador do Feirão
do Imposto do Cejesc (Conselho
Estadual dos Jovens Empreendedo
res de Santa Catarina) e da Conaje
(Confederação Nacional dos Jovens
Empresários) .

• Dia 16/9
O quê: venda de medicamentos sem
impostos
Onde: Farmácia Popular do Centro.
Horário: das 9h30 às 15h30
• Dia 17'/9
O quê: Sorteio carro sem impostos
Onde: Shopping Breithaupt
Horário: llh

Inscrições: pelo site www. .

carrosemimposto.com.br
Mais informações através do telefone (47) 3275-
7012 e pelo e-mail consultor4@acíjs.com.br

Tiago cpaer consc:ientizar consumidores sobre a�ga tributária brásileim,
",

'" .,I,.
I

'.

,

pelo site www.carrosemimposto.
com.br, que já está ativo na rede
mundial. O sorteio ocorre no dia
17 de setembro às 11h, no Shop
ping Çenter Breithaupt.

O veículo Fiat Uno zero quilô
metro, que custa cerca de R$ 28mil
com impostos, será vendido ao sor-

rechal, no Centro, no dia 16 do

próximo mês, entre 9h30 e 15h30.
Nos dias 16 e 17 também ocorrem

ações educativas, como a exposi
ção do percentual de impostos que
incidem sobre os preços de alguns
produtos nas gôndolas da rede de

hipermercados Breithaupt.

"-

Candidatos poderão estudar antes das eleições
ARQUNOOCP

-

Não basta apenas querer ser
vereador. Ter noções do traba
lho no Legislativo é fundamen
tal. E é com esse objetivo que a

Avevi (Associação das Câmeras
e Vereadores do Vale do Itapocu)
disponibiliza, no próximo ano,
a Escola do Legislativo da Avevi,
direcionada a candidatos, vere
adores eleitos e qualquer pessoa
da comunidade que queira agre
gar conhecimento. O lançamen
to oficial da Escola ocorre hoje,
às 19h, no auditório da Associa

ção Empresarial de Schroeder.
A solenidade contará com os

presidentes dos partidos. políti
cos' além da presença do diretor
da Secretaria Especial do Interle
gis-Comunidade Virtual do Po
der Legislativo, Haroldo Feitosa,
e da coordenadora da Escola do

. Legislativo daAL (Assembleia Le
gislativa), CarlaVieira Pedrozo.

Segundo Q presidente daAvevi,
Valmor Pianezzer, a ideia de mon-

I �

I

I
J

!
I
\ '"

tar a Escola do Legislativo na re

gião ocorreu após um diagnóstico
feito pela associação sobre como

o vereador via sua condição como
legislador. ''A entidade queria bus
car novas propostas para o plane
jamento estratégico e vimos que
muitos começaram sem saber di-

-

reito o que acontece. O vereador é
o primeiro contato com a comuni

dade, eles devem ser informados,
qualificados sobre como devem
atuar", afirmaValmor.

.

Aprimeira etapa do projeto ini
cia em setembro, coma divulgação
em escolas, universidades, asso

ciações empresariais de classes e
demoradores.A Escola do Legisla
tivo vai de março a junho do próxi
mo ano e terá comometa preparar
os candidatos para as eleições de
2012. O aluno aprenderá as partes
técnicas e legais que dizem res

peito ao Legislativo e à campanha
eleitoral. O próximo passo será um
curso intensivo, disponibilizado
na segunda quinzena de outubro

para os candidatos eleitos. O cur

so prossegue até janeiro de 2013 e·

passa ao vereador noções técnica,
regimento interno, trâmite da Câ
mara, Lei Orgânica do município,

. comissões, preposições, além de
outros aspectos importantes.:
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Evento visa despertar
o interesse político

JUVENTUDE ENGAJADA

Congresso vai discutir as necessidades
dos jovens da região e a importância da

participação na política apartidária
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Na próxima segunda-feira, dia

29, Jaraguá do Sul receberá a. 2a

Conferência Regional de Políticas
Públicas de Juventude. As organi
zadoras são as SDRs (Secretarias de
Desenvolvimento Regional) de Iara
guá e Joinville, que decidiram con

centrar o evento em apenas uma das
cidades. A conferência é bienal e este
ano terá como tema "Estado Forte,
Juventude Presente". O objetivo do
encontro é debater sobre o direito
ao desenvolvimento integral (edu
cação, trabalho, cultura e comuni

cação), direito ao território (cidade,
campo, transporte, meio ambiente e

comunidades tradicionais), direito à

experimentação e qualidade de vida

(saúde, esporte, lazer e tempo livre),

direito à diversidade e à vida segura
(segurança, valorização e respeito à
diversidade e direitos humanos) e

direito à participação.
EmGuaramirim, a conferência não

conseguiu muitas adesões. Embora
a organização tenha se empenhado
para tornar o encontro atrativo, não
houve participação representativa dos
jovens e o evento acabou não ocor

rendo. Tânia Dantas, gerente de Assis
tência Social, Trabalho e,Habitação da

SDR, vem procurando respostas para
o desinteresse do jovem quando o as
sunto são seus direitos e anseios. "Se
o jovem não participa, não tem como

sabermos o que ele quer", salienta. O
pastor Rudi Sano, vice-presidente do
Conselho da Juventude de Jaraguá
do Sul, afirma que falta engajamento
aos jovens de hoje. Ele observa que na
maioria dos conselhos há adultos fa-

EDUARDO MONTECINO

ESPETÁCULO
Escola Ribeirão Molha
prepara Boi de Mamão
AEscolaMunicipal de Ensino FundamentalRibeirão
Molha apresenta no final destemês, naArena
Iaraguá, a 19a edição do Folguedo do Boi deMamão.
Os números artísticos vão da capoeira, cantoria,
dança e teatro ao resgate de temo de reis e desfile de
bonecos de até cincometros de altura. O espetáculo
acontece no dia29, segunda-feira, às 15he 19h30,
e dias 30 e 31, às 9h e às 15h. Os ingressos serão
vendidos no local, aR$ 2. No ano passado, o evento
reuniu cerca de 4,7mil espectadores.

lando para jovens. "Precisamos gerar
a consciência da importância do inte
resse do jovem pela política apartidá
ria", ressalta Rudi.

.

Segundo dados do último Censo
do IBGE (Instituto Brasileiro de Ge

ografia e Estatística), Jaraguá tem

32.522 jovens com idades entre 15
e 29 anos. A conferência será volta
da para este público. Estão previstas
palestras e oficinas. Para divulgar o
evento, a SDR convocou escolas, en-
carregadas de repassar o convite aos Omunicípio de Schroeder implantou estemês a
alunos, o Diretório Acadêmico, além primeira etapa do PlanoMunicipal doMagistério,
do contato pessoal com os Bombei - que consiste no enquadramento dos profissionais do
ros Voluntários para convidar os as- setor nanava estrutura remuneratória prevista em
pirantes. Tânia afirma que a expec- lei, determinando uma diferença entre o salário do
tativa é de um público de cerca de profissional com curso superior de 20% em relação
150 pessoas. "Nossa intenção é levar ao salário do profissional que somente detenha
para o Estado, os pleitos da juventu- o curso demagistério. O piso mínimo é de R$
de da região", destaca. No encontro 1.180. A segunda fase do plano será implantada
serão definidos os delegados que em Iode dezembro do ano de 2012, e importará
representarão a região na conferên- no pagamento de regência aos profissionais
cia estadual, e, posteriormente, na que estiverem efetivamente em sala de aula,
nacional. A conferência da próxima na proporção de 4% a 6% sobre o salário-base

segunda - feira será realizada no au - do profissional, dependendo do local em que o
ditório do Colégio Marista São Luís. mesmo desenvolve suas atividades.

•

J f l' (r .' 1(' l' J' liunh rbtli .Eihs:'!:.d!u,e;r--l �}n L:..*1 ;;;ti """ :.1.', � u.��<1'1n
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SCHROEDER

Plano do Magistério
começa ser implantado

\
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ESTÓRIAS, LENDAS E CANçõES

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

I ..�:..I ".)r\ ..

uinenue(JlJonos

PELO MUNDO

Wir gehn zum Schülzenlesl
,

(Nós vamos à Schülzenlesl)
A canção "Wir gehn zum Schützenfest" é o hino da Festa
dos Atiradores, realizada em Jaraguá do Sul desde 1989.
Gravado pela banda alemã Die Original Mottener (foto) em
1991, amúsica é lembrada e cantada até hoje nas edições
do evento. Confira a letra e a tradução:

I

�

Wirgehn zum Schützenfest
nach Iaraguâ, mitMama,
Papa, Opa und der lieben

Omama.
Wirgehn zum Schützenfest
nach Iaraguâ, mitMama,

Papa opa Omama.

..

Wollt lhr was erleben, já
dann kommt nach

Iaraguâ, aus Santa
Catarina sind alieFreunde da.
Auch aus dem fernen Rio
kommen viele geme her,
DieMusik kommt aus
Deutschland, es sind die

Mottener!

L

Sie spielen auffur alt und
jung und bringen Euch in

Schwung,
den Walzer und die Polka

spiel 'n siemitBegeisterung.
DieStimmungdie ist

riesengross, drum kommt
doch alie "Ia... I"

Zu diesem schonen Schützen

fest, dem fest in Iaraguai

An jedem Tag ist hier was los,
die Stimmung istfamas, .

Wir denken nicht an unsere

Sorgen, die sind wir hier los.
Wir trilJkim gutgekühltes
Bier und tanzen immerzu,

Das Schützenfest in Iaraguâ das ist
der grasse Cloul

Doch einmal heist esAbschied
nehmen, Abschiedfür ein Iahr;

Beim nãchsten grossen Schützen

fest sind wir wieder da.
Drum sind wir niemals traurig,

den wir wissen alie "Ia ... I"
Auch nãchstes Iahr ist Schützen

fest, das Fest in Iaragudl
******

Nós uamos ii Schiitzenfest
rUI Iaragud,

Com a mamãe, papai,
vovô e a querida uová.

Nós vamos à Schutzenfest
para, Iaragud,

Com. a mamãe, papai, vovô, vovó.

Se vocês querem presenciar algo,
então venham a Iaraguâ,
De Santa Catarina estão

todos os am igos lá,
Também do Rio distante
muitos gostam. de ir lá,

A música vem daAlemanha.

DIVULGAÇÃO
.',

Nesta sexta-feira, dia 26, às 20h, o Clube Atlético Baependi será
palco para a escolha da rainha e das princesas da 23a edição da
Schützenfest - a Festa dos Atiradores. Este ano, 16 candidatas

representando cada uma das sociedades ou clubes de tiro da região
concorrem aos postos de representantes da festa, diferente dos anos
anteriores,.quando a eleição ocorria durante a festa. A forma de
escolha das rainhas também era diferente no passado: entre 1989
e 1992, elas eram eleitas através da venda de votos. De 1993 a 1995,
a escolha foi realizada através da competição de tiro com arma

apoiada nas modalidades carabina, flecha e chumbinho. A partir de
1996 é que representantes passaram a ser escolhidas através de um
concurso com um corpo de jurados. � I j í I f Iii' II

são osMottenerl

Eles também tocam para os velhos
e jouens e agitam vocês todos,
fi valsa. e a polca eles tocam
com muito entusiasmo.

A animação émuito grande,
por isso venham todos. "sim .. J"
PtU"(.1. esta linda Schützenfest,

a festa ern Iaraguá!

Todo dia acontece algo aqui, a
animação é extraordinária, não

Pensamos em nossas preocupações,
elas não existem aqui.

Bebemos cerveja bem gelada e

dançamos constantemente.
A Schiitzenfest em Iaraguá é o

grande destaque!

Então testa despedir,
despedir-se por um ano,

Na próxima grande Schiuzenfest
nós estamos novamente lá.

Por isso nunca estamos tristes,
pois todos sabemos "sim .. .I"
Também no práximo ano tem

Schiitzenfest, a festa em Iaraguál

1954

Adeus a Vargas
No dia 24 de agosto de 1954, o presidente
GetúlioVargas suicida-se comum tiro no

peito, em seus aposentos no Palácio do

Catete, no Rio de Janeiro (RJ). O suicídio
do "pai dos pobres" foi causado pela
pressão da imprensa e demilitares

para que ele renunciasse, através da
assinatura do "Manifesto dos Generais".

Planeia anão
Nesse mesmo dia, em 2006, a União
Astronômica Internacional (UAI) criou
uma definição de planeta formal, o que
fez com que Plutão fosse rebaixado à

categoria de planeta anão, junto com

Ceres e Éris. Até aquele ano, Plutão -

composto primariamente de rocha e

gelo- era considerado como o nono

planeta do Sistema Solar.

INVENÇÕES ANTIGAS

Microscópio eletrônico
Em 1931, o físico alemão Ernst Ruska e o

engenheiro elétrico Max Knoll construíram
o protótipo do microscópio eletrônico, que
diferentemente do microscópio óptico -

que utiliza a luz - usa feixes de elétrons,
garantindo um potencial de aumento muito
supenor.
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MÚSICA

ncerto solidário

BENEFICENTE
Grupo ele Câmara da Scar sobe ao palco com o objetivo ele arrecadar

doações e, assim, ajudar a corporação jaraguaense ele bombeiros
voluntários amanter as aIividacIes ele socorro à população

Banda OverDrive ln eGrupo deCâmaradaScar tocam, nesta
sexta-feira,para homenagearos45anosdosBombeirosVoluntários

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

KELLYERDMANN

Centro Cultural da Scar vai se
transformar em uma grande
sala de cinema, nesta sexta-feira.
É que a banda Over Drive In e o

Grupo de Câmara da instituição
sobemjuntos ao palco para fazer

o público relembrar asmais imortais canções
já emanadas pelas telonas da sétima arte.

O concerto, intitulado 'Música de Cine

ma, além de conduzir a plateia por uma via
gem sonora, também possui um motivo a

mais para acontecer. É que ele comemora
os 45 anos de existência do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Iaraguá do Sul, feste
jados no início desta semana. Sendo assim, a
soma resultante da venda dos ingressos será
doada à entidade. Ela ausaránamanutenção
das atividades. Os acessos custamR$ 25 e po
dem ser encontrados na secretaria da Scar e
na corporação, instaladanaRuaEpitácio Pes
soa, no Centro.

�ço .

o 'OVE; ConcertoMúsica eleCinema
QUJ!Uf18}O: sexta-feira, 26
O'N'DiJ::.� Centro Cultural da Scar,
em Jaraguá do Sul
�jffll@,Jl!Jlt:' �i�[1QJ/II���,I�1!#�:: a partir das 20h
l"p1g}P,1IVb,��I{;U!{{iulg:1ffi 1m.:::1Ui1!g;'!I!{a·A!*I,� R$ 25 (renda revertida aos
BombeirosVoluntários)
IH,JIi����,il: ,ql�{,)'''�:'U;U'fllt:ntWil�� na secretaria da Scar e na
sede da COI'JM)I'aÇáo, na ruaEpitácio Pessoa
JiNF01l1fGJl.VmçÕ&'i: (47) 3275-2471 e 2106-1012

PROGRAMA
• As time goes by, do filme Casablanca, de 1942
• Over the rainbow, de O mágico de Oz, 1939
• Limelight, de Luzes da Ribalta, 1952
• Love me tender, de Love me tender, 1956
• Raindrops keep on my head, de Butch Cassidy e Sundance Kid, 1969
• Love Story, de Love Story, 1970
• How deep is your love, de Embalos de sábado a noite, 1977
• NewYork, de NewYork NewYork, 1977
• Cant take my eyes offyou, de O franco atirador, 1978
• I just called to say I love you, de A dama de vermelho, 1984
•Who wants to live forever, de Highlander, 1986
• Love theme, de Cinema Paradiso, 1988
• Unchained melody, de Ghost, 1990
• Por una cabeza, de Perfume de mulher, 1992
• Can you feel the love tonight, de Rei Leão, 1994
• She, de NottingHill, 1999
• Bridge over troublewater, de A procura da felicidade, 2006

Mllher adora
rOlpa lava!

E assim como as

mulheres, a .�
também está de
visual novo.

Uma nova a
cada semana!
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
Preenéha 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.

HORIZONTAIS
1. Chefe de família / (ReI.) O autor do Terceiro Evan-

gelho
2. (Gír,) Qualquer soma de dinheiro
3. Melhorar, aperfeiçoar

'

4. A atriz Ravache, do cinema, teatro e TV / Doença
Sexualmente Transmissível

5. Sensação de profunda repugnância / Cidade dos
Países Baixos, capital da província da Holanda me

ridional
6. Aclamar em público
7. Escola Paulista de Medicina
8. Começar a dormir
9. (Var.) Inflamação crônica da pele, caracterizada por

ulcerações ou manchas / Nascente de água
10. (Ingl.) Na guerra, setor mais avançado das tropas

diante do inimigo / A model é a que desfila ou posa
no mundo da alta moda e sobressai por sua fama
ou por seu prestígio 10

11. Cabelo dividido em trancinhas, às vezes entreme-
adas de linhas coloridas

li
12. Reforçar mapas, estampas, etc. colocando-os so-

bre tecido fino
13. Rio de Portugal, afluente do Mondego / Instrumen

to que antigamente era usado para fazer contas.

VERTICAIS
1. Campina, planície / O cineasta inglês Hitchcock

(1899-1980), de "Um Corpo que Cai" e "Psicose"
2. Degustação de um sabor, geralmente de um líquido
3. Edifício sagrado onde os fiéis se reúnem para rezar

/ Coisa contrária, antítese ,

4. Animal de grande cabeça com um ou dois chifres
5. Tecido enfeitado de lâminas prateadas ou feito com

fio de metal/Inquérito Policial Militar / Pequena
peça de madeira que se coloca ao longo de um

osso fraturado, para imobilizá-lo
6. Automóvel fabricado pela Fiat / Indivíduo do sexo

masculino / Sigla da Força Aérea Brasileira

7. (Eixo) Um sistema de transmissão de torque usado
em veículos e motocicletas / Antigo instrumento
musical de cordas

8. Uma das regiões do maior connnente da Terra
9. Entrar em crise psicótica / Muito veloz,

2 3 4 5 6 7 8 9
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
48 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES

DIVIRTA-SE

Amulher estava cansada de omarido chegar em casa todo dia bêbado. Um

dia, após e,le chegar deum bar caJ11baleal].do q� tão bêbado, ela�e disse; .

- Chega! Não aguento mais isso! Ou você bebe moderadamente ou nós
vamos nos separar!
Omarido ficou preocupado com aquilo. Resolveu fazer o que amulher
havia exigido. Um dia, chegou ao bar e pediu quatro garrafas de cerveja.
Após tomá-las, ele pensou, já bêbado: "vou fazer o que minhamulher
falou". E gritou para o garçom:
- Garçom, traz para mim cinco garrafas de Moderadamente, ok?!

"

o litro de cana
o bêbado estava caminhando com um litro de cachaça embaixo do braço.
Ao descer a escadaria que. dava acesso a própria casa, tombou e..desceu de

.

escada rolando. Lá embaixo, depois de cair, o bêbado ficou preocupado foi
com a bebida. Passando amão pelo corpo viu que estava todo molhado,
imediatamente, gritou:
" Deus queira que seja sangue.

-

PREVISAO DO TEMPO

Nuvens na

faixa Leste
A circulaçãomarítima
mantém o.predomínio de
nuvens na faixa Leste do
Estado. As condições de
chuva permanecem. No

Oeste, Meio Oeste e

Planalto Sul, tempo mais ,..�
b d I .... i" ...--�
a erto com presença e so .
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
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S VOfj� V/ij "ABA...
DONA EMMA
A quarta-feira será

chuvosa em Dona Emma.
I

Hoje, õs termômetros
marcam temperaturas
entre os 9"e e os 16°e.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

aS",lia de ar e

seao irADa, o tem
Na quinta-feira, uma nova frente
fria chega a Santa Catarina. Ela traz
previsão de chuva e trovoadas entre
a tarde e a noite para amaioria das

regiões do Estado. No início do dia
também chove na faixa Leste por
causa da circulação marítima. As
temperaturas estão em elevação.

Na sexta-feira, o dia ainda começa
com chuva em todas as regiões do
Estado. No entanto, o tempo começa
amelhorar por causa do avanço de
uma novamassa de ar frio e seco

por Santa Catarina. Os termômetros

registram temperatura em declínio e

os ventos são de sul a sudeste.

..

Nublado Trovoada CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8
�

r MINGUANTE 21/8

.NOVA 29/8
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Mame

ComAmor de:
Sandro Simes
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Feijoada
beneficente
ozs: Wandér Weege, e toda a sua

equipe da rádio Iataguâ, quer reunir
mais de duas mil pessoas para movimen

tar, no próximo sábado, dia 27 de agosto,
nas churrasqueiras do ParqueMalwee, a 1 a

Feijoada Beneficente da emissora. O evento

contará com participação ímpar do feijoei
ro e amigo Sérgio Lazzaris e a animação do
Musical Is, banda que tem na batuta o san

foneiro Sérgio Ulrich(leia-se Bar do Sérgio).
Toda a renda da festa será destinada à Casa
deApoio PadreAloísio Boeing. Imperdível!

Leitor fiel
- o leitor fiel de hoje é o amigo Celestino
Klinkoski, candidato a vereador, que nos
confessa que sempre lê esta coluna pata
ficar por dentro das melhores novidades
de nossa sociedade. Valeumesmo!

", uas as
• Assistindo TV fiquei sabendo que as

balas usadas paramatar a juíza Patrícia
Acioli, no Rio, eram da PolíciaMilitar. Que
baita novidade!.

• Cá entre nós, existe um caminho para
garantir a polícia eficiente e honesta:
uma corregedoria forte, que atue com
independência. Aí é difícil.

Open house
Dayse Gomes recebe amulherada descolada da urbe sorriso,
hoje, à noite, na sua bela casa, movida a coquetel e com um

grande detalhe: as comidinhas e todo o serviço são assinados

pela anfitriã. Nivermais chique impossível.

AMIGAS As irmãs Jose e Raquel Gonçalves com uma

amiga também prestigiaram a lia Feijoada do Moa

Moa Gonçcdves

-

:�SPW1'R/7;, C> fr'; í:7 ()l!;t,
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:Glnástica é moda
,Av. Mal. Deodoro da Fonseca
1819 - centro - Jaraguá do Sul

DESFILE Jl estilista Ana Vieira

apresentou os des6les da Requinte .

e Doca Grande, na Feijoada do Moa

Buxixo
Alguém pode dizer quem
era aquelamoça que foi
flagrada aos beijos com
o cantor Nasi, ex-banda
Ira, sábado na Feijoada
do Moa? Seriamuito dizer

que ela é loira e recém
separada?

Scondidinho
omeu amigoMoisa, do
barScondidinho, breve

, movimenta novidades na
casa.Aguarde! Enquantoisso,
você pode curtir, todos os
sábados, a deliciosa feijoada
lÃBrasileira'. Bom demais!

NasceuCauê
. Quem nasceu ontem foi

pequeno galã Cauê Pires,
para alegria de seus pais,
Renato Pires e Márcia, e dos
avôs Terezinha Pires e Traudi

Alburqueque. Todos estão
muitos felizes.Valeu carinha!
Todos lhe aguardavam.

Todo dia- uma
Da série morro e não vejo
tudo: dizem que um certo

operador do direito, desses
meio birutinhas, teria pedido o

impeachment do ministro
GilmarMendes no STF. Pasmem ...

A chance de prosperar é zero,
mas bem que aquela turminha
esquisita, que não 'gosta de
cumprir a lei, adoraria que a

doidice vingasse. Né, não?

moagoncalves@netuno.com.br

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECON'I'EI
• Apaga velinha, bem
nesta quarta-feira, Heloisa
Helena Iunkes. Parabéns!

• Uma das presenças
bacana na 11 a Feijoada do
Moa, foi do casal boa gente
Maurici e Cristiane daMCV
Com. Inst. Elétricas. TURMA DE PESO O Feijoeiro Sérgio Lazzaris, o chef Tato

Dranco e toda a equipe da cozinha da Feijoada do Moa
• FernandoRaboch, do
RestauranteKantan, a
mil com os detalhes de

comemoração dos cinco
anos da casa, em outubro. Valdirzinho

e Nair
Feliz e apaixonado
continua, como sempre,
o ro�ance do querido
casal Nair eValdirzinho
da CEF. Beleza!

Tudo que
é humano

necessariamente
retrocede quando

não avança.

EDWARD
CIBBON

.•. Os comentários de
bastidores garantem que a

edição da Schützenfest este
ano será um sucesso.

• No sábado, 27 de agosto,
rola noAmizade, o Baile
dos Casais. A banda
Bauâria vai animar a
noitada.

• Meu tuiitter @
colunadomoa

Tempinho ruim!
Com esse tempo de chuva,
coitado dos motoristas: a

água sobe e os carros

caem em tudo o que
é buraco. E eles estão
em toda parte .

Dica de

quarta-feira
Com friozinho desses, nada
melhor que reunir as amigas
e conferir as delícias da
Confeitaria Bela Catarina.

• Dia 28 de setembro) na
Arena [araguâ, acontece
o mega shotu da cantora

sertaneja Paula Fernandes.

• Com essa, fui!

Onde comer
bem em Jaraguá
No RestauranteArweg. O buffet
todo dia tem novidade. Demais!

1aborato-rio
1en.zi

�.
.. .

.
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TRIO Os sobrinhos Marcelo DertoU, colunista
cultural da revista Nossa, Paula Rosa e o namorado
Daniel, de noripa, na Feijoada do Moa

3275-4044 \ -.� o,'
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_,.
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ANFITRiÕES Thiago Mattos e Pépe
Narloch da Fuel e 'este colunista

Na defesa da valorizaçãodo funcionalismo público, osvereadoresaprovaram o

projeto que institui um novo plano de cargos e vencimentos para os servidores
do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do

Sul). Os funcionários serão submetidos à avaliação de desempenho, de dois

anos cada período de apuração da progressão funcional.

Como política permanente de capacitação profissional dos servidores,
o desenvolvimento funcional tem por finalidade manter a autarquia
atualizada quanto aos recursos humanos necessários ao cumprimento de

suas obriqações institucionais.

A proposta foi aprovada de forma unânime em dois turnos de votação e

encaminhada ao Executivo para sanção.

I'

CÂMARA DE
VEREADORES
DEJARAGUÁDOSUL

OU\IIIIIIRII nA CAMAIIA II! VfR[AQ!lR[S

0800.648.6465
www.cmJS.$c.gov.br

'IAt_4<iltl(

Câmara de Verea'dores de Jaraguá do Sul - 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br
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ESCRITORA

CRÔNICA

PIJAMA
RASGADO
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Toda idealização exacerbada esconde em suas

portas trancadas um segredo que, muitas
vezes, é o oposto do que realmente se quer. Todo
desejo latente traz nas mãos de seu exército
potente o fantasma do troféu da frustração. Lutar
contra um ou outro é inútil, desgastante e exige
do lutador armas que ele nunca viu e nem sequer
sabe como construí-las, mesmo que quisesse.

Lembro-me de uma amiga, a Mona, e seu
homem, no sentido mais literário possível, o
Tico. Com o fim do relacionamento, Mona virou
passarinho ferido sem poder voar. Emudeceu, se
fechou na gaiola, não canta mais. Avista de longe
outros bandos para se juntar, mas está sem forças
e pensa apenas na sobrevivência do momento.
A bunda caiu, unhas vermelhas era luxo, cabelo
cuidado era sorte. Abandonou-se por opção,
pegou para companheiro o pijama rasgado, jogou
o tapete para a tal "Ordem e progresso". Encarnou
a vítima, brigava por pirraça, declamava discursos
inflamados a Tico cobrando as promessas, as

. juras de amor. Jurava vingança pela falta de

compreensão, pela falta de carinho, de cuidados,
de zelo de quem ama.

Ao contrário de Mona, Tico se cuidavamais
do que nunca. Tratava do cabelo, fazia regime
para emagrecer, batia perna em shopping para
fazer compras, jantava e badalava com amigos.
Acordava com as galinhas, abraçava e beijava
a agenda lotada e seguia pela estrada da vida.
Passava amaior parte do tempo resolvendo os

problemas da ex.

Trabalhava feito um
condenado para
pagar as contas
astronômicas do
cartão de crédito,
pois ela passava
os dias úteis em
horário comercial

comprando tudo
o que via pela
frente. A ex nunca

Acordava com
as galinhas,
'abraçava
e beijava a

agenda lotada
e seguia pela

estrada da vida.

precisava pensar,
Tico estava sempre preocupado com ela e se

esforçava ao máximo para apresentar as melhores
soluções para qualquer banalidade que surgisse.

.

Dizia que confiava na ex ao extremo, mesmo
tendo se "ferrado" algumas vezes (e desabafado
com Mona sobre isso). Trocavam mensagens e

e-rnails todos os dias, Tico e a ex, antes de Mona.
Tico abandonou Mona sob a alegação de que

não suportava mais suas histerias (algo típico nas

mulheres), suas manias e a rotina da vida a dois, o
mais estranho é que antes havia abandonado a ex

pelo mesmo motivo. Ele nunca estava satisfeito e

idealizava uma vida encantada e sem problemas
ao invés de valorizar a vida comum com todos os

encantos e desencantos que esta pode trazer.
Ninguém nunca poderá dar a ninguém algo

que nem ele próprio sabe o que é. Nada sei sobre
tudo isso, mas aconselheiminha amiga a buscar
um amor que saiba que toda relação tem suas

torturas e doçuras.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses dois lindos gatinhos estão festejando o primeiro ano de
vida no próximo mês. Por isso, a Tatiana resolveu comemorar a data

mostrando-os para todo mundo. É que o Téo e o Edu são muito amados
pela família e merecem os parabéns!

H VELAS
• FINA ESTAMPA

Griselda reclama do filho e tenta disfarçar o sofri
mento para Amália e Quinzé. Tereza Cristina confessa
a René que não aoeita o noivado de Patrícia. Crô teme
que Vanessa seja humilhada por Tereza Cristina. Ante
nor pede para Daniel ajudá-lo a apresentar a mãe para
a família Velmont. Tereza Cristina não deixa Crô trocar
de roupa para ir ao desfile. Daniel sugere que Antenor
fale com Griselda sobre seu jeito. Antenor pede para
conversar com Pereirão.

íno. Florinda diz a Petrus que ele precisa esquecer
o que aconteceu entre eles .. Dora pensa em Felipe.
Bartira e Farid reatam. Téinha descobre que Quiqui
qui mentiu sobre os versos de cordel e termina o

namoro. Os atores da Capitàl chegam com Penélope
de carro e são abordados pelos cangaceiros. Úrsu
Ia foge do acampamento e deixa um bilhete para
Herculano. Efigênia conta para Augusto que Jesuíno
é descendente de Serafim DÁvila. Felipe e Dora se

beijam. Timóteo vê Açucena e Jesuíno chegando à
Vila da Cruz.

A incrível trilogia de um

episódio secreto da história da
Grã-Bretanha chega ao último
e derradeiro volume. Em 'Cão',
de Manda Scott, a líder Boudica
e seus guerreiros estão no

limite para evitar a derrota
para os romanos. Quando o

governador recebe mais de
vinte mil legionários prontos
para impedir que qualquer
pessoa conduza a Britânia a uma

.

revolta, as esperanças começam
a se reduzir. Agora Boudica terá
de liderar as tribos do Oeste
da Britânia em uma resistência
cada vez mais sangrenta contra
a ocupação romana.

• MORDE & ASSOPRA
Wilson prende Naomi. Tânia diz a Júlia que acei

tou levar Dulce e Amadeu para o Rio de Janeiro com

Guilherme. Abner se anima com a possibilidade de

recuperar a fazenda e concorda em processar Isaías.
Minerva tenta convencer Josué a acusar Isaías de
mandante do incêndio na fazenda de Abner. ícaro pro
mete não abandonar Naomi. Abner vai visitar Naomi
e enconíra Júlia esperando por ícaro. Oséas suspeita
que Tiago tenha um caso com Lídia e questiona Dora.
Júlia fica incomodada com a desconfiança de Abner e
se 'afasta de ícaro.

• VIDAS EM JOGO
Maurício se esquiva das acusações e afirma

que Cleber explodiu o veleiro. A empresária não se

convence e o coloca para fora de sua casa. Mari
zete tenta convencer José a se candidatar para se

tornar síndico de seu condomínio. Zizi decide voltar
para casa. Regina conversa com Ivan na delegacia
e tenta convencê-lo a dizer ao delegado que Rita
planejou o crime. Marizete e Fabinho organizam a

campanha' de José. Maurício vai até a casa de Fran
cisco e pede ajuda para conseguir fugir do país. O
milionário se nega a ajudar e o advogada jura vin

gança. Francisco beija Rita com paixão. O delegado
pergunta para Ivan se outras pessoas estavam en

volvidas no sequestro.

O homem. O mito. O começo. É o

ano dos calouros na Faculdade
Coolidge e Van Wilder (Jonathan
Bennett) está pronto a festejar.
Para seu desapontamento,
todas as garotas fizeram voto
de castidade e um inspetor
linha-dura é quem governa a

faculdade. Van então embarca
em uma épica cruzada para
ficar com Kaitlin, a garota mais
quente do campus, e livrar a
faculdade da opressão sexual
e da falta de farra. Um filme
hilariante, onde nenhuma chefe
de torcida deverá ser intocável
e nenhum barril de chope
deverá ficar lacrado.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo comenta com Nicolau e Baldini que

tomará o poder novamente para acabar com Jesu-

ANIVERSARIANTES
24/8
Ana Paula O. Corrêa
Aurea M. Kollete
Daniel L. Nicocelli
Deotindo Venera

Douglas H. Zoz
Edson C. Steindl
Eduardo J. Pomianowski
Ervino Harmel

. Fernando Oecshler
Flávio L. Mesquita
Gabriel E. Cordeiro

Gabriel Saganski
Guiomar Sklarskie
Juliano Cardoso
Karen Kopp
Lauro A. Schvarz
Lindomar Sklarskie

Luana Becker
Luiz Felipe
Márcio F. de Souza
Marisa S. Azevedo
Matheus Muller

Pedro I. Rioter

Rubens Voigt
Waldemar M. Rau
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TIRINRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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NÃO SE PREOCUPE, NADA VAI DAR CERTO
Lalau (Gregório Duvivi'er) se apresenta pelo interior do país com seu show de piadas, cujo tema prin
cipal é o pai, Ramon Velasco (Tarcísio Meira), um ator que sempre se mete em trambiques. Um dia,
ao se apresentar no Ceará, Lalau recebe uma proposta
tentadora feita por Flora (Flávia Alessandra), que oferece

US$ 100 mil para que ele finja ser um famoso guru em

uma palestra motivacional no Rio de Janeiro. Ele aceita
a proposta e parte para o Rio, sem avisar o pai. Após
ver o filho na capa de um jornal, já como o guru, Ramon
resolve também ir ao Rio de Janeiro, onde cria diversos

personagens para garantir a própria parte.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)

• Cine Breithaupt 2
• Os pinguins do papai - Dub (15h e 16h50)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (18h40 e 21 h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21 h20)

JOJNVILLE
• Cine Garten 1
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19b50 e 21 h50)

• Cine Garten 2
• Onde está a felicidade? - Nac (14h30, 16h50, 19h15 e 22h)

• Cine Garten 3
,

• Super 8 - Leg (13h50, 16h50, 19h15 e 22h)

• Cine Garten 4
• Quero matar meu chefe - Leg (18h40)
• Assalto ao Banco Central- Nac (18h30 e 21h10)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h15)

• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h45, 17h10, 19h30 e

21h30)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h40)
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 16h1 O)

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45 e 21 h45)

• Cine Mueller 2
• Onde está a felicidade? - Nac (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (13h30, 16h1 O, 18h50 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h40)

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)
• Cine Neumarkt 2
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20, 19h50 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 3
• Quero matar meu chefe - Leg (19h215)
• Super 8 - Leg (14h, 16h30 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 4
• Onde está a felicidade? - Nac (14h15, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 5
• Não se preocupe, nada vai dar certo - Dub (13h45, 16h20,
18h45 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Professora sem classe - Leg (14h45, 17h, 19h40 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smu_rfs - Dub (14h, 16h30, 19h e 21h25)

• Cine Norte Shopping 2
-Protessora sem classe - Leg (13h50, 16h10,
18h10 e 20h25)

• Cine Norte Shopping 3
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 15h50)
• Lanterna Verde - Leg (18h30 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 4
'. Super 8 - Dub (13h40)
• Melancolia - Leg (16h, 18h55 e 21 h45

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h10, 15h25, 17h40 e 19h55)
• Super 8 - Dub (22h10)

• Cine Norte Shopping 6
• Onde está a felicidade? - Nac (14h50, 17h20 e 20h05)

• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -

Dub (18h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (12h40)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg
(15h15 e 20h45)

Paloma Bernardi

nega romance
A atriz Paloma Bernardi, que brilhou
na novela Insensato Coração como a

personal trainerAlice, negou que esteja
vivendo um romance com o colega de
trama, Leonardo Carvalho, filho de Dennis
Carvalho e Christiane 'Iorloni, Além disso,
também aproveitou para refutar alguma
possibilidade de posar nua. "Não tem

condições, adoro estar vestida", disse.

Sandy exigiu um
camarim exclusivo
A cantora Sandy não para de causar
polêmicas. A última foi um pedido feito à

produção do Criança Esperança, da Rede
Globo. Ela, que participou da gravação,
teria exigido urn camarim exclusivo à

organização. Tal regalia, porém, somente
foi concedida às grandes estrelas do evento,
como Renato Aragão e Xuxa. Muita gente
teve que dividir o espaço nos bastidores,
devido ao grande fluxo de celebridades.

Paola e Joaquim
vão para a Grécia
A atriz Paola Oliveira e o ator Joaquim Lopes
estão programando uma viagem juntos.
Os dois, que já dividem o mesmo teto,

precisaram aguardar o fim de suas novelas,
ela em Insensato Coração e ele emMorde
&Assopra, pára curtiremmerecidas férias.

Após o final da trama das sete, deWalcyr
Carrasco, previsto para outubro, o casal deve
curtir urna 'lua demel' na Grécia.

Ator: ·aprendi a
enganar otárias'
Após ter feito sucesso na pele do vilão

Léo, de Insensato Coração, o ator
Gabriel Braga Nunes vai aproveitar as
férias para viajar a Nova Iorque, onde
pretende tocar guitarra e passear. Ele,
que tem três filmes para lançar no
cinema, tem sido questionado sobre o

que aprendeu com o polêmico papel.
"Aprendi como enganar etárias", brinca.

HORÓSCOPO

Affleck na espera
do terceiro filho
A atriz Jennifer Garner está grávida
novamente. Ela espera o terceiro filho,
fruto do casamento com o ator Ben

Aftleck, com quem já tem outras duas

filhas, as meninasViolet e Seraphina. O
casal confirmou a gravidez à imprensa.
Além disso, uma fonte disse à revista

que a atriz sempre quis ter três filhos.
"Este sempre foi seu plano", completou
a pessoa.

Márcio Garcia pode
não voltar mais à TV
O atorMárcio Garcia, que está fora das telas.
daTV já faz algum tempo, pode permanecer
distante das novelas da emissora por ainda
mais urn período, aliás,muito além do
inicialmente planejado. Ele tem gostado
bastante da experiência de atuar como
diretor de cinema e pensa em atémesmo
não voltar a trabalhar como ator. A ideia o
tem agradado muito.

ÁRIES
Há sinais de grande entrosamento com o pessoal de casa.
No amor, cuidado com o excesso de ambição ou poderá se
dar mal. Aproveite os bons momentos com a família.

TOURO
No trabalho, use e abuse da expressão verbal que estará
mais criativa e bem-humorada. No campo afetivo, o diálogo
será fundamental para chegar a um acordo.

GÊMEOS
Cuidar da vida espiritual será a maneira mais adequada de
conquistar a paz interior. Não deixe que o ciúme desgaste a

vida a dois. Ganhe dinheiro com um hobby.

CÂNCER
O dia favorece a expressão dos sentimentos e as

manifestações de carinho. Tente baixar as expectativas
amorosas. Convém fazer algumas concessões nesta noite.

LEÃO
Hoje, você estará mais sensível aos desejos dos outros.
Alguns contratempos à tarde podem agitar a rotina neste dia.
Cuidado para não sacrificar a vida amorosa.

VIRGEM
Quanto mais envolvido estiver com a profissão, maior será o
destaque! No romance, a paixão e a cumplicidade vão estar
em harmonia. Cuidado com a impulsividade.

LIBRA
Você terá sucesso para ampliar os contatos profissionais e
se dedicar a uma atividade prazerosa. No amor, mudanças
profundas podem marcar a vida a dois.

,
ESCORPIÂO
Atividades que exijam conhecimento específico serão as

mais favorecidas nesta quarta-feira. No campo afetivo, uma
declaração de amor virá a calhar. Invista nos estudos.

SAGITÁRIO
Ótimo momento para desenvolver trabalhos em equipe.
Demonstre interesse pela profissão. No campo afetivo, há sinais
de uma crise emocional.lnteraja com as pessoas ao seu redor.

CAPRICÓRNIO
Tudo o que você conseguir será através do seu esforço e

dedicação pessoal. No campo afetivo, terá que aprender a
fazer algumas concessões. Mantenha a calma em família.

AQUÁRIO
Quanto mais prazerosa for a sua profissão, maior será o

sucesso. A vida amorosa pode ser sacrificada e a sensação
de estar só vai incomodar. Cuide mais do visual.

PEIXES
Os empreendimentos começados hoje, especialmente em

equipe, serão muito bem-sucedidos. No campo afetivo, o
clima é quente. Cuidado com gastos desnecessários.
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o sonho. A sugestão foi esperar.
Poucos meses mais tarde, o can

tor deixou de ser entregador de
jornal para se tornar um micro

empresário. Em contrapartida,
com a renda maior, pode levar
adiante o desejo pessoal.

As gravações ocorreram na ci
dade de União daVitória, distante
cerca de quatro horas de Iaraguá
do Sul. Em .quatro viagens e após
dois meses de trabalho, o CD ficou

pronto. Mesmo com um investi
mento alto, de R$ 6 mil, o resulta
do emocionou. "Nem tinha ideia
de como era entrar em estúdio, fui
me surpreendendo", comenta.

O registro, que tem nove fai
xas, ganhou o nome de 'Esse al

guém é Jesus' graças à ajuda da

pessoa responsável pela arte da

capa. Em dúvida quanto ao títu
lo e diante de diversas opções na
mente, Vargas se deparou com o

encarte finalizado e, assim, en

cantou-se com a denominação
escolhida.

No último sábado, ele lançou
o CD na igreja que frequenta. An
tesmesmo de apresentar o traba
lho ao público, já havia vendido
150 cópias. Quem quiser adqui
rir uma também, pode procurar
a banca de revista instalada nas

imediações do posto de combus
tíveis Marcolla, no bairro Água
Verde, ou entrar em contato pelo
telefone (47) 9132-5491 ou 8446-
6817. A compilação custa R$ 10.

PERSONAGEM DO VALE

ANA SCHAUFFERT

DEDICAÇÃO 0sieI de Vargas encontrou no
violãomuitomais do que apenaswn hobby. Hoje,
éIe canta, toca e compõe mílSicas para louvarDeus

O empurrão deu certo. Atual
mente, Vargas possui 25 obras no
repertório, todas compostas in

tegralmente por ele. Nesse perío
do de amadurecimento, o princi
pal incentivo veio da igreja. "Pedi
uma oportunidade de cantar.

,

Muitos me criticaram, não apro
vavam, mas com esforço aperfei-

çoei meu lado artístico", lembra.
Depois de tanto empenho,

no ano passado, o fiel começou
a perceber a vontade de gravar
um CD próprio. Comentando o

intuito com um amigo, Vargas re
cebeumais estímulos. O colega o

convenceu a não vender o carro,
recém comprado, para financiar

Leigo na música, Osiel de Vargas
aprendeu a compor, a tocar violão, e
a soltar a voz para mostrar a fé

brincou que ainda compraria um
violão e aprenderia a tocá-lo sem

a ajuda de ninguém. A trajetória
como cantor gospel começou as

sim, de maneira despretensiosa,
porém, natural e cheia de boas

intenções. "Não sabia do meu

dom naquela época", confessa.
O domínio do instrumento

musical surgiu junto com o ali
nhamento da voz e a composição
de hinos que têm corno persona-.
gem central o Deus louvado por
ele. Antes das próprias canções
tomarem forma, Vargas apren
deu a se apresentar ao público
com os sons imortalizados por
Jair Pires, um vocalista já morto.
"Bu o conheci em Brusque, em
um encontro. Tive uma grande
decepção, pois ofereci minhas
músicas a ele, mas ele não quis.
Então, parei de cantar as dele e

parti para as minhas", conta..

JARAGUÁ DO SUL·

KELLYERDMANN

- Ele nunca pensou em subir
no palco e concentrar todas

as atenções da plateia. Mas, faz
algum tempo, isso virou uma

rotina bastante interessante. O

ex-entregador de jornal Osiel de
Vargas, hoje, aos 36 anos de ida
de, um pequeno empresário no

mesmo ramo, divide o dia entre

as atividades profissionais e a

paixão pela música gospel. A du
alidade tem dado tão certo que,
na última semana, até lançou o

-

primeiro CD da carreira.
Aliás, isso tudo foi um aca

so daqueles de causar surpresa
no próprio e em quem toma co

nhecimento da história de vida
dele. Há 15 anos, Vargas se trans-

_

formou em fiel da igreja Assem
bleia de Deus. Na mesma época,
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3370-7500
Rua Walter MarquardtJ 2670

SCENfC AUTENTIC' 1.G
2005 COMPLETA ENTRDA +

SOX 491.00

CITROEN C3 GLM 1.4 200B
COMPLETO ENTRADA +

GOl( 517,00

" '

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência

SIENA FIRE 1.02008
DT/AQNTREI ENTRADA +

SOX 445,00

RENAULT CUO CAMPUS 1.0
2009 KIT VISfAR/CON.VTRE{
4P ENTRADA + SOM 489,00

CORSA SEDAN 1.01999
C/opcs ENTRADA + 4BX

337,00

Transparência na negociação

FIESTA HATCH 1.0 2003
COMPLETO ENTRADA +

60X 411.00

Punto Elx 1.4
e-

8pdK"l "i")11$ • 1 uP '�"" �I U# 1%"

2010 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Umpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga
leve, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Cd Player.

207 Passion XR-S 1.4

m800,OO
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

207 Hatch XR-S 1.4

�m500,OO
- 2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

100 IVIESES

.;..·u ...... ��e:'l;�
�

I S'
••a.·". "...,.,:••�.. os @

'g,
o

�--------------� !R$ 70.585,00 X 918,68 át
ar

R$ 78.640,00 X 1.023,52 �
�--------------� o

01 SORTEIO

01 LANCE FIXO

02 LANCES LIMITADO

G.:'" p a.

'Tei.e •• I s e •••oltc:..s
66 IVIES.ES.

R$ 14.996,00 X 280,68
R$ 16.204,00 X 303,29
R$ 19.995,00 X 374,25
R$ 22.495,00 X 421,04

05 contemplações mensais

IIgÕVEIS

GIUpo 90-4 com anlecipação dE! talll em 10 me!>It'i:Q,20 % iI.m e sem FR • OpçiD de Parcela reduzida 70�'

:;
o.

g
o.
ro
o
o

�
"
o

Ô z

I �
p ê
� 03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS !
�

2. GRUPO EM ANDAMENTO

R$ ...25.320,00 X ....027.62
R$ "'40.847,00 X "'_"'54,95
R$ '159_700,00 X -r.309.54
R$ ... 69.68'1.00 X '1.39'1,38
RS ... 85_2 ...0,00 X '1.5'18,72
RS 206.280,00 X 1.69 -r,50
RS 22'1.805,00 X 1.818,80
RS 277_257,00 X 2.273,5'1

Consórcio

UNIÃO 33'7 .... -8 .... 53

9620-8384-
Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo· E·mail: uniaosilver@netuno.com.br

�

f
o

Corsa Hatch Maxx 1.4 i
�"" (}& wm800,00 !
111'"0 �IJ'J �

Ki
t:.

is
2010 - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme,
Umpadore DesembaçadorTraseiro, Ar-quente.

Fiesta Hatch 1.0
,:�nl') ml"�()!111m !/d�u1�,,, 1"// '"ull W" 1

"

2008 - Branco - Flex - Limpadore DesembaçadorTraseiro.

Montana Conquest 1.4

,2 �uoo,oo
2008 - Branca � Flex - Protetor de Caçamba.

,Palio Weekend
Adventure bocker 1.8

g�900,OO
2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo,
Locker.
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3372. 04
3370.8622

,

VEICULOS
.
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

RENAULT CUO SEOAN EX
PRESSION 1.6 16V 4P 2005

R$24.800,00 .

GOL 1.0 TRENO 09
R$29.800,00 COMPLETO

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,OO
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Horário especial
neste Sábado!automóveis

Rua Walter Marquardt, n° 1850
Bairro Barra do Rio Molha,

.

Jaraguá do Sul.

3372-1070
3370-4714
9125-2008

PARTNER 2008 AR
QUENTE

FOX PlUS 1.0MI TOTAL C4 PAllAS 2010 2.0
FlEX 8V 4P 2009 FlEX

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUT. 2010

CLlO TECH RUN 1.0
16V 70CV 5P 2002

Gal 1.0 PlUS 16V 4P
2001

GOL 1.0 PLUS 16V 4P
2001

LOGAN EXPRES. HI- PALIO WEEKEND ELX
FlEX 1'.0 16V 4P 1.3 MPI FIRE 16V 2002

2009.JPG

SANDERO PRIVllEGE
HI-FLEX 1.6 16V 5P

2008

pala SEDAN 1.6 MI
FlEX 8V 4P 2008

TUCSON 2.0 16V AUT.

CELTA 1.0 VHC 2005 COM GOL 1.0 2003 SEM
OPCS SEM ENTRADA 60 x ENTRADA 60 x 498,00

57500

kA Gl 2009 COM OPCS KA Gl 1.0 2005 COM OPCS
OFERTA 19.900,00 SEM ENTRADA 60 x 517,00

GOL 1.0 2010 BASICO SEM UNO 2004 SEM ENTRADA Ford Fiesta Hatch 1.0 03

ENTRADA 60 x 749,00 60 x 522,00 SEM ENTRADA 60 x 528,00
FIESTA SEDAN 1.62007

AR + DH
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• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas do
Punto Atractive ARO "15", pneus novos,
rodas originais FIAT. R$ 1.600,00. Tr:
9922.0868 com Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende-se

para caminhão, parte superior 8 metros

R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• E�..pOSITOR Vende-se para Verdura com

12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-3947.

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

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com 2

tampas R$550,00. Tr: 9112-3947.

• ILHA DE CONGELADOS Vende-se
----------------

comprimento de 1,80 m R$ 2.950,00.
Tr: 9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para área
de estética R$ 650,00 tr: 9919-2412
com Vivian

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 anos, para cuidar 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 Tr: 9614-2588

• 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 Creci. Tr:
47-3055-2244 ou 47-9144-4040

• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área crimin,al, 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.

• CUIDO DE CRIANÇAS Com idade de 4 a

9 anos. Tr: 3370-5123 com Andrea.

• PRESTA-SE Serviços de pinturas em
geral. Tr: 3372-6000 com Ivo.

• PRESTA-SE Serviços Fretes e Mudanças
para Jaraguá e região. Tr: 9179-0970

• TAMPÃO Vende-se pia 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.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS
Vende-se (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• TV Vende-se "21" polegadas com
controle remoto, R$ 150,00 Tr: 3275-
1530.

• RECK Vende-se para automóvel original
da Parati, R$ 100,00. Tr: 9216-4236 ou

3273-1619 com Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se
novo (na caixa), R$ 650,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos .

• VENDE-SE 4 mesas 2 mx 80 cm,
2 cavaletes e 2 bancos em canela

R$400,00 cada. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885

• MESA MÁRMORE Vende-se R$ 100,00
cada. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

VENDE·SE
• VENDE-SE 6 cadeiras boas e 4

banquetas em canela R$ 50,00 cada.
Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• MESA Vende-se 1,25 x 80, em ótimo
estado R$ 200,00 em canela. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885

• PORTA CANELA Vende-se portas R$
140,00, R$120,00 e R$100,00. Caxilho
jogo (3) R$ 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 m, 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

3276-0712.

• APARELHAGEM 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 com 06
meses de uso, cor branca e estrutura

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

• CARRINHO 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

ALEMANHA Vende-se com 80 baixos.
. Semi novo, cor: Preto e Branco. Contato:
4732748023 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.

• ESCAPE ESPORTIVO Vende-se para
moto CB 500, ponteira trioval TRS
em alumínio polido da COYOTE Por

R$450,00. O escape ESTÁ EM ESTADO

ot NOVO, com pouco uso. Tr: 3371-
3095 com Altair

VENDE-SE
• TELHAS ROMANAS Vende-se 1.500
telhas R$ 300,00. Tr: 8802-7565.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA) KLARC
Vende-se ano fabricação 2003 maquina
funcionando perfeitamente com digital 2
eixos, avanço automático 2 eixos. Além
dos acessórios originais acompanhara
morsa e ferramentas, R$ 13.000.00
aceito propostas como carro e outros Tr:

(9993-7632)(3276-1234)(3370-9308)
com Adilson.

• PRENSA EXCÊNTRICA Vende-se

capacidade 10 Toneladas funcionando
em ótimo estado de conservação, R$
8.000.00 aceito propostas com carro

e outros. Tr: (9993-7632) (3276-1234)
(3370-9308) com Adilson.

• FILHOTES DE PEQUINÊS Vende-se
filhotes 3 machos e a fêmea. Valor a
combinar Tr: 3376-1081 com Gilson.

• TV Vende-se 2 tvs "21" polegadas
Philips com controle, valor a combinar.
Tr: 3371-4853.

• TELEFONE FAX Vende-se valor a
combinar. Tr: 3370-4924.

• PURIFICADOR DE ÁGUA Vende-se

purificador de água marca "LATINA"

eletrônico, R$150,00. Tr: 3276-0340.

• COMPUTADOR vende-se completo
multimídia R$400,00. Tr:3370-4924.

• CARROCINHA RURAL Vende-se com 4

rodas para transportes rurais, valor a
combinar. Tr: 3370-1064.

• ÉGUA Vende-se valor a combinar. Tr:
3055-8262.

• BABA ELETRÔNICA Vende-se R$ 60,00.
Tr: 3273-5674.

• FILHOTE ROTTWEILER Vende-se
fêmea 3 meses, c=vacinas em dia,
desverminada, valor a combinar. Tr:
3375-2006 ou 9146-4864

• OVELHA Vende-se raça Santa Inês. Tr:
3370-4924 com Luciana.

VEíCULOS

CHEVROLET
• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, 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,OO. Tr:
9141-6810.

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

58.000, Ar Condicionado, Direção
Hidráulica, Alarme, Travas, Vidros
elétricos, Rodas de liga "15", Único
DONO - Manuais. Valor R$ 30.990,00.
Tr: Diógenes - 8855-3800

CHEVROLET

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000,
Prata, 4x4 Cabine dupla.. IMPECÁVEL,
Ar, Vidros, ABS, Couro. Aceita carro de
menor valor. Tr: 9912-8492 ou 9975-
5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2
portas. Tr: 3275-0697.

·S-10 CABINE DUPLA Vende-se ano

99, Prata, 4 x 4, Completa. Veículo
Impecável, toda revisada. Tr: 9912-
8492 ou 8877-4600.

FORD
• t:SCORT ZETEC Vende-se ano 97,
azul, gasolina, direção hidráulica R$
5.000,00. Tr: 9168-7441.

• ESCORT EUROPEU Vende-se 96/96,
motor AP 1.8, a gasolina, direção
hidráulica, 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
condicionado, engate carretinha, aro 15

liga leve, película, revisado, air bag R$
15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

• ESCORT SW GLX Vende-se 98, completo
R$ 10.000,00. Tr: 9981-0709 com

André.

• ESCORT SW (PIRUÁ) Vende-se
imperdível ano 98, completa impecável
R$ 8.000,00. Tr: 3370-5420.

• ESCORT EUROPEU 1.6 Vende-se ano

94, em ótimo estado R$5.000,00. Tr:
8817-0595:

• KADETT Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-
5139 ou 3373-5710.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00,
com ar condicionado, branco,
emplacamento de 2011 pago. R4
14.000,00. Tr: 3371-5239 ou 9609-
3727.

• CELTA Vende-se 2004/04, azul, trava,
alarme, vidros elétricos, ar quente,
limpador trazeiro, xenon, suspensão
baixa, LEGALIZADO. 100% mecãnica.
R$ 17.300,00. Tr: 88023163

·CHEVETTE Vende-se 87, prata, em
perfeito estado de conservação R$
4.000,00. tr: 8817-0595.

• CHEVETTE Vende-se ano 89, gasolina.
Tr: 9241-3121.

• CHEVETTE Vende-se ano 83, motor
novo, precisando de alguns reparos

. na lataria, documentação em dia

R$2.000,00. Tr: 8817-0595.

A casa que agita sua com

supergatas agora tem
, ,:'

mais uma: rtôVidade!
Contamos com um DJ
animando ª sua noite!

• '>iii

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
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NÉKIGONFECÇOES
Seleciona: .

.

- GOOROENADORES(AS) DE VENDAS
Requisitos:
Experiência na área de vendas;

.

Facilidade de relacionamento interpessoal;
Carteira nacional de·habilitação categoria AD; .

Disponibilidade para viagens;
Conhecimento em informática.

. . . .../

OS INTERESSADOS PODERAO ENVIAR CURRICUlUM PARA
rh@nekiconfeccoes.com.br

OU ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE·
(47) 3374-1135, FALAR COM MAYRE.

QUARTA ..FEIRA, 24 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.

S·GRADUACÃOSENAC2011

-
senac .

Encontros quinzenais
Sextas das 18h30 às nh30

SiÍbado5 das Sh às 12h /13h às 17h

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Eixo Fundamental Eixo Norteador Eixo Complementar
ESTRATÉGIAS ANÁLISE GERENCIAL

Diagnóstico Estratégias Viabilidade

OPTATIVA·

PROJETO

INTEGRADOR
CONClUíDO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETRO (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA' RÁDIO "PIONEER
FOR CITROEN" COM EXCLUSIVA FUNÇÃO HIFI-L1KE DE ESPACIALlZAÇÃO SONORA' RODAS DE LIGA-LEVE

TAOAS S(.jGqv II E PNEUS PIRELLI SCORPIONS • PARA-BRISA PANORÃMICO E ANTI-RUíDO
G)'I;J.E�� 'I, ' i,CONDICIONADO • PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM BANCOS REBATIDOS E MUITO MAIS!I,,' I ".",:

VENHA FAZER 'UM TEST:.DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de
55% + 36 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas

lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA grátis na compra do modelo: Citroén AirCross Okm (exceto para Citroên C3
Picasso câmbio automático Okm e Citroên AirCross câmbio automático llJl- JII""",IP

\

IW'

� � �Okm). Benefício não pode ser convertido em espécie. Ofertaválida.até 'ff:;':�&I(I"""'lfll r"·' II��l�'$,:;;:;::' I�:;,:;:, �,"III'�t""I/�h IUt;;::::;;I" � J '%VfP' WIt'IU"q,,� .�! r nrll"'J� WJ rra WI"'''l''"1I29/08/2011 t d t I '1 t ti io,."Nb, In'II/!!1 � 111/ � '"hl/I/llj� 'nhl.,"I�1 I� I� � c» ""I� I� %'",,,I� !,"",/& s x»: 1�In)m 1 � � � fa W I", 1/"ou enquan o urarem os es oques. magens I us ra ivas, .,JJI %,"'"

j !
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MERCADO DE TRABALHO
-

Quase 300 vagas abertas
Concursos das
Prefeituras da

região oferecem
oportunidade para
quem deseja seguir
carreira pública
JARAGUÁ DO SUL
.......................................................................................................................

/\ região do Vale ltapocu tem

I\.boas oportunidades para
quem deseja seguir a carreira pú
blica. A Prefeitura de Massaran

duba abriu um processo seletivo e

disponibiliza oito vagas, três para
médicos, quatro para técnicos

enfermagem, e uma para serven

te. Os salários podem chegar a R$
8.130.As inscrições vão até o dia 12

de setembro e a prova objetiva está.
agendada para o dia 17 do mesmo
mês. Há ainda a avaliação de tí
tulos que ocorre nos dias 26 e 27

de setembro. Não haverá taxa de

inscrição. EutridaVoel, gerente do

RH, explica que a maior carência
domunicípio é por médicos.

Em Jaraguá do Sul serão 258

vagas para 30 cargos diferentes. A

prova ocorre no dia 16 de outubro
e as inscrições podem ser feitas até
12 de setembro. Professores são a

primeira necessidade, em seguida
vem a demanda por médicos. Se

gundo ElianeMariaMaluta Rober
ti, a maior concorrência é para as

vagas de professores da educação
infantil e do ensino fundamental.
Guaramirim ainda não tem data
certa para o lançamento do edital.
A princípio planejam para o início
de setembro. Os candidatos pode
rão concorrer a 162 vagas. Schroe
der também não sabe quando vai
lançar o edital e ainda não defi
niu o número de vagas, mas até o

início do próximo mês a situação
deve ser definida.

Jaraguá do Sul e
Massaranduba já
lançaram edital de
concurso público.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

DE CARREIRA PÚBLICA
• JARAGUÁ DO SUL

EDUCAÇÃO
• Cargo: Orientador Educacional
Vagas: 3
Salário: R$ 2.249,06
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Pedagogo
(educação especial)

Vagas: 1

Salário: R$ 2.249,06
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Professor de educação
infantil (ensino superior)

Vagas: 40
Salário: R$ 2.249,06
CargaHorária: até 40 horas

• Cargo: Professor de ensino
fundamental- artes

(habilitação emmúsica)
Vagas: 1
Salário: R$ 2.249,06
CargaHorária: até 40 horas

• Cargo: Professor de ensino
fundamental- ciências

Vagas: ; 3
Salário: R$ 2.249,06
CargaHorária: até 40 horas

• Cargo: Professor de ensino
fundamental- ciências da religião

Vagas: 2

Salário: R$ 2.249,06
Carga Horária: até 40 horas

• Cargo: Professor de ensino
fundamental- educação física

Vagas: 3
Salário: R$ 2.249,06
CargaHorária: até 40 horas

• Cargo: Professor de ensino
fundamental - matemática

Vagas: , 3

Salário: R$ 2.249,06
CargaHorária: até 40 horas

• Cargo: Professorde ensino
fundamental- pedagogia
l° ao 5° ano

Vagas: 30·
Salário: R$ 2.249,06
CargaHorária: até 40 horas

• Cargo: Professor de ensino
fundamental- português

Vagas: 3

Salário: R$ 2.249,06
Carga Horária: até 40 horas

• Cargo: Psicólogo
Vagas: 3

Salário: R$ 2.698,79
CargaHorária: .40 horas

SAÚDE
• Cargo: Clínico-geral
Vagas: 3
Salário: R$ 3.238,56
Carga Horária: 20 horas

• Cargo: Clínico-geral
Vagas: 6
Salário:. R$ 6.477,13 + gratificações
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Especialista em
Gastroenterologia

Vagas: 2

Salário: R$ 4.352,38
Carga Horária� 20 horas

• Cargo: Especialista em
Hematologia

Vagas: 1

Salário: R$ 4.352,38
Carga Horária: 20 horas

• Cargo: Especialista em Psiquiatria
Vagas: 2

Salário: R$ 4.352,38
CargaHorária: 20 horas

• Cargo: Especialista em
Reumatologia

Vagas: 1

Salário: R$ 4.352,38
Carga Horária: 20 horas

OUTROS
• Cargo: Agente comunitário
de saúde

Vagas: 9
Salário: R$ 753,15
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Auxiliar de serviços
Vagas: 20
Salário: R$ 753,15
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Merendeira
Vagas: � 30
Salário: : � R$ 903,79
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Servente
Vagas: 30
Salário: .. : R$ 753,15
Carga Horária: 40 horas

• Cargo: Auxiliar de sala
Vagas: ..............•........................... 50
Salário: R$ 903,79
Carga Horária: 30 horas

• Cargo: Secretário de
.

unidade escolar

Vagas: 4

Salário: R$ 1.301,53
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Técnico de enfermagem
Vagas: 4

Salário: R$ 1.561,72
Carga Horária: 40 horas

• Cargo: Fonoaudiólogo
Vagas: : 1

Salário: R$ 2.249,06
Carga Horária: .40 horas

• Cargo: Geólogo
Vagas: 1

Salário: R$ 2.698,79
Carga Horária: 40·horas

• Cargo: Intérprete de libras

Vagas: 1

Salário: R$ 2.249,06
Carga Horária: .40 horas

• MASSARANDUBA

• Cargo: Servente
Vagas:

·

1
Salário: R$ 861,85
Carga Horãría: 40 horas

• Cargo: Médico - clínico geral
Vagas: 3
Salário: R$ 8.l30,05
Carga Horária: 40 horas

• Cargo: Técnico em enfermagem
Vagas: 4

Salário: R$ 1.113,21
Carga Horária: 40 horas

lia espera

o'escoamento de água,
como forma de evitar que
os alagamentos do início
do ano se repitam, explica
Donat.Além da instalação
d�s.gçUerias, o projeto incluí

,

a €01ocação de corrimões em,
todas às ruas beneficiadas - o

trabalho está acompanhando
a conclusão de cada galeria.
Na semana passada foram
Iniciadas as obras no bairro

. Amízade, na rua Tenente
I /.,-.' •

; 'Hn,go Alv�s Garcia, com'
.

150metros do sistema de
escoamento.

�mc

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

fII:lDaas
\gRodasUm 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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DE UM SONHO?

ss

PONTO DE VISTA
RAPRAEL ROCHA LOPES. I DI N I "IJlOSADVOGADO E PROFESSOR ..Y

Nós temos sonhos com fre

quência, mas não é sempre
que conseguimos colocá-los em

prática. Muitos têm até iniciati

va' mas não conseguem concluí
la. Será que é realmente difícil
concretizar um sonho? Pode ser,

quando não sabemos por onde

começar. Acreditar é o primeiro
passo, mas claro, não basta ape
nas acreditar e cruzar os braços
faz-se necessário partir para a

conquista. Quase tudo aquilo
que conseguimos é por mereci
mento e é preciso fazer por onde
alcançar os objetivos, logo, o es

tabelecimento de metas é funda
mental para adquirirmos a con

cretização dos nossos sonhos.
Mas de nada adianta traçar me

tas sem saber como determinar as

prioridades. Determinar prioridades
permite a otimização do seu tempo e

aumenta a concentração na solução
dos problemas que aparecem e que

devem ser vencidos. A superação de
obstáculos não é para qualquer um.
É precisomuita determinação e força
de vontade para não desistir porque,
às vezes, estamos tão perto, mas nos
deixamos ser vencidos pelo cansaço,
desânimo e desinteresse.

E para finalizar, não nos esque
çamos de termos gratidão. Dificil
mente conseguimos algo sozinho.

Oportunidades nos são oferecidas
e precisamos estar preparados para
poder aceitar os desafios. Não te

nhamos medo de seguir em frente,
e quando conseguir, lembre-se: o

sonho só foi possível porque acre

ditaram em você. Principalmente
você mesmo, acreditou. Não se

jamos egoístas, façamos o mesmo

que um dia alguém fez por nós, por
outras pessoas.

'StéPhane Hessel é um alemão
naturalizado francês de 93

anos. Stéphane participou da
resistência francesa contra o na

zismo durante a Segunda Guerra
Mundial, juntando-se à França
Livre do general De Gaulle, em
Londres..E não se esquivou de
ir a campo, desembarcando de
forma clandestina em 1944, na
França. Foi detido pela Gestapo
naquele mesmo ano, foi tortu
rado e enviado a um campo de

concentração (Buchenwald), de
onde fugiu, foi recapturado e

preso em outro campo de con

centração (Dora), conseguiu es

capar novamente, desta vez en

contrando tropas aliadas.
Em 1948 estava entre os re

datores da "Declaração Univer
sal dos Direitos Humanos", um
libelo à dignidade, à liberdade e

à democracia, adotada pelas Na
ções Unidas.

. Filho de pai judeu, viajou
com sua esposa entre 2002 e

2009 para a Faixa de Gaza, e con
cluiu: "Gaza é uma prisão a céu
aberto para 1 milhão e meio de

palestinos. ( ...). Ficamos impres
sionados com a forma engenho
sa de afrontarem todas as penú
rias que lhes são impostas".

E Hessel escreveu ano passa
do "Indignai-vos" (Editora LeYa,
2011), que li nesse sábado. Um
breve manifesto impossível de

parar antes do fim. Nessa obra
esse homem com tantas belas e

sofridas experiências nos diz que
devemos 'es-perar' em vez de 'ex

asperar' (exasperar). Mas esperar

no sentido de ter esperança; não

esperar sentado, mas esperar fa
zendo alguma coisa com espe
rança de mudar.

Hessel ensina que todos deve
mos ter nossos motivos de indig
nação, ainda que o mundo de 70
anos atrás seja diferente do mun
do de hoje. Nas suas palavras: "eu
desejo a todos, a cada um de vo
cês, que tenham seumotivo de in

dignação. Isto é precioso. Quando
alguma coisa nos indigna, como
fiquei indignado com o nazismo,
nos transformamos emmilitantes;
fortes e engajados, nos unimos à
corrente da história, e a grande
corrente da história prossegue
graças a cada um de nós. Essa cor
rente vai em direção de mais justi
ça, de mais liberdade, mas não da
liberdade descontroladada raposa
no galinheiro. Esses direitos, cujo
programa a 'Declaração Universal'
redigiu um 1948, são universais. Se
você encontrar alguém que não é
beneficiado por eles, compadeça
se, ajude-o a conquistá-los."

.

Que lição podemos tirar dessas
palavras? Muitas, talvez. E possi
velmente amais importante é que
não devemos nos acomodar, dei
xar as coisas erradas acontecerem

e não fazermos nada.

Indignemo-nos com o poder
judiciário lento. Indignemo-nos
com uma prefeita que coloca seus

parentes dentro do paço munici

pal às custas do dinheiro dos con
tribuintes. Indignemo-nos com

os vereadores que muito falam
e não exercem verdadeiramente
seu papel. Indignemo-nos com

os deputados que não se manifes
tam para resolver os problemas da
educação. Indignemo-nos com o

governador que não dá a devida

atenção à segurança pública e ao

problema social das drogas. Indig
nemo-nos com os senadores que
assinam o que não leem. Indig
nemo-nos com os funcionários

públicos fantasmas. Indignemo
nos com os vizinhos e amigos que
acham bonito fazer coisas erradas.

O diplomata nos deixa claro

aquilo que já sabemos: "o in
teresse geral deve sobrepujar o

particular, a justa divisão das ri

quezas criadas pelo mundo do
trabalho deve primar sobre o po
der do dinheiro".

Afinal, "Sartre nos ensinou a

dizer a nós mesmos: 'Vocês são

responsáveis enquanto indivídu
os', Era umamensagem libertária".

David Neri, professor
WIiversitário e autor do livro
Concretizando Sonhos -mn

canünho possível

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 23/8 Erwin
Kamke com idade de 88 anos, o

sepultamento foi realizado dia
23/8 às 17h saindo o féretro da
Residência de seu filho naEstrada
Faxinal, seguindo após para o
cemitério daEstrada de Faxinal.

• Faleceu no dia 22/8 Florentino

Domingos da Silva com idade
de 76 anos, o sepultamento
foi realizado dia 23/8 às 14h
saindo o féretro da Igreja Santas
Missões emGuaramirim,
seguindo após para o cemitério

Municipal de Guaramirim.

• Faleceu no dia 22/8 Loreno
Stein com idade de 59 anos, o

sepultamento foi realizado dia
23/8 às 16h30 saindo o féretro
da CapelaMortuáriaMaria
Leier, seguindo após para o

cemitério,do centro.
• Faleceu no dia 21/8 Erna
Weiss com idade de 66 anos,
o sepultamento foi realizado
dia 22/8 às 16h saindo o

féretro da Igreja Evangélica
Bananal do Sul, seguindo
após para o cemitério Estrada
Bananal do Sul.

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-FSTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO

plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Venci
mento: 09/08/2011 Valor: 585,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Díligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 20204 Cedente: GUINDASTESTRANSP. C FL LIDAME CNPJ:
00.553.069/0001-42 Número do Títuio: 5049 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 12/08/2011 Valor: 520,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

SA DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 1.262,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20006 Sacado: MOACIRGRIBOSKIME CNPJ: 01.051.062/0001-95 Cedente: POSTO DEMOLAS
GUARAMIRlM CNPJ: 00.804.148/0001-89 Número doTítulo: 3070 3073 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 09/08/2011 Valor: 503,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

'Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nestaserventia os títuios abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 19867 Sacado: COMERCIO DE BANANAS lAUMAR ITDA CNPJ: 08.917.864/0001-84 Cedente:
WBREITKOPFCOMEROO E INDUSTRIAITDACNPJ: 82.636.754/0001-05 Número doTítulo: 0000011471
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 07/08/2011 Valor: 783,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19964 Sacado: NETO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES ITDA ME
CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS lIDA CNPJ:
01.968.595/0002-17 Número do Título: 01185004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 09/08/2011 Valor:
766,48 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19898 Sacado: cruSTIANEENGLER CPF: 036.178.529-12 Cedente: JDALSENTERCOMERCIO
DETECIDOS ITDAME CNPJ: 83.132.944/0001-40 Número doTítulo: 198/03 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimen
to: 10/08/2011 Valor: 385,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20104 Sacado: PIEIRO - TRANSPORTE E TURISMO IlDA-ME (BUSSTUR) CNPJ:
12.088.664/0001-33 Cedente: INCAVEL ONIBUS E PEÇAS IJ'DA CNPJ: 78.138.955/0001-05 Número do
Título: 23805 01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL
SA - BANCO MUlTIPLO Data Vencimento: 13/08/2011 Valor: 998,18 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20060 Sacado: ADELCIO JOSE STEIN CPF: 003.350.979-44 Cedente: SECURITY TELECOM
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElEfRONlCOS ITDA CNPJ: 07.478.234/0001-98 Número do Título:
00384/06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 11/08/2011 Valor: 207,00 Liquidação após a intimação: R$
.10,85, Condução: R$24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 20147 Sacado: CS SCHROEDER INFORMATICA ITDA ME CNPJ: 12.594.579/0001-47 Ce

dente: TUDO EM PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO ITDA CNPJ: 10.265.062/0001-89
Número do Título: 0FF2297/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 12/08/2011 Valor: 270,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20053 Sacado: ROGERIO FISCHER CPF: 907.947.539-49 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 36939*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL "SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/08/2011 Valor:
250,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20059 Sacado: ADEMIR JOSE MEYER CPF: 936.222.609-04 Cedente: MECANICA LERFEI
UDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Títuio: 0224 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/08/2011 Valor: 148,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 19883 Sacado: JOACIR PACHECO CPF: 059.336.949-16 Cedente: MECANICA LERFEI ITDA

CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 0329/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 04/08/2011 Valor:
314,18 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20121 Sacado: SOEU APARECIDA LUTZ CPF: 860.502.309-00 Cedente: LEl1ZKE ESQUA
DRiAS DEALUMINIO EVIDROS TEMPERADOS ITDAME CNPJ: 07.488.736/0001-08 Número do Título:
000126002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FE
DERAL DataVe,pcimento: 05/08/2011 Valor: 700,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19988 Sacado: CLAMAR SOWÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS LIDA ME CNPJ:
10.451.669/0001-53 Cedente: BEHLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LIDA CNPJ: 05.552.586/0001-10
Número do Título: 16642 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 03/08/2011 Valor: 247,50 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 19989 Cedente: BEHUNG
TRANSPORTES E SERVIÇOS ITDA CNPJ: 05.552.586/0001-10 Número do Títuio: 16652 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 03/08/2011 Valor: 292,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 19990 Cedente: BEHUNG TRANSPORTES E SERVIÇOS
ITDA CNPJ: 05.552.586/0001-10 Número do Títuio: 16638 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 03/08/2011 Valor: 495,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 20216 Cedente: BEHLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LIDA CNPJ: 05.552.586/0001-10
Número do Título: 16686 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 09/08/2011 Valor: 225,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 20217 Cedente: BEHLING
TRANSPORTES E SERVIÇOS LIDA CNPJ: 05.552.586/0001-10 Número do Título: 16687 Espécie: Du-

Protocolo: 20143 Sacado: MAICO PETRY CPF: 039.993.499-56 Cedente: AUTO rosro SALOMON IlDA
CNPJ: 95.823.365/0001-22 Número do Título: 97 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Datavencimento: 12/08/2011 Valor:
554,61 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20002 Sacado:TI-JAYSENAWLAlHIONAWAKASPROWICZCPF: 053.940.139-00 Cedente:MA
RlAADElAIDE FLORESME CNPJ: 05.232.106/0001-34Número do Títuio: 86075/01 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 31/07/2011 Va
lor: 80,62 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20141 Sacado: MARCELO RAIZ BATISTA CPF: 038.421.469-06 Cedente: ULEANDRO MA
CHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Títuio: 155/05 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 12/08/2011 Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19479 Sacado:TINGlMAQ INDUSTRIADEMAQUINASTEXfEIS CNPJ: 08.698.022/0001-89 Ce
dente: BANCO BRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/0001-12 Número do Título: 63002238019 Espécie: Nota
PromissóriaApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 26/12/2007 Valor: 81.123,00 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$10,00, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

\

Protocolo: 20035 Sacado: MARlAREINILDEMARTINI BETTONlME CNPJ: 00.762.387/0001-13 Cedente: L
A IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS ITDA CNPJ: 09.656.963/0001-12 Número
doTítulo: 6876-02Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO

Guaramirim, 24 de agosto de 201L

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPORTUNIDADE

Curso gratuito qualifica diaristas
Inscrições já estão
abertas e devem
ser feitas no Sine.
Basta apresentar
comprovante de
residencia, CPF e RG

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Ser diarista se tornou um gran
de negócio em Jaraguá do Sul.

Com o desenvolvimento econô
mico e oportunidades para as

mulheres, principalmente em

empresas têxteis, é tendência nas

famílias da cidade que os casais
trabalhem fora. Sem uma pessoa
que fique durante o dia em casa, é

preciso alguém que cuide da lim

peza e organização doméstica.
O crescente número de dia

ristas nos últimos anos motivou
a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico a criar o Curso de Co
laboradora Residencial! Diarista.

A capacitação será promovida
pela quinta vez a partir do dia 13

de setembro, a segunda este ano.

Aproximadamente 95 mulheres

participaram das quatro primeiras
edições. "A realização dos cursos

depende da demanda", explicou o

secretário deDesenvolvimento Eco

nômico, Célio Bayer, que considera
as diaristas micro empreendedoras
individuais, prestadoras de serviço
emummercado de "grande oportu
nidade em Iaraguá do Sul".

Não há estimativa de quantas
profissionais do ramo atuam na

cidade, pois são poucas as que são

registradas. A maioria permanece .

no trabalho informal e não há sin
dicalização da categoria.

O curso terá um total de 33

horas e ocorrerá de 13 de setem

bro a 25 de outubro, com aulas
nas terças e quintas-feiras, das
14 às 17h. Ética profissional, di
reitos e deveres, utilização corre

ta de eletrodomésticos, reconhe
cimento de produtos de limpeza,
uso adequado dos equipamentos
de segurança, separação de resí
duos recicláveis, economia de

água e luz estão entre os conteú
dos a serem abordados.

As inscrições para o curso são

gratuitas e permanecem aber
tas até o dia 12 de setembro de

segunda a sexta-feira, das 8 às

16h. O local para se inscrever é

no Sine, na rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, 161, Cen
tro. São necessários Carteira de

Identidade, CPF e comprovante
de residência. As vagas são limi
tadas a 30 participantes. Mais

informações pelos telefones (47)
3370-7896 e 3371-1603.

-1I1tIi",mnlHliIIJ_lJU,/JIjll/lwm-liIIJnm
,

F''que por dentro de tudoque acontece na região

if::i:e�r
@ocorreiodopovo

MARCELE GOUCHE

De acordo com CéUo Baver, a realização de cursos depende da procura
! m· ,- -�

SDC aguarda deliberação de Colombo
para regionalização sair do papel

Ainda não há previsão para regionalização
da Secretaria do Estado da Defesa Civil (SDC)
em Jaraguá do Sul. A proposta foi encaminha
da para avaliação e deliberação do governador
Raimundo Colombo. A secretaria aguarda o

retomo para iniciar a seleção dos coordena
dores regionais de todo o Estado. O secretário
de desenvolvimento regional, Lio Tironi, ainda
não recebeu orientações a respeito da descen
tralização da SDC.

As estruturas serão instaladas nas 36 SDRs

(Secretarias de Desenvolvimento Regionais).
A SDC vai adotar critérios geográficos e de

abrangência das SDRs, mas nenhum municí

pio deixará de ser atendido. Quanto aos equi
pamentos e ferramentas de trabalho, há um

projeto que trata da estruturação das defesas
civis municipais e regionais. Os agentes serão
capacitados e mapeamentos de áreas de risco
serão realizados em todo Estado.

A criação das estruturas municipais e os

planos de ação da SDC foram apresentados
ao governador Raimundo Colombo no últi
mo dia 8. Para Colombo, a ação conjunta é
uma forma "inteligente de usar a estrutura e

será amelhor forma de salvar vidas".

I.

I

. PM realizaSeminário

para instrutores do Proerd
Começa hoje e vai até sexta-feira, o

Seminário Regional do Proerd (Progra
ma Educacional de Resistência às Dro

gas). O evento reúne cerca de 40 policiais
militares e instrutores do programa na 5a

RPM (Região da PolíciaMilitar).
A abertura ocorre às 16h, no Ribeirão

Grande Eco Resort e Spa, onde toda a pro
gramação será realizada. No primeiro dia,
o tema Pedofilia será abordado na pales
tra das 16h30 às 18h30. Na quinta-feira,
dois outros assuntos serão apresentados:
Cyberbullyíng. das 8 às 10h, e Disciplina

em Sala deAula, das 14 às 16h.
Haverá espaço também para re

presentantes de cada uma das cidades
trocarem experiências e conhecerem
melhor a estrutura e a realidade dos

colegas. O encerramento será às 12h
de sexta-feira, com uma palestra mo

tivacional. A 5a RPM abrange os muni

cípios de Barra do Sul, Campo Alegre,
Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá,
Iaraguá do Sul, Joinville, Massarandu
ba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São
Francisco do Sul e Schroeder.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRADIÇAO
25a Noite
Alemã
o Lions Clube Iaraguá do Sul
Centro promove no dia 23 de
setembro a 25a Noite Alemã,
o Jubileu de Prata, a partir das
20h, no Clube Atlético Baependi.
O ingresso custa R$100, com
esse valor o participante fará
uma doação e desfruta de
delicioso jantar típico alemão,
chopp a vontade, camisa pólo e

caneco personalizados, sorteio
de brindes, baile e café da
manhã. A renda e as doações
recebidas para o evento são

repassadas a entidades de

serviços voluntários da cidade.
Os ingressos serão vendidos
somente antecipadamente e

podem ser adquiridos com os

companheiros do clube, pelos
telefones: 9118-9618 e 3370-6638
ou lions@multiideias.com.

SESC

Exposiç,ão
-Márcio Paloschi

.,

Termina no próximo dia 31 de

agosto a visitação à exposição
"Recorte e empilhamentos da
paisagem urbana", do artista
plástico Márcio Paloschi. Amostra
individual tem imagens captadas
pelo próprio artista ao longo de
anos de pesquisa e andanças pelas
ruas de três capitais brasileiras:
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto

Alegre. Além de habitar o Sesc de

Jaraguá do Sul, elas também vão
ser expostas, em janeiro de 2012,
na Livraria Cultura, em São Paulo.

Exposição aberta de terça-feira a

domingo, das 8h30 às 20h30.

••

RAINHA DA SCHUTZENFEST

.Il rainha e as princesas da 23a Schützenfest serão escolhidas durante baile
marcado para esta sexta·feira, dia 26, a partir das 20h, no Clube AOético

Baependi. O evento é uma das novidades anunciadas pela Comissão Central
Organizadora para esta edição, que decidiu antecipar a escolha das

majestades. Cerca de 200 ingressos são destinados à população em geral e
podem ser retirados, das 8h às 12h, na secretariá da Associação de Clubes e
Sociedades de Tiro do Vale do ltapocu, que funciona no Parque Municipal de

Eventos. Também haverá ingressos à venda no dia do baile a R$ 10.

Novo espetáculo
Neste domingo, dia 28pna salade dança do '

;', "

espaço Cultural CasadaÁrvore, em Jaraguá
do Sul, estreia a contação de história ''ALonga

.,
História deum Pequeno Boi", às 16h. Este
espetáculd'é apoiado pelo Fún1ioMunicipal .

deCultura. O projeto de LuziaMagalirRosa

percorrerá as escolas públicas jaraguaenses.

e já tem quase todas as datas agendadas.A
encenação é umacontação de história inspirada
noBumbameuBoi nordestino.Aentrada é
gratuita.ACasa dafuvbre ficana ruaCarlos
Frederico Ramthum, 170400, bairro SantaLuzia.

ATÉ SEXTA

Inscrições para
conferência
As inscrições à 2a Conferência
Municipal de Políticas para as
Mulheres encerram àmeia-noite de

sexta-feira, dia'26, e os interessados
devem se inscrever no site da
Prefeitura jaraguaense (www.
jaraguadosul.sc.gov.br), onde
também pode ser consultada a

programação. O evento é voltado

principalmente a representantes
de entidades governamentais,
conselhos municipais, sociedade
civil, prestadores de serviços e

entidades de defesa, promoção e

_ proteção dos direitos damulher, mas
também aberto à participação da
comunidade em geral.AConferência
acontece na próxima terça-feira,
dia 30, das 7h30 às 12h e das 13h30
às 17h30, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul.

MULHER

Palestra hoje
"Tendências e novidades em
tratamento estético" é o tema

de palestra do médico-cirurgião
plástico Tiago Bodanese que
acontece nesta quarta-feira, dia
24, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Iniciativa é da
Câmara daMulher Empresária
Acijs-Apevi, o evento é aberto a

nucleadas e também mulheres

empresárias interessadas no
assunto. Tiago Bodanese é membro
da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica e da Sociedade Brasileira
de Laser. O evento ocorre às
19h30. Informações pelo telefone
(47) 3275-7026 ou pelo e-mail
consultor4@acijs.com.br.

,

Programação:
Jomal da Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco· Das 1:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!'

anbl Show .. Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmiOS e a

partiçipaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde· Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Mare_elo Strack
,

a •ww. .c r
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Henrique Porto

J�venlus (I)
Na coluna de 27 de julho
escrevi: "(. ..) estive no João
Marcatto, acompanhando
a apresentação do novo

Iuuentus. O esquema 4-4-
2 deNino Padilha é bem
desenhado em campo, mas
ainda existem pontos a serem
ajustados. Particularmente
gostei de algumas 'peças: como
o firme e seguro zagueiro
Peixoto (...). O atacanteAlex
mostrou muita garra (...). Não

gostei da atuação dos laterais
(...). Talvez a falta de um
centroavante nato, um homem
de área, tenha prejudicado a

atuação de ambos. Os volantes
também não foram bem,

Primeirona
OVovô suou para bater a
Néki e segue líder (gols no
site da LJaF). O Flamengo
venceu o clássico e abriu

vantagem do Cruz de Malta.
OVitória reencontrou o

caminho do sucesso e

complicou a vida do JJ
Bordados, que não quer
mais Marcão apitando seus

jogos. Este foi o raio-x da
rodada da Primeirona.

Ivo A1drovancli
O esporte de Jaraguá do
Sul lamenta a perda de Ivo
Aldrovandi, aos 58 anos,

que durante muito tempo
figurou entre os principais
árbitros de futebol da região.

\ Afastado do quadro da Liga '

Jaraguaense de Futebol,
Aldrovandi apitava jogos
pela Fundação Municipal de
Esportes, além de partidas
amistosas.

henriqueporto@yahoo.com.br

principalmente no primeiro
tempo, quando falharam na

marcação e sobrecarregaram a

zaga (. ..). Nada que não possa
ser corrigido com os treinos,
assim como o fato do bom
'meio de campo ser ignorado
e a zaga preferir dar chutões
ao invés de sair tocando a

bola com qualidade': Ou
seja, qualquer semelhança
'com o jogo contra oAtlético
Tubarão não é mera
coincidência. Os problemas
da equipe são evidentes,
desde a pré-temporada.
A boa noticia é que existe

tempo suficiente para
corrigi-los.

Joguinhos
Carlos Marques conquistou a

primeiramedalha jaraguaense
nos Joguinhos. E foi dourada.
Alcançou 3,56m no salto
com vara e estabeleceu o

novo recorde. Sua evolução
é evidente. Em 2008 saltou

3,Olm na Olesc e obteve o

ouro. Agora imaginem onde
ele poderia chegar se tivesse
asmínimas condições de
treinamento.

Fulsal (1)
Assim como a fênix, o
futsal adulto masculino
de Iaraguá do Sul vai
renascendo das cinzas.
Dentro de quadra as coisas
estão bem encaminhadas,
comomostram os últimos
resultados. Fora dela, parece
que vão se acertando.Nesta
semana devem ser anunciados
mais dois patrocinadores,
além de dois reforços.

-

DIVISA0 ESPECIAL

Valor do ingresso
afasta torcedores

I
Na estreia do [uventus, o público foi
de apenas 438 torcedores pagantes.
Capacidade do clube é para 10 mil

ulsal (2)
Conversei COIU 08n1�I{atheussi, díretor daADI, que
educadamente questíonouminha declaração contrária
ao repasse de dinheiro público para a equipe adulta
(alto rendlmento), RxpUquei que sou cO,ntra porque
acredho que Jilão é omunícípe quem deve p�tgaJ
o salãrto dos adet'Lls� nUlS sim a ínieiatíva pd'vada
(IUdll),dnador). })CllSO que o poder público pode if! deve

ajudar de outras nuul1ciras, ccnno na cessão sero custos
d.a i\rena para os jogos", no Cllste.io dos transportesw da

�alinlentitwào, ett:.lsso é justitic;{ive!'conlo propaganda, l,!
afInal ter'UlllR eqtlll1'e na Ijga l�utsal. projeta o nonl.t� de �
Jaraguá Itio Sul "'.)icu:a todo o, Brasil, I •• � I I' I '�l
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JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Me�mo depois de um ano

sem disputar competições
oficiais, o Moleque- Travesso le
vou um público pequeno ao João
Marcatto no último domingo,

* para a estreia do clube naDivisão

li, Especial. Apenas 438 torcedores

� pagaram ingresso para assistir
�iii Iuventus e Atlético de Tubarão,�!

� segundo a súmula divulgada no

� site da Federação Catarinense de
ii Futebol. A renda foi de R$ 5.985,
�i insuficiente para pagar todas as
i!,�

� despesas da partida, como arbi
f!

(I tragem e taxas.

l Entre as explicações para a

� baixa presença de público está o

W preço dos ingressos, que na última
�
I( partida foi de R$ 20 para arquiban-
�. cada descoberta, R$ 40 na coberta

I
e R$ 50 para sentarnas cadeiras.

n
II

No João Marcatto, a explicação da
diretoria é a exigência vinda da Fe
deração Catarinense de Futebol,
de que' o preço mínimo seja de
R$ 20 para os ingressos. Para An
tania Silvério, presidente da AGS

Esportes, o valor alto atrapalha e

afasta o público do estádio. "Para
as condições do campeonato, é
muito caro", comenta o dirigente.
Segundo ele, a diretoria do Tricolor
vai tenta baixar o preço para R$ 15.

No entanto, a informação da

Federação é de que os valores mí
nimos para ingressos exigidos pela
entidade são de R$10 para público
em pé e R$ 15 para estádios com

arquibancada, previsto em reso

lução interna que não pode ser

divulgada para a imprensa. De

acordo com Rogério Tomazelli,
representante da Federação em

Jaraguá do Sul, a entidade baixou
os valores com o objetivo de levar
mais público aos jogos. "Os clubes

,
fazem o preço, eles que aumenta
ram o valor e isso afasta o torce

dor", comentou. Para ele, os diri
gentes estão errando em cobrar
R$ 20, pois deveriam atrair mais

público "para apresentar o time".

Contabilidt�de
Consultoria SJ'nptéS'2Jl'ial

r;Dfi�, (U1��!1)W1J

.- .,i'.

. ... ,�

Mundo E�etrónico ,

t3lj���� Mesmo em número reduzido, torcedores fizeram a festa no estádio JoãoMarcatto

Comparação com outros lugares
O valor de R$ 20 do ingresso

para jogos da Divisão Especial
de Santa Catarina se torna ainda
mais caro se comparado com o

preço cobrado em outros centros

do país, como Rio de Janeiro e

São Paulo, onde os bilhetes para
os setores mais simples podem
ser [comprados até por R$ 30,

como o exemplo do Corinthians,
que disputa a série A do Brasi
leiro. Na vizinha Joinville, para
assistir aos jogos do JEC na série
C do Brasileiro, o torcedor preci
sa desembolsar também R$ 30,
mesmo valor cobrado na Divisão

Principal do Estadual deste ano.

Porém, o problema c�m a fal-

ta de público enfrentado pelo Iu
ventus não é de agora. Em 2009 e

2010, a média não passava de 500
torcedores por partida, sendo que
o melhor público foi de 1,1 mil, no
primeiro jogo da final da Divisão

Especial de 2009. O João Marcatto
tem capacidade para 10mil pesso
as, segundo o site do clube .
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Felipão pega dois
jogos de suspensão

BRASILEIRÃO

Mesmo punido por indisciplina,
treinador do Palmeiras elogia trabalho
do Tribunal de Justiça Desportiva
AGÊN�FOLHAPRESS

Punido pelo STJD (Superior Tri
bunal de Justiça Desportiva)

com dois jogos de suspensão em

virtude de sua expulsão no jogo
contra o Atlético-MG, o técnico
Luiz Felipe Scolari declarou hoje
que não recorrerá da pena. O trei
nador palmeirense também elo

giou o comportamento do STJD.
"Acompanhei cinco processos

na sede do STJD, no Rio de Janei
ro' e fiquei. satisfeito com a forma
como se realizam os julgamen
tos. Todas as provas são analisa-

das de maneira correta e isenta",
declarou Scolari, que não poderá
ficar no banco de reservas contra
o Corinthians e Botafogo.

I� punição foi adequada e

dentro daquilo que achamos

justo. Até por isso, não vamos re
correr. Não era um caso fácil, até
pelo fato do Felipão ser reinci

dente", acrescentou o advogado
do Palmeiras, André Sica.

Scolari foi julgado em três

artigos: 243-D (incitar publica
mente o ódio ou a violência),
243'J (ofender alguém em sua

honra por fato relacionado ao

desporto) e 258 (assumir con-

duta contrária à disciplina), mas
foi absolvido nos dois primeiros,
e punido no terceiro com a sus

pensão em duas partidas.
Ele foi julgado porque o árbi

tro Sandro Meira Ricci acusou o

técnico de ter incitado a violên
cia e xingado o auxiliar Roberto
Braatz com a expressão: "Além de
ser gaúcho, você é safado".

Scolari também foi acusado de
incitar a violência ao reclamar que
o árbitro não marcava faltas, man
dando seus jogadores "pegar" mais
forte. Assim, o treinador corria o ris
co de ser suspenso por até 720 dias,
pegar até 12 partidas de ganho e ser

multado em até R$ 200mil.
Com a punição de Scolari, o

auxiliar técnico Murtosa deverá

dirigir o time à beira do gramado
nos jogos contra Corinthians e

Botafogo.

DIVULGAÇÃO

Comandante do time do Palestra Itália quase foi penaljzado em 12 jogos
L;! ", '/ :'/,_,,

'

",.

Tite garante queCorinthians vai se recuperar
Duas vitórias nos últimos oito

jogos. Nove pontos conquistados
de 24 disputados. Muito pouco
para quem chegou a ter 93% de

aproveitamento dos pontos no

início do Campeonato Brasileiro.
O técnico Tite reconhece a queda
de rendimento, mas pede calma

para a torcida.
"Sou o mesmo técnico que pe

gou esse time duas vezes, uma no
abismo (em 2004) e quase levou à
Libertadores. Não cheguei aqui de

paraquedas. Ano passado cheguei
depois de uma sequência de sete

jogos sem vencer. Fui eu quem
vim aqui para apagar o incêndio. E

.

tive cinco vitórias e três empates e

disputamos o título na última ro

dada. O Corinthians está pagando
um pouquinho do que houve no

ano passado. Mas não é a situação
que está agora. Calma, eu sei oque
estou fazendo. Confiem em mim.
Não tem porque verem fantasma
do ano passado", assegurou o co-

mandante alvinegro, em um rom

pante de falta de modéstia.
Tite também refutou a ideia

de que o esquema' com dois
meias ao invés dos atacantes
abertos pelos lados seja o res

ponsável pela queda vertigino
sa de produção do time. Mas na
hora de falar sobre qual será a

sua opção para o clássico ante o

Palmeiras, no próximo domingo,
em Presidente Prudente, às 16h,
ele desconversou.

I. ,'_',.1 ...

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_
EDITALDE INTIMAÇÃO

REPUBUCAFEDERATNADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul

- Carlos Fabricio Griesbach,Thbelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589

Telefone: (47) 3273-2390· Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendofacultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS00 PROTESTO:

Apontamento: 185921/2011 Sacado: ASSOC. RECIC. COMPR M1ITERW.RECICIA Endereço: RUAGUILHERME SCHMI
DI 91 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-265 Credor: SIPARCOMERCIODE PARAFUSOS E FERRAMENTAS l1'DA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 1124 1284- - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 478,42 - Data para pagamento: 08/08/2011
- Valor totaI a pagru;R$530,34Descrição dos valores: Valor do título: R$ 478,42 - Juros: R$ 1,11 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu-
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186294/2011 Sacado: AUTOMATRONICEQUIP ELETRONICO Endereço: RUAHENRlQUE SOHN 126 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-240 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: AVNEr DO BRASIL l1'DA Espécie: DMI - N°
Titulo: 952780844 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.676,42 - Data para pagamento: 03/08/2011- Valor total a pagar
R$1.734,09Descrição dosvalores: Valordo título:R$1.676,42 - Juros: R$ 8,38 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24
---------------------------------------------------.-----------------r--.,,----------------------------------------------------------------------

Apontamento: 186097/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE Endereço: ERNESTO EMIUO HORST 124 AP 02 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor:VALDOCIRHMSME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 28113-1 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 373,33 - Data para pagamento: 05/08/2011 - Valor total a pagar R$425,50 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 373,33 - Juros: R$ 1,36 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$15,76

Apontamento: 186151/2011 Sacado: COMERCIALMARINAlY l1'DA ME Endereço: R PASTORALBERT SCHNEIDER 699
SAIA01- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-300 Credor: RAFAELTREVISAN NASCIMENTO EMBAIAGENS - ME Portador: -

Espécie: DMl- N°Titulo: ooo248B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 853,44 - Data parapagamento: 09/08/2011-Valor
totaI a pagarR$91O,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 853,44 - Juros: R$ 1,99 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186213/2011 Sacado: DAMARlS MEDADE Endereço: RUA 25 DE JUlHO 1028 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-000Credor: ESTOFADOS KRAUSE l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2oo143lD - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 260,00 - Data para pagamento: 10/08/2011 - Valor totaI a pagarR$300,76Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 260,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 186187/2011 Sacado: DJONATAN DE UZ NErO Endereço: ANTONIO BERNARDO SCHMIT 500 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89258-800 Credor: CENTRO FORM COND LES l1'DA EPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 28904 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Data para pagamento: 10/0J /2011 - Valor total a pagar R$280,92 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 2,88 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 186241/2011 Sacado: EDER ALVES Endereço: Rl15 S/NWI'E 0172 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300
Credor: CM PISCINAS l1'DAME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 70,00 - Data
para pagamento: 10/08/2011-Valor total a pagar R$119,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 70,00 - Juros: R$ 0,16
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186041/2011 Sacado: EDITE HACKBARTH HElSER Endereço: RUA DONAMATIlDE 700 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-280 Credor: OESACOM E REPRES l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5946567U - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$101,70 - Data para pagamento: 03/08/2011-Valor total a pagarR$152,95 Descrição dos valores: Valor
do título: R$101,70 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$15,76

Apontamento: 186214/2011 Sacado: FRAMAKAROFICINAAUTOMOTIVA l1'DA Endereço: RJOSETHEODORO RIBEIRO
2684 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: FORMIGARI & KU1ZK1INFORMATICA l1'DA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 356001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l16,45 - Data para pagamento: 10/08/2011 - Valor total a pagar
R$1.l69,09Descrição dos valores: 'Valordo título: R$1.l16,45 - Juros: R$2,60 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 185759/2011.Sacado: 1NF0X RECUPERADORA E COMRCIO DE PARACHO Endereço: RUA GUSTAVO
LESSMANN 573 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-101 Credor: JUNKES & BORBA l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 3000180200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.080,OO - Data para pagamento: 25/07/2011 - Valor total a pagar
R$1.l41,48Descrição dos valores: Valor do título: R$1.080,OO - Juros: R$ 6,12 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186090/2011 Sacado: JAQUEUNE KOVALSI<I Endereço: RUAEMMARUMPELBARTEL 397 AP 02 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: FM COM DE BRINQUEDOS l1'DAME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 100-8 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 153,15 - Data para pagamento: 10/08/2011 - Valor total a pagar R$202,74 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 153,15 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligênci�: R$ 14,24

Apontamento: 186042/2011 Sacado: JEAN MURIELHOFFMANN Endereço: RUA FRITZ BARTEL 275 AP 103 - Jaraguá do ,

SuI-SC - CEP: 89256-120 Credor: BERTA IMOVEIS l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 03IPTU05 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 43,99 - Data para pagamento: 10/08/2011 - Valor total a pagar R$93,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 43,99 - Juros: R$ 0,08 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 186210/2011 Sacado: JOZINALDO PEDROSO PINHEIRO Endereço: JOSETEODORO RIBEIRO 1730 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: CENTRO FORM COND LES l1'DA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 28853
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 254,00 - Data para pagamento: 10/07/2011 - Valortotal a pagar R$306,50 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 254,00 - Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 186066/2011 Sacado: LUIZ ROBERTO DA SILVA Endereço: R JOAO PIANINCHECK 123 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: ADM TRINDADE ADMINISTRADORA DE BENS l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: SOoo000360 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.250,OO - Data para pagamento: 10/08/2011 -Valor total a pagar
R$1.301,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.250,OO - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 185559/2011 Sacado: PIMENTA ROSA COMERCIO DE ROUPAS l1'DA Endereço: RUA HENRIQUE DE
MATHE, 230 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89265-730 Credor: FLOWER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ITDA
Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 10555/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 266,30 - Data para pagamento:
27/07/2011-Valor total a pagarR$329,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,30 - Juros: R$l,15 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 186162/2011 Sacado; RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS l1'DA Endereço: RUA JOÃO ROPEIA
TO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA ITDA Porta
dor: - Espécie: DP - N'Titulo: 004 669-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 999,96 - Data para pagamento: 23/07/2009
- V1\Ior total a pagar R$1.313,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 999,96 - Juros: R$ 251,32 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 186195/2011 Sacado: ROSANATORQUATO ALVES Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO 625
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-715 Credor: 1NF0X RECUPERADORA E COMERCIO DE PARACHO Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 158 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 480,50 - Data para pagamento: 06/08/2011-Valor total a pagar
R$533,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 480,50 - Juros: R$1,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186219/2011 Sacado: SOLNASCENTEPRESENTES l1'DAME Endereço: JOAQUIM FRANCISCODEPAUIA
184 SL 1 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-710 Credor: J DALSENTER COMERCIO Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
216/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 199,88 - Data para pagamento: 13/08/2011 - Valor totaI a pagar R$250,95
Descrição dos valores: Valor do título: R$l99,88 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$l5,76
----------------------'1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 186257/2011 Sacado:VALDINEI MACHADO Endereço: RUAMAXWIUIELM 382 - BAEPENDI - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOP CRED RURAL INTER SOUD LUIS ALVES - CRESOL Portador: - Espécie:'
DMI - N°Titulo: 008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.309,98 - Data para pagamento: 10/08/2011 - Valor totaI apagar
R$3.395,17Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.309,98 - Juros: R$ 7,72 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 42,42

Apontamento: 185657/2011 Sacado:WIIMAR GORlSCH Endereço: ESIR MORRO DO GARRAFAO - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTILl1'DA Portador: - Espécie: LC - N°Titulo: 680311- Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 496,52 - Data para pagamento: 19/07/2011 - Valor totaI a pagar R$631,05 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 496,52 - Juros: R$ 3,64 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Dili
gência: R$ 84,24
-----------------_.:_-----------------------------------------------�-------------------_._----------------------------'------------------_:_----
Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 24/08/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 24de agosto de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
'Iabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20

I ..
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·SISTEMA CARCERÁRIO

Mulher dá à luz na prisão
Mãe e filho ficarão
em lugar adequado
até a conclusão
de um berçário no

·.presídio regional
JARAGUÁ DO SUL

ÇAROLINA CARRADORE

/\ detenta de 32 anos que deu
I\.à luz ontem a um menino no

Hospital e Maternidade Iaraguá
ganhou o direito de ficar com o

filho dentro do Presídio Regional
de Iaraguá do Sul, mesmo antes

de conclusão do berçário.
Segundo o diretor da unida

de, Cléverson Henrique Drechs

ler, a presa ocupava o alojamen
to coletivo com mais 35 internas.

Agora, ela ficará em uma cela se

parada e dividirá o local com um

uma colega para auxiliá-la nos

cuidados com o bebê.
A mulher cumpre pena por

tráfico de drogas há um ano. En

gravidou domarido quando já es

tava presa, em uma visita íntima.
O companheiro também estava

detido ·em Jaraguá e foi transferido
recentemente para Joinville.

A mãe se recupera do par
to no hospital com escolta
da Polícia Militar na porta da
maternidade. Desde que sua

gravidez foi descoberta, reali
zou todo o pré-natal no Pama

(Pronto Atendimento Médico

Ambulatorial). Durante a cesa

riana, foi realizada uma laquea-

MARCELE GOUCHE

dura na paciente. Esse é o sexto

filho da detenta.

Berçário
A mãe presidiária poderá fi

car com o bebê até os seis meses

(período de amamentação). Ela é
a primeira interna a permanecer
com a criança no presídio e tam

bémseráaprimeira aocupar o novo
berçário da unidade,. previsto para
ser inaugurado em 60 dias. O pro
jeto será um dos mais equipados
de Santa Catarina. Commetragem
de 45 metros quadrados, mais

50 de área de banho de sol, terá
capacidade para atender quatro
mães. Será equipado com fraldá

rio, berços, água quente, aparelho
de nebulização e outros acessórios

importantes para os bebês. Roupas
infantis e cobertores serão doados

. .

por pessoas que tiverem interesse
em ajudar. Orçado em R$ 10 mil, o
diretor conseguiu colocar o proje
to em prática através do Conselho
Comunitário Penitenciário.

No ano passado, umamulher,
mãe de um bebê com apenas
um mês de vida, foi presa em Ia
raguá do Sul, em cumprimento
a mandado de prisão expedido

pela comarca de Garuva. Como
não havia berçário na época, foi
transferida no mesmo dia para o

presídio de Joinville:

Direito

A lei número 1.942/09 é cla
ra: todo presídio que abrigamu
lheres precisa estar equipado
com berçários para crianças até
seis meses e creches para crian

ças de até sete anos. Poucas
unidades do Estado cumprem a

lei. O berçário de Jaraguá do Sul·
será um dos mais equipados de
Santa Catarina.

PCIDNULGAÇÃO

Menor é detido por
tráfico e liberado·

Um adolescente de 17 anos foi

apreendido em flagrante por tráfi
co de drogas namanhã de ontem.
Encaminhado pela Polícia Militar
à Delegacia de Proteção à Mulher,
ao Menor e ao Idoso, responderá
em liberdade por falta de vaga nos
CIPs (Centros de Internamento
Provisório) do Estado.

O menor foi abordado por mi
litares enquanto consumia bebida
alcoólica em um bar, próximo do
terminal urbano, Centro de Jaraguá
do Sul. Com ele, foram recolhidos
nove gramas de crack e R$ 167,00.

Ele confessou que R$ 40,00 era

proveniente da venda da droga.
Após revista em sua casa, policiais
encontraram uma balança de pre
cisão, um cachimbo utilizado para
fumar a droga e um celular. Os pais
do rapazmoram emAraquari e ele
divide uma casa com um colega
em Jaraguá do Sul. .

Na semana passada, outro

adolescente, de 14 anos, foi flagra
do por tráfico. A Justiça determi
nou sua internação, mas depois
de cinco dias teve que ser liberado

por falta de vaga nos CIPs.

o CORREIO ERROU
Diferente do que foi divulgado na página 23 da edição de 23 de agosto do
O Correio do Povo, Massaranduba possui 14.674mil habitantes, confor-

! me dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IBope
CONFIRMA:

WWW.IIW.com.br promoçto válida até 24/0612011 para velculos com pintura sólida. Frete Inclu$O. Novo Gol 1.02011/2012, 4 portas. c6digo 5U11C4. com preço promocional ti vl$t\l I'!. par1ír de IU28.390,00.
Novo Go11.0 Total Fiel(, 4 portas, ano modo 11/12. código 5U11C4+pf4+pk5+wabou.5U11C4+ptMpk5+wac ou 5U11Co4+pfo4+pk6+waS: com preço promocional ti vlsla il pllrtir de R$ 34.390,00. Novo Fax
1.Q, 2 portas, c6digo 5Z31R4, com preço promocional ti vista a partir de R$30.490.00. SpaceFox 1.6 com preço promocional a partir de R$42.990,OO. promoçO.. válidas .pen., para velClulos dl.ponlvei$
em estoque. IOF. Oespesasde Gravame e Despesas de Registro EletrOnícodaa opeljlÇOes Inclusas na operação e no CEr. Garantia da 3 8Jl05 para a UnhEi Volkswagen 201112011. sem limite de qull�tr,,- ,

gemo para de�JtOll de fabrloaçã.o e montagem em componentes InternOtl de motor e Itanamisséo (exceto Kombi, IImilada a 60.000 km). É neceesaric para a sua utllft� o cumprimento ao plano de
manutel1çâo. Para mais inlormaçOfls. coruwlte um Concess!onáríQ VoJkllWagsl\ autortzedo, Crédito sujeito a aprov8çllo. SAC; 0800770 1S26. Acesao às peSSOl!6 com deficíêncla audlilv8 ou de falI!: 0800
7701935. Ouvidoría: oaoo 7012834. Veiculas em conformidade com o Proconve. ,-�-O'OoM

�ctS-SlONÁAIAS
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000
",'"." J� ,J .�JJ �"� tf I, , 1,.,h t""�"4'"II" i. II

PEtA tia VEZ,
A MAIS OWIOA.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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