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Nhoque é tudo de bom!
Por isso, é sempre útil ter

na gaveta várias receitas
diferentes, afinal, esse

prato cheio de superstições
combina muito bem com

os dias frios do inverno,

Iuventus recebe
equipe líder
do' Estadual
DEPOIS DE DOIS EMPATES '

no Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, o Mole

que Travesso enfrenta hoje,
'às 20h30, no estádio João
Marcatto, o Atlético
de Ibirama. Página 21

Saiba mais sobre os

assuntos políticos da

região do Vale do ltapocu.

...ER....O
Página 4 .
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CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EMR$) 1,5916 1.5925 t 0,23%

1,6500 *.1,2%
L 7300 il'Ji, 0% ,

DÓLAR TURISMO (EM R$)
DÓLAR PARALELO (EM R$)
EURO (EM R$)

1.5100
1,5900

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com'.br

Aniversários
Hoje comemoram aniversário diversas empresas:
• Borracha Wolf,fundada em 1953;
• Tex Frio Refrigeração, fundada em 1975;
• Pizzaria Casarão e-Vou Viagens,

fundadas em 1983;
• Blubel, fundada em 1988;
• Meier Transportes, fundada em 1990
• Infosoft Sistemas, fundada em 1993;
• Super Calçados, Personal Piscinas e Textifio,

fundadas em 1994;
• Helio Rengel Assessoria, fundada em 1995;
• Ferro Velho Spézia, fundada em 1996;
• Brasil Sul Embalagens, fundada em 1997;
• Hexagonal Engenharia e Caneri • Grill,

fundadas em 1999;
• Leoni Imóveis, fundada em 2001
• Catarina Têxtil, fundada em 2005.
Parabéns a todas as empresas e empresários.

Encontro de sustentabilidade Weg.
Para incentivar a reflexão sobre a relação entre a empresa e a comunidade
e estimular a troca de ideias entre projetos incentivados pelaWeg,
a companhia realizou ontem, o 2° Encontro Weg de Crescimento
Sustentável- Comunidade, com a presença de 46 entidades. Além da

apresentação do Case"Projeto Livro Livre", patrocinado pelaWeg em

2010, o encontro contou também com a palestra de Octalício Neto e

Éveli Queiroz, do Instituto Consultor Social.

ReUnindó todas as empresas
relacionadas ao setor de
construção civil, móveis e

decorações, o evento Salão do
Imóvel acontece nos dias 15 e 16

de outubro, naArena Jaraguá.

Pronatec
Ainda está em fase de tramitação
a legislação que criará o

Pronatec, programa que visa
à qualificação do trabalhador
brasileiro. Por este mecanismo,
o cidadão desempregado que
não encontrou nenhum trabalho
e está gozando do benefício
do seguro desemprego terá a

obrigação de freqüentar um

curso de qualificação que
lhe permita obter um novo

emprego. Na região, o Senac e

o Senai já têm plano de cursos,
assim como o IF (Instituto
Federal) está se organizando.
O IF, por sinal, será totalmente
inserido no Pronatec.

Colaboradora residencial
Estão abertas as inscrições para mais um curso de Colaboradora
Residencial, que busca a qualificação de diaristas. É promovido pela
municipalidade, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento

, Econômico e Turismo e da Secretaria de Assistência Social, Criança
e Adolescente. Inscrições no Sine vão até o dia 12 deste mês, véspera
do início do curso. As turmas já formadas obtiveram grandes
vantagens no mercado de trabalho, pois são muito procuradas.
A

"
'

Exodo de mão de obra
Esta crescendo de forma acentuada a migração de trabalhadores
da região para suas cidades de origem ou mesmo outras cidades.
Entre as reclamações mais freqüentes estão as dificuldades
com moradia e transporte e o custo de vida. Este é um fato

preocupante, pois as empresas locais necessitam muito deste
fluxo de migrantes para manter os seus quadros mais ou menos

completos. Uma eventual redução no número de vagas locais

poderá acentuar ainda mais esta tendência.

Divulgação seguro desemprego'
Acontecerá no próximo dia 20 uma palestra na Acijs (Associação
Empresarial de Iaraguã cujo objetivo é a divulgação da nova

sistemática de funcionamento do encaminhamento do Seguro
Desemprego. A obtenção do benefício torna-se bem mais difícil
e haverá um controle restritivo por parte do Ministério do
Trabalho e Emprego. O objetivo é a qualificação do trabalhador
e sua inserção no mercado de trabalho, mas, como sub-produto

. espera-se uma forte redução nos gastos com o benefício e seu

redirecionamento para outros programas.

L01iERIAS
DUPLASENA

SORTEIO N° 998
Primeiro sorteio

02 - 05 - 11 - 13 - 18 - 40

Segundo sorteio

01 - 03 - 04 - 08 - 35 . 40

QUINA
SORTEIO N° 2684

04 - 13 - 51 - 52 . 62

Cuidador de idosos
Devido à grande demanda percebida, a

municipalidade, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo
e o apoio do Conselho Municipal de
Trabalho e Emprego, está organizando
mais um curso que visa qualificar
pessoas para cuidarem de idosos.
Trata-se de uma tarefa relativamente
complexa e que por esse motivo exige
até mesmo noções de enfermagem.

Equipamentos de segurança
A comemoração dos 34 anos do Batalhão de Polícia Militar
Rodoviária, na última terça-feira, dia 30; em Florianópolis, foi
marcada pela entrega de equipamentos: são 14 radares com

registro fotográfico, três tablets para o projeto piloto de confecção
de boletins eletrônicos de acidente de trânsito e um triciclo

para aulas de Educação para o Trânsito. "O trabalho da Polícia
Rodoviária é de extrema importância, protegendo os usuários
das rodovias", disse o comandante-geral da Polícia Militar de
Santa Catarina, coronel Nazareno Marcineiro. Segundo ele, a

principal causa de.aeídentes é o eXG€SSO de velocidade.

ARQUIVOOCP

Seguro ,Iesempl�ego
o Sine está com algumas dificuldades no atendimento
ao público. O motivo é uma qualificação pela qual os

funcionários passam antes da unificação de arquivos entre

Sine, CEF e Ministério do Trabalho. A partir da próxima
seluana, as pessoas que procurarem este benefício s(�rão
encaminhadas para as vagas cadastradas pelas empresas
e, mesmo que b benefício tenha sido concedido, não serã
pago se houver alguma vaga disponível. Neste caso, para o

trabalhador receber o benefício, a empresa que cadastrou
a vaga deverá preencher um documento informando que
não foi possível aproveitar o candidato. Santa Catarina é o

último estado a aderir ao sistema que terá controle total do
Ministério do Trabalho e Emprego,

Projovem Trabalhador
O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Célio Bayer, está comemorando a aprovação de projeto
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego ainda
em 2009. No Diário Oficial da União aconteceu a divulgação
das vinte cidades contempladas com verbas deste programa.
Jaraguá do Sul receberá R$ 557.865,00, sendo que deste total,
R$ 44.600,00 será a contrapartida da Prefeitura Municipal.
Serão 300 vagas para jovens de 18 a 29 anos que, durante o

curso que freqüentarem, terão ajuda de custo de' R$ 100 ao

mês. Deve acontecer nos próximos dias a divulgação das
bases do programa para que sejam lançados os editais de
concorrência para instituições
que desejam ministrar os cursos. Este programa tem até
o final de 2012 para comprovar a utilização da verba. Uma

grande notícia para os trabalhadores.
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-prates, como tu perdes tempo com

problemas que não são teus, o que é

que tu tens a ver com a vida alheia?
A questão é que não gosto de ver pes

soas fazendo bobagens na vida. Algumas
bobagens não são difíceis de serem cor

rigidas, outras são para a vida toda. Não

gosto disso.
Acabei de ler, por exemplo, uma his

tória que me deixou irritado, e não tenho
nada a ver com seus protagonistas, nem

os conheço. A história estava num jornal.
História de uma mulher que foi

amante por quatro anos de um homem
casado. No' começo, ele disse a ela que
era solteiro. Três meses depois de inicia-

do o "namoro" ela ficou sabendo que ele
era casado, tinha filhos, etc. Mesmo as

sim, ela continuou com ele, ele prometia
separar-se da esposa. Mentira dele. Um
baita canalha, traía duas mulheres ao

mesmo tempo.
Essa mulher, a amante, desde o dia

em que conheceu o "namorado" abando
nou o trabalho dela e passou a dedicar-se

inteiramente ao seu "amor". Depois de
um certo tempo, ela passou a desconfiar

que o homem não se ia separar da esposa
e que já não lhe tinha muito interesse. O

que ela fez?
Foi ao judiciário pedir uma "indeni

zação" pelo tempo perdido e pelos servi-

ços prestados ao amante. Que sonsa bur
ra. O juiz do caso a mandou passear, não

lhe deu direitos. Aplausos ao magistrado.
Claro que o homem merecia uma sova,

mas saiu inteiro da jogada ...

O que quero dizer trazendo essa

história à nossa conversa diária? Muito

simples:' que certas mulheres deixem
de ser burras. Sem essa de amor cego
e de acreditar em Papai Noel de aliança
no dedo ... Elas apostam que o cara vai
deixar a mulher, tontas. Que vão procu
rar homens livres, solteiros, se não os

acharem que fiquem como estão. Antes

sós que mal acompanhadas. Perdi meu

tempo ...

TAMBORES BOA POUPAR
Por que, Altíssimo, só pensam em dar tam

bores para as crianças quando as querem ajudar
nas comunidades pobres? Por que não ensinam

oficios, algo útil para a vida profissional, por que
não lhes ensinar a ler, a gostar de ler? Tambores, o

quefarão as crianças com tambores?

Entrei num teatro em Horianopo-,
lis e na entrada estava um aviso: "Proi
bido entrar usando correntões, bermu

das, chinelos, agasalho, camisa sem

mangas, boné e camisas de futebol':
Quer dizer, "sujos" não entram...

o sucesso na vida passa pela poupan
ça. Por pobre que seja a pessoa, e aí mais
uma razão, ela tem que poupar, guardar
alguma coisa. Quem poupa tem,' quem
poupa dorme bem. Quem não poupa, es

tende a mão... Você tem poupança?

I

/\ peça de teatro "Rigobello - O
. rlInspetor Geral" é uma peça

de Nicolai Gogól, de 1836, cria
da com a intenção de criticar os

costumes da época na Rússia por
meio da sátira. Entretanto o que
se vê ao longo do espetáculo é a

.contemporaneidade de uma peça
de mais de 150 anos.

O roteiro foi adaptado para a

década de 1930 no Brasil, abor

dando, de forma humorística, os

principais temas da atualidade

brasileira, como suborno, corrup
ção, adultério e malandragem.

O suposto Inspetor Geral, Ri

gobello, aproveita-se da situação
da chegada iminente de um ins

petor na cidade, a fim de "lucrar".
à custa do prefeito e seus subor
dinados. Em contrapartida, o pre
feito não é uma pessoa íntegra
e idônea, em que' podemos nos

simpatizar por ter sido enganado
por Rigobello. Não se pode ficar
com pena dos enganados, porque
justamente a intenção de ludi-

Fl4.LE CONOSCO

."1ff'"

briar primeiro partiu deles .

Rigobello, como o Zé Carioca,
personagem de histórias em quadri
nhos daWalt Disney; consegue apro
veitar cada brecha que a vida oferece

para se dar bem, e entre "trancos e

barrancos" sai ileso no final.
O juiz, a médica e o prefeito a

todo o custo põem o "lixo" debai
xo do tapete, encobrem as sujei
ras, mascaram as condições de hi

giene' escondem os papéis, tudo

para parecer que a cidade é mui
to bem governada, como se fosse
uma cidade modelo. Algo muito
rotineiro em nossas "humildes"
cidades quando recebem um po
lítico de alto gabarito.

O retrato' do político brasileiro
mostra o caminho que o dinheiro

percorre na nossa sociedade, pois so

mas vultosas de dinheiro viajam em

cuecas, meias, ceroulas, tudo isso nos

bastidores da nossa política.

Elisa Moretti PavaneIIo,
cientlsta social

CHARGE

ALUGUEL

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Pedido de informação
A bancada do PT pede cópias dos
contratos de manutenção e instalação das
lombadas eletrônicas e semáforos, além
de cópias dos relatórios das atividades
realizadas e pagas este ano. A solicitação
foi aprovada pelo plenário.

deputada. A votação foi secreta e os

parlamentares perdoaram a acusada
com 265 votos a 166 e 20 abstenções.
Se a cassação tivesse sido aprovada,
ela ficaria inelegível por oito anos.

Mas a impunidade já foi dada à

deputada, comprovando mais uma

vez o quanto nossos representantes
são coniventes com os deslizes
cometidos por seus colegas. A não

. condenação de Iaqueline pode
também significar que os deputados
estão temendo algum dia estar na

mesma situação dela.

Daiana
Constantino
Interina

Escola de Governo

EscolasAlianças
PV de Jaraguá deve compor a

coligação partidária para reeleger
prefeita Cecília Konell (DEM).
Já os vereadores vão disputar a

.

eleição 2012 sem alianças.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

A turma da Escola de Governo e Cidadania
da Arnvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) debateu sobre

improbidade administrativa nesta semana.

O advogado Marcos Probst apresentou
o tema e destacou que o ato ilegal ou

contrário aos princípios básicos da

administração é aquele impregnado de
desonestidade e deslealdade. É a conduta
incorreta, desonesta, ilegal e abusiva do

agente público, e com enriquecimento
ilícito, com prejuízo ao erário ou com

infrigência aos princípios da administração.

Prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt (PMDB),
negocia a municipalização das
escolas estaduais Almirante
Tamandaré e São José.

Impunidade
Mais um caso envolvendo políticos
em atos ilícitos acabou em pizza
no Congresso Nacional. Filmada
recebendo dinheiro do delator do
mensalão do DEM, Durval Barbosa,
em 2006, a deputada federalJaqueline
Roriz (PMN-DF) recebeu absolvição
da Câmara no processo que pedia a

cassação de seu mandato.
Na época, a parlamentar admitiu que
o dinheiro seria para caixa dois de

campanha, e agora alegou que não

poderia ser condenada pelo ato porque
não se encontrava no mandato de

Partido Vereie
Presidente do PVde Jamgná,
MiIson Macário,diz que
não bolftlle aproximação
lentre partido e ,ex-deputado
DioneidaSilva (PT). "Não é
a ideiaprincipal 'ter o petista
no partido•.É preciso aderir

;à'ideol�giado PV1enão
DSara,.paradisputara'
Prefeitura"..

BR-280
Presidente da Câmara de Jaraguá,
Jaime Negherbon (PMDB) está

organizando manifestos junto'
com as associações de moradores

para pedir melhorias e mais

segurança nas rodovias estaduais
e federais. O peemedebista planeja
também um protesto em prol da

duplicação daBR-280, que teve

seu processo de licitação suspenso
após denúncias de irregulares no

Dnit (Departamento Nacional de
Infraesttrura dé Transportes).

Aniversário.
Na próxima segunda-feira, dia 5, o PV de Iaraguá do Sul comemora

10 anos de fundação. Hoje, a sigla tem 450 filiados e até fim deste
mês mais 300 fichas devem ser registradas no Cartório Eleitoral.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

---

CR�C: OU6269/0

Corrpetêncl'B
Credibilidade

vl/ww.gumz.com.br

Oualidade

Confiança
gumz@gumz.com.br

Oesde1978

Bananicultores
AAbeajas (Associação dos
Bananícuítores do Município de laragua
do Sul) receberá R$ SO rnll do poder
público. O projeto de lei autorizando
o município a celebrar o convênio foi

aprovado pelos vereadores. Averba
será usada para a execução das obras
no galpão pré-moldado, colocação
de laje, piso, portas e Janelas e

instalação hidráulica para adequação
dos espaços físicos que abrigam
o escritório, a sala de reuniões e o

depósito de insumos da entidade.

Software for tndustry InteUigence

.Esporte r
Na sessão ordinária de terça-feira, o vereador Jean Leutprecht (PC
do B) anunciou que o Ministério dos Esportes depositou na conta da
Prefeitura de Iaraguá do Sul a soma de R$ 1.021.453,00. Os recursos

são referentes ao Programa Segundo Tempo, chamado também de
PEC (Programa Esporte e Cidadania) .

Esporte 2
Com o comprovante do pagamento feito pelo governo federal,
Leutprecht quis desmentir as denuncias de supostas irregularidades
acerca de sua gestão de presidente da Fundação de Esportes, no

governo de Moacir Bertoldi. "Um convênio não é renovado se não teve
a prestação realizada, as contas aprovadas, e os trabalhos conforme
manda a legislação", disse.
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"Tenho uma gratidão
especial à WEG. Foram
muitas oportunidades

de crescimento pessoal
e profissional."

Lourenço Maria Wopereis
25 anos de WEG

Jaraguá do I - se
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UM BOÊMIO DO

MUNDO EM JARAGUÁ
Herton Schünemann é um típico baladeiro que se en

quadra no perfilboêmio. "Tenho horário bem flexível. 'Ira

balho até omeio-dia de quinta-feira. então meu final de se

mana começa ceM', diz o professor de língUa estrangeira

Herton costuma sair entre duas e quatro vezes por semana

_ às quartas e quintas, e sextas ou sábados, quando pode

curtir até a madrugada. Ele é eclético para músicas e não

vaiparabaladapredisposto a ficar com alguém

O professor sai com amigos, mas não deixa de apro-

veitar quando está sozinho também. O gaúcho de 37 anos

cresceu em Santa Catarina e morou fora do país, onde

criou o hábito de sair com frequênciapara conhecer gente

nova Com avivência em grandes cidades, o boêmio sente

falta de mais opções em Jaraguá do Sul. "A cidade melho

roubastante nessaquestão. Olazer que está sendo amplia

do, mas poderia ter mais casas notumas na cidade", opina

NAMlRAD
Anderson Maesrn

O CAÇADOR
para qual bal d

. s�n planeja dia

trê
a a Ira O

s antes

es vezes por sem

o. gerente de ve Jom os amigos

vezes porque s

ana e só não vai
n as sai duas ou

d.urante o dia � n:gtJndo .

ele, precisa
para a balada mais

renda de quem ,,:�!�ana b�m encon����trar clientes

.

Para o jovem d
a norte toda"

s com a apa-

CIpalm
e 22 an

.

ente, a quali
os, a música .

POrtantes num
dade do som sã

' o ambIente e prín

com mulh
a festa. Mas ele nã

o os quesitos m� .

-

"E
eres como

ao nega a
s im-

.

u fico, sem re
uma das motiva -

vontade de ficar

discreto na bS d
que possível'; diz. kespara sair à noit

tas; "Pico no

a a e revela a tática
derson procura

e.

ou quatro meC:�' ?OU uma Olha�::e�nq�star as g::�
olhares, vou c

s mteressantes D � e Identifico Ú"
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. rn caçador nato.
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João (lermcmo Rudoll'(Cascudo)
fU,scudo partiu na manhã chuvosa do dia 30 de agosto de 2011. O conheci

Ujogdndo de goleiro pelo Baependi. O gigante do alto de seus quase dois
metros de altura era o dono das bolas aéreas alçadas sobre sua área. Esguio,
tinha o porte atlético de uma estátua, das estátuas que voam. Abreviava as

defesas aéreas usando o expediente de espalmar a bola de mãos trocadas. No
início deste mês, escrevi neste mesmo espaço a sua trajetória atlética. Para

presta-lhe uma última homenagem, reproduzo agora alguns trechos do texto

publicado no dia 4 de agosto de'2011, no jornal O Correio do Povo:

Estreia de fogo I'

Em 25 de setembro de 1957, jogaram pela 3a rodada do Campeonato Estadual

Baependi x Acaraí. Neste jogo aconteceu a estreia de Cascudo no time principal do

Baependi. O time Azurra foi a campo com: Cascudo, Piazera, Octacílio, Americano
e Zico; Taranto, Epitácio e Hamilton; Túlio, Horst e Turíbio. O time Rubro formou
com: Fio, Vergundes, Vino Maba, Mário Voigt e Chico Voigt; Lino Voigt, Tião Ayroso
e Lili Fachini; Zézo, Ianot e Acácio. O Acaraí venceu o dérbi pelo placar de 1xO.

'frio defensivo do' Baepencli:
Piazera, Cascudo e Octacílio

Os Robaleiros
• 1957· da esq.
p/direita: Viro

Valtz, Adolpho
�d,LeoDides
Schadeck,'
EugêDio 'osé da

Silva, Cascudo e

Manfred A1bus

o grande lance
o gosto pelo esporte é divina

graça que faz do homem
um ser movido a sonhos e

utopia. Nesta 'luta o homem

glorifica, odeia, ama, castiga
e perdoa. Na breve passagem
pelo Água Verde) Cascudo
viveu o grande lance de sua

(

vida: arrebatou o coração
da mulher amada e juntos
constituíram a família de seus

sonhos. Até hoje estão felizes
e de bem com a vida.

� --- ., .......
..�r�.� .•....... �

Muito miais que,
pessoas trabalhando.

Milhares de famílias'
evoluindo.

�Â ,,:)rLunenuer._)Uonos

Cascudo x Cará
Pelo Campeonato Estadual de 1959,
jogou na cidade de Rio do Sul Juventus
x Baependi. Uma chuva torrencial
alagou completamente o campo. No
time da cidade do Alto Vale jogava Cará,
um dos grandes atacantes do futebol
catarinense. Os rio-sulenses lançaram
se ao ataque sem trégua. Todas as

investidas do craque Cará contra a meta

Azurra morriam nas mãos de Cascudo.
Teria sido, na opinião de Milton Adolar,
que transmitiu o jogo pela ZYP-9 Rádio

Iaraguá, a maior atuação de Cascudo
em sua brilhante carreira.

, 'ar âosolúto até encerrara carreira,.) ",',", 1- ,!,.,I/;, •

•

. eh! 1970: No tirfi,� AZunáticonqllistot(,o
,

Tetradilllpepnato (1958, 60, 62 e �3). Dis-

prttou sete Campeonatos'Éstaduais pelÇ>
'B'a,ependi. Em 1959,'soho comandodo
técnico Baroldo Ferreira, o time Azurra
foi b 3° colocado no Campeonato Esta
du'â} e o a,t'acante Horst�erch40 Baepen
di foi um.dós artilheiros.

,

'I·'

Os brutos
Em janeiro de 1960, quando Cascudo
ostentava o status de melhor goleiro
da região, surpreendentemente,
transferiu-se para o E.C. Água Verde.

Suspeitava-se que o guardião Azurra
havia se apaixonado por uma torcedora

daquele clube e, para conquistar o

coração da moça, foi jogar no seu time.
Na ocasião, estava em cartaz na cidade
o filme Os Brutos Também Amam. Era
consenso nos meios esportivos que
Cascudo se inspirou no protagonista
daquele faroeste, o cowboy Shane, pàra
conquistar o coração de sua amada.

Entrou no céu
Portando as luvas de goleiro, bola de
futebol e molinete, vara, linha, anzol,
chumbo, alicate de bico ... Esperavam
com festa os jogadores e dirigentes de
futebol e os amigos do Clube Robaleiros

que lá já se encontram: Haroldo
Ristow, Murillo Barreto de Azevedo, Ico

Zimmermann, Haroldo Ferreira, Leonides

Schadeck, Manfred Albus, Tati, Horst

Verch, Octacílio Ramos, Fio, Rubãó, Mário
e Chico Voigt, Bentica, Gito, Padre Elemar,
Amandus Emmendoerfer, Roquinho e

tantos outros. O homem partiu, fica sua

história e esta é maior do que a morte.

Ficará eternamente em nossos corações,
bem ali, no cantinho da saudade.

1957 • Em pé: Aldo
Prada (técmco),
Cascudo, Octacílio,
Americano, Zico,
Túlio, Piazera,
Haroldo Ristow

(presidente) e 'oão
Reizer (massagista).
Agachados:
Epitácio, Horst,
Hamilton, Taranto
e Turíbio.

Cascudo ao lado da esposa, 6Ihas,
netos e genros
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Cheia de charme! Repleta de nOlidades!

o CORREIO DO POVO
f. setemlra_ sei Jornal

O CORREIO DO POVO
J

QUINTA-FEIRA, 1 DE SETE'MBRO DE 2011

FESTANÇA,

Tradição à disposição
Lançamento oficialda

Schützenfestacontece

nopróximosábado

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

festa mais jaraguaense de
todas vai começar a movi
mentar a cidade, de fato,
neste fim de semana. É que
no próximo sábado, 3, acon

tece o lançamento oficial da
23a edição da Schützenfest. A largada
das comemorações, aliás, está marca

da para as 9h30, quando os integrantes'
de 16 sociedades de tiro, reis, rainhas
e princesas se concentram em frente à

Fundação Cultural, no Centro Histórico.

Depois, por, volta das 10h, o grupo sai
em desfile pelas ruas do município. O ob

jetivo é chegar ao Parque de Eventos e nele
instalar o Schützenbaum, um dos símbo
los da Festa dos Atiradores de Jaraguá do

Sul, que ocorre entre seis e 12 de outubro.
Para quem pretende dedicar aqueles

dias à diversão, vale ficar atento à 'pro
gramação. Por enquanto, há uma lista

repleta de bandas confirmadas. Confor
me a ACSTVI (Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu),
fazem parte da agenda da Schützen gru
pos como Vox 3, Cavalinho, Os Monta

nari, Safira, Bavária e Manchester Band.
Isso sem contar a gastronomia típica, a

feira de' artesanato e o parque de diver
sões a ser instalado no local.

Já os festeiros que gostam de assis
tir a tudo de camarote, ainda podem
entrar em contato com a organização e

reservar um espaço especial. Cada cabi
ne é destinada a 40 pessoas. As diárias
custam de R$ 250 a R$ 750, dependendo
da data escolhida. Para garantir uma, os

interessados devem telefonar para (47)
3370-2736.

Se você é internauta, a dica é acom

panhar as novidades referentes à Schüt
zenfest através das redes sociais, como

o Twitter e o Facebook. Por enquanto,
o site (www.schutzenfest.com.br) ainda
não está atualizado.

PRONTOS PARA A DIVERSÃO
Majestades, a.tiradoI'es e

integrantes das associações
de tiro do Vale do Itapocu
chamam público para a �

edição da Schiitzenfest

SERVIÇO
O QUÊ: lançamento e cIes6le da � Schützenfest

QUANDO: sábado, dia 3 de setembro. QUE HORAS: a partir
das 9h30. ONDE: do Centro Histórico até o Parque

de Eventos. QUANDO CUSTA: 'gratuito
INFORMAçõES: (47) 2106·8700 ou 3370-9795
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Projeto de Emenda Constitucional; Suadouro
2. Não estrangeiro
3. Casa comercial; O ex-presidente norte-americano Ge�

orge W.
4. Fertilizante ; O compositor francês Delibes (1836-

1891)
5. Ilha do arquipélago espanhol das Baleares, meta de mui

tos turistas
6. As iniciais do atar norte-americano Reynolds, de "Alta

Velocidade" ; Vociferar, gritar
7. Movimento de remos; O fim do ... tabu
8. As iniciais do pintor italiano Botticelli (1445-1510), um

dos maiores nomes do Renascimento, em Florença;
Paquiderme semelhante ao porco

9. Os habitantes da maior das Grandes Antilhas
10. Instrumento agrícola para rasgar a terra em largos sul

cos ; Carga Tributária Bruta
11. A parte traseira ou o prolongamento de qualquer objeto

; A atriz Fischer das telenovelas e do cinema
12. Pequeno cilindro de bordas salientes em que se en- 10

rolam fios de linha, arame, fita, etc., com finalidades
diversas

13. O músico pop norte-americano Reed ; Fusão de vo

gais.

VERTICAIS
1. Comer pouco
2. Encher de nós; Jogo de cartas semelhante ao pife-pafe
3. Árvore nativa do Brasil, com frutos que produzem uma

castanha comestível; Exclamação indicativa de que a

perda de algo é irreversível
4. Acidente geográfico no Saara Ocidental, Oeste da África,

cuja passagem foi um dos grandes marcos da navega
ção portuguesa

5. Nesse ponto; Erva usada para dar aroma a pizzas; As
iniciais do cantor capixaba Carlos

6. O personagem infantil de desenhos animado Esponja;
Instrumento de cordas pinçadas com um ou dois tecla
dos; Enxergar

7. Declarar sem efeito; Pessoa que se consagra a exercí
cios espirituais de autodisciplina

8. Período; Academia Brasileira de letras; O menor núme
ro de lados de um polígono

9. Em Jornalismo, inter título ou pequeno trecho destacado
da matéria; O escritor, orador e político Barbosa (1849-
1923) ; A arte de Isadora Duncan e Ana Botafogo.
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Advogado suicida
Enterrado �m dívidas,..

um advogado resolve se suici�ar.Vai ao fi '0. da rua,

,1\:'Joga Vm.;littO' de gâsoliJJasobreo,jScnpó e qtl�riaotentª!ateár'lb', , ma ,','
mulher o segura pelo braço.

�

- Não faça isso não, seu moço! - diz ela, comovida com a dramática
,situaçãp. -,,Se o pf(�plema é d-�ph�iJ;(), a gente,yai dar,l1tÍ,ljeito! ; ')ii" " ,/,r:, ,,/.. _

'
'

,

' �. I'
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' � !li!, ir f
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"Ela, então, :pega uma sacolillha e começa a àbordàfos carros pedindo
aUXI1io. Vinte minutos depois ela volta com a mesma sacolinha quase cheia.

- Quanto você conseguiu? - pergLlnta o advogado, ansioso.
, Bela responde;

- Não muita coisa! Uns 15 isqueiros e seis caixas de fósforos!

DIVIRTA-SE

PREVISÃO DO'TEMPO

Tempolirme
em 'toda se
O sol deve brilhar em todas
as regiões de Santa Catarina,
nesta quinta-feira, devido
à influência de uma massa

de ar seco e frio. É por
causa dela também que as

,

temperaturas despencaram i

e há formação de geadas
nas áreas altas do Estado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
AMANHÃ
MíN: 6°C

MÁX: 14°C

HOJE SÁBADO
MíN: goC

MÁX: 15°C

DOMINGO
MíN: 11°C
MÁX: 19oC

Bêbado- na festa
o bêbado' entrou na contramão e o'guarda o deteve: '

- Onde é que o senhor pensa que vai?
- Bom, eu ia para uma festa, mas parece que ela já acabou... Está todo
mundo voltando.

'

i!,'
, I,

J " ) ,: ';,' ',,:
--

j.�, '

"

., _, *

:em�aaa IDleJa

0111 O st,
Conforme a previsão do Ciram, órgão
que monitora as condições climáticas
do Estado, a próxima semana começa
com tempo firme e seco. Mas, entre
os dias cinco e oito, uma nova frente
fria chega a Santa Catarina causando
chuva. Ela se intensifica devido a um

sistema de baixa pressão.

SE. VOCÊ VAI PARit..
ARMAZÉM
A quinta-feira será

ensolarada sem previsão
de chuva na cidade de

Armazém. Os termômetros
registram temperaturas
que vão de goC a 14°C.

NOVA 29/8

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

MINGUANTE 20/9

começa e
l\IIl

rmlUG S
No Litoral Norte do Estado, o sábado
tem condições de chuva no início
e fim do dia. Nas demais regiões
catarinenses a previsão é de sol entre

nuvens. As temperaturas entram em

elevação. Já os ventos sopram na

direção nordeste em intensidade que
vai de fraca a moderada com rajadas.

Ensolarado

... ..;.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada
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r
beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

OFF
As promoções continuam na Lua diPanal
são descontos de 50% a 60% e ainda com

parcelamento no cartão. Ótimo para adquirir
peças lindas, clássicas e que nunca saem de
moda. A lojafica na rua Roberto Ziemann,
nO2.408, noAmizade. Pane: 3275-3378.

AFTER
80UR

o clima e o humor
E o assunto mais comentado na BEATRIZ SASSE

semana foi o clima. Nas redes sociais era nítido o mau humor em virtude da chuva excessiva
no Estado. Preguiça de sair da cama, de sair de casa, de trabalhar, de ir para academia,
xingamentos para São Pedro, medo de enchentes, alagamentos ... e por aí vai. Já na quarta
feira, o dia amanheceu ensoladado, fazendo a alegria de todos que puderam abrir a casa

para deixar o sol entrar, lavar roupas e colocar no sol tudo que já estava criando mofo.
Com a natureza privilegiada que temos na região, olhar ao redor era uma felicidade só!

MARCELO ODORIZZIIDIVULAÇÃO

-

Esse ano tem sido bem rico musicalmente:

documentários, lançamentos interessantes

e, mais ainda, edições especiais de luxo para
estourarem os orçamentos. "Nevermind", ...:;;_:;;;.-__:If'_.._�_.!
do Nirvana, ganhou edição com quatro ",jitII�.
CDs e dois DVDs, com mixagens inéditas
e o show da banda no Paramount Theatre
em 1991. Serão apenas dez mil cópias na

América do Norte e 30 mil no resto do

mundo, então o ideal é ser rápido. -

ç E ux

Já os fãs do The Smitns deverão ficar
tentados com a caixa "Complete'; que reúne
a discografia dos rapazes pela primeira
vez, remixada por Prank Arkwright com

supervisão deJohnny Marr, no estúdio

Metropolis, em Londres. A caixa vai existir
em duas versões, vinil e CD - com toda a

arte dos vinis respeitadas. Quer mais? Vai
haver ainda uma versão super-deluxe do

lançamento; com todos os títulos em CD
e vinil, mais 25 singles de 7" - com arte

inédita e comentários do jornalista Lois
Wilson. O pacotão conta ainda com um

DVD com todos os uideoclipes da banda e

um pôs ter. O lançamento será em outubro.

o U2 também vai lançar uma edição
deluxe de mais um álbum de sua

discografia, o "Achtung Baby". A caixa, que
comemora os 20 anos do disco, vai contar

com seis CDs, quatro DVDs (incluindo
todos os videoclipes do álbum), cinco

singles de 7",16 cartões postais, um livro
de capa dura com 84 páginas, uma cópia
da revista Propaganda, quatro insígnias,
adesivos e, para fechar, uma réplica dos
óculos escuros "The Fly", que o Bono
usava na época. A edição limitada só

chega às lojas no dia 31 de outubro, mas

na Amazon UK já está rolando pré-venda.

PROGRAME-SE!

DIA 1
LONDORPUB

Quinta London com DJ Kdog (hip hop)
e Borog & Banda (samba e pagode).
Ingressos somente na hora: RS 10

feminino e RS 15 masculino

LICOPUB
Rock com a banda Sultana. Elas entrando

até às 22h ganham uma caipirinha.

UNTAN LOUNGE
Double Chopp das 19 às 21 horas,

compre um ganhe outro e também
Festival de Sushi.

2
ESPAÇO DO OCA

Shaw nacional com a banda Velhas

Virgens, comemorando 25 anos de
rock. Abertura com Atacama.lngressos

antecipados: RS 30 (2° lote), à venda
no Espaço do Oca, Mega Rock Store,

Sacramentum Pub e Box Video Locadora.

Promoção: Rock Out.lnício: 23 horas.

LICOPUB
Balada Lico com DJs Eduardo Moretti e

Diego Alvez. Elas free até 2.3h. Couvert
masculino RS 12 e feminino RS 10.

MOVING UP - Schroeder
Festa dos Stiflers com hip hop do
DJ Puff e sertanejo universitário

Abel & Alessandro, mais DJs Eddy
Amaranto e Adrian P. Bilheteria somente

na hora: RS 15. Elas free até meia noite.
Pontos de venda: Schroeder: Mime,

Trapp e Net Land; Guaramirim:
Posto Maiochi e Jaraguá: Smurfs

Lanches e Mime (Weg 2).

SEVER CHOPERIA -

Guaramirim
Sambanejo com pagode do grupo
Desejo Constante e sertanejo da

dupla Edu & Alex, mais DJs Alan e

convidados. Elas free até 23h30
e eles pagam RS 15.

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
Festa Glam Concept com 'DJs Lisa Hy-e

Anderson Bublitz (Megna), Daniel Muller
e Rafael Stihler.lngressos a

RS 10 antecipado no Tonho Lanches
em Massaranduba e RS 15 no local.

17/9 - Armandinho - Patuá Music

24/9 - Mashup - The Way
28/9 - Paula Fernandes - Arena Jaraguá

8/10 - Matanza - Espaço do Ocab

22/10 - Festa Fantasia - The Way
28/10 - Plasticfire HC, Ponto Nulo no Céu e

Hauser - Espaço do Oca

12/11 - Casa das MáqUinas - Espaço do Oca

13/11 - Sepultura - Espaço do Oca

18/11 - Cachorro Grande' - Espaço do Oca

CONTATOS e OUTRAS OpÇÓES
.

LONDON· 3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866.
.

SACRAMENTUM PUB· 337O-1727.ARRIBA • 3371-1160.
, ' MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058.

, ESPAÇ(>DOOCA· 3370-9160. ZUM SCHLAUCH· 3376-4822
\, I!:ICOBAR· S054-0B55. KANTAN LOUNGE. 31711584.

&:lOJECA D�ÇANTER· 3370-0220. MOVlNG UP· 8856-8389.
. SMN CHOPERIA • 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE • 3371-8942.
. FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUÁ MUSIC· 3Q.54-08oo.
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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FEIJOADA O casal da loja J�e Art, Nilton e Janete, e

amiga Nanete tambem prestigiaram a Feijoada do Moa

Casamento
7\ To próximo dia três de setembr�, às

1 \' J9h30, sobem ao altar da Igreja Rai
nha da Paz, para o tradicional "Sim'; a

bonita Janaina Guis da Fonseca, filha de
Ianuârio e Lúcia da Fonseca, e o jovem em

presário Délcio Spézia, filho de Dorval e

Zenilde Spézia. Após a cerimônia os noivos

recepcionarão os parentes e convidados em

grande estilo, no salão nobre do aristocrá
tico ClubeAtlético Baependi.

Bico pra cima
Alguém pode me dizer por que será que
estão chamando o Leandro "Loiro" Vieira
de "Novo Rico"? Parece que agora, com

seu novo emprego, ele só anda com a

carteira cheia e pagando todas para a

galera. É para quem pode!!!

o E u

Moa Gonçalves

"

"""""""""""" ....,�__•__����.�_..,.:Iim'JIII

\))copitol
Leitor fiel
o leitor fiel da coluna é Dulcio
Lenzi, do Laboratório Lenzi. Ele é
outro amigo que se liga na coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Despidas
o amigo Fernando Leite,
o Portuga, no sábado, faz
sua despedida de Jaraguá

_

do Sul. O local escolhido
é a A Garagem. Um dos
redutos onde o boa

Gente boa
Cá entre nós, é muito especial a torcida por Ricardo
Gomes. O cara é o avesso dos clichês de técnico
de futebol no Brasil, aí incluídos os folclóricos, os

grosseiros, os pretensiosos e os que fazem as unhas.

GANHOU Rose, do Consórcio
União, saboreando a deliciosa

cerveja MiUer, na Feijoada do Moa

moagoncalves@netuno.com.br

TE CONTE
• Por consequência de
um estiramento na coxa, o

lateral esquerdo Adriano

foi cortado do time de
Mano Menezes. Isso quer
dizer: nada, rigorosamente
nada! Ou não?

• Mande uma foto
segurando uma cerveja
Miller para o e-mail

moagoncalves@netuno.
com. br e ganhe uma

camiseta da Revista Nossa.

Afoto será publicada na

coluna.

• A escola de dança Dois
Pra Lá Dois Pra Cá está
a mil com vários cursos.

Um dos mais concorridos
é o curso para Dança dos
Noivos. Mais informações
pelo fone 3370-58Q3.

SUSHI Ilatia Uber e Jorge
IIndrade, no Kantan

A banda Champagne, de
Blumenau, vai animar a

25a NoiteAlemã, dia 23 de
setembro, no Baependi.

, • No sábado, no Espaço do
Oca, acontece o shmu com

a banda Velhas Virgens.
Ingressos antecipados a

R$ 30,00.

• Com essa, fui!

Faroeste
Na tarde de terça-feira, uma

senhora de 70 anos foi parar
no PS ao ser atingida por um

pedaço de lajota em frente de
um comércio de Iaraguá do

Sul, na Reinaldo Rau. Dizem

que o alvo era o dono do
estabelecimento que estava no

local. Uma adolescente também

quase foi atingida. Por favor,
um copo bem gelado do chope
Kõnigs Bier.

É na paz que o

homem edifica as

mais- altas idéias de

pl'ogl'esso, e é nela

que a humanidade

cumpl'e sua

gl'ande finalidade
de evolução e

apel'feiçoamento.
Carlos Bel'll8l'do

González Pecotche

I.

Níver
Não esqueçam, no dia de

hoje, do aniversário da

querida Isolina da Costa,
mãe do amigo Anderson da
Floricultura Florisa. Parabéns!

SCHÜTZENFEST A Prefeita Cecília
KoneU com o marido Ivo, no Bapendi

NETO O meu amigo Lio Tironi e a esposa

Ivone, com o neto do casal, Henrique, que

completou onze aninhos, dia 30 de agosto

Entrada +36x +3 reforços + saldo via Banco
•

Ed. Resldendat Vasel
[araguá do Sul

t ,,' _
\

L, .. -' 1 , �. ...' � .

Guerreira
Mulher cheia de pique e

trabalhadora, a arquiteta
Ruth Borgamnn, mesmo em

recuperação após uma queda,
não perdeu a garra e trabalha
com afinco na campanha
Calçada Legal. Bola branca.

Buxixo
Está pintando o maior clima
entre um executivo jaraguaense,
descomprometido e de
bem com a vida, com uma

morena separada e cheia de

energia. Dizem que os dois

jantaram, semana passada, no

Restaurante Madalena e estão
se curtindo. Viva o amor.

Vai perder?
A cada R$ 30 gastos no delivery
do concorrido restaurante

Kantan, o cliente ganha um

ponto. Juntando dez você pode
trocar por um festival de buffet
ou um delicioso risota. Deu

água na boca.

Dica de
quinta-feira
Curtir as delícias da Nonna
Dica. Comida italiana de

pnmeira,

Niver do
Henrique
Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar
se: o garotão Henrique,
filho da minha amiga
a engenheira Florestal
Fabiana Tironi e do

Eduardo, foi o grande
aniversariante de terça
feira, 30, e vai adorar ser

lembrado. Parabéns!

London·
Nesta quinta-feira, a

grande pedida para a

moçada da urbe sorriso
é a London Pub. Pois é lá

que rola o show com o DJ

Kdog e Barog & Banda.

Imperdível!

Onde comer

bem em Jaraguá
No Restaurante Mime.
São 60 variedades de
comidas no buffet.

Aceitamos carro ou outro imóvel
como parte de pagamento.
utilize seu FGTS

PERSPECTIVAS MERAMENTE ILUSTRATIVAS I RESIDENCIAL VASEL INCORPORAÇAo REGISTRADA SOB N; R.5-17.0 10,
CARTÓRIO 00 REGISTRO DE IMÓVEIS DE JARAGUÀ DO SUUSC.

praça conquistou várias
No sábado, uma das duplas sertanejas amizades na cidade. Volta a

mais aplaudidas em Santa Catarina, Teo sua terra natal, mas, não se

& Edu, estará em Iaraguã do Sul, para desliga totalmente daqui
um mega show na casa noturna The Way. da urbe sorriso. Fernando
Haverá também o melhor do Hip Hop fará o intercâmbio de
com o DJ André Heat e muito house com turistas brasileiros com a

Bibbe Andreatta. Bom demais' .... . _E_QJ'.Qp-<il, .Que .ta)'?'.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA
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Não sei ao certo quantas pessoas se conectam
em redes sociais diariamente, mas não há

necessidade de ter esse número para saber o
.

impacto que elas causam em nosso cotidiano, ou

pelo menos dos que possuem contas no Twitter,
Facebook, Orkut e outros menos populares.
Enfim, a cada minuto, milhares de mensagens
são trocadas, 'contendo links para notícias,
fotos, frases de impacto, correntes e todo tipo de

informação. É como se um mundo paralelo, mas

ao mesmo tempo igual ao nosso fosse criado no

espaço on-line. As pessoas interagem de forma

espontânea, rápida e, de certa forma, incomum
nas redes sociais.

Parece que os sites de relacionamentos criam

coragem ou agem c,omo um antídoto contra
-

a timidez, já que muitas pessoas apenas são

capazes de manter certo grau de interação nesses

canais. Além disso, estamos expondo nossa vida

pessoal nesse espaço, com postagem de fotos,
comentários, frases e todo tipo ferramenta que
sirva para mostrar quem somos. No entanto, não

somos capazes de fazer isso quando estamos

na frente-de outra pessoa. Muitas vezes, nossas

opiniões ficam escondidas somente em nosso

consciente.

Quantos espaços de interação existem no
,.'

mundo real?\lários.
Em vários lugares
podemos trocar

ideias, informações,
opiniões, mas ficou
decretado que
isso só acontecerá
nas redes sociais
e que lá é o

lugar oficial de

interação coletiva.
Não sei de quem

"
é esse decreto,

mas certamente ele foi aceito facilmente

pelas pessoas, que cada vez mais preferem
comodidade, até na hora de conhecerem outras

pessoas. Também não serei moralista ao ponto
de apenas criticar as redes sociais, nem hipócrita,
afinal, eu tenho conta nas mais populares e

.

costumo atualizar todas. Também tenho o

direito de fazer parte da rede e beber na fonte de
conhecimento e da troca de informações.

Só fico pensando como será com as futuras

gerações. Como serão as próximas redes sociais,
o que elas farão por nós? Nós já evoluímos tanto

em tantas coisas, mas é curioso saber como será a

evolução de algo que nos tornou mais primitivos
e, ao mesmo tempo, eficiente em nossas relações.
Fiz o exercício mental de imaginar como isso tudo
seria, mas minha imaginação não foi capaz de
fazer essa previsão. Bom, agora sou obrigado a

tuitar tudo e a postar algo no meu Facebook, para
ficar mais atualizado antes de dormir.

Em vários lugares
podemos trocar

ideias, informações,
opiniões, mas ficou
decretado que isso

só acontece nas

redes socias e que
.

lá é o lugar oficial
de interação

CLIC DO LEITOR'
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

'Mesmo trabalhando o tema dentro do ambiente escolar, os alunos
e funcionários da Escola Francisco de Paulo voltaram a assistir o

abandono de animais no pátio da instituição. Os cinco cães de cerca de
dois meses de vida acabaram sendo adotados, mas ficou a tristeza de

saber que a comunidade não tem colaborado para a situação mudar.

• FINA ESTAMPA
Renê conta a Tereza Cristina sobre o curto

circuito. Griselda comenta a coincidência de ter um

filho com o'mesmo nome do noivo de Patrícia. Guaracy
chega ao Le Velmont e Renê é simpático com ele. Ce
leste diz a Tereza Cristina Que Baltazar foi atropelado.
Griselda não aceita pegar carona com Guaracy. Gua

racy beija Griselda, Que o expulsa de sua casa. Renê
decide mandar flores para Griselda. Ela resolve convi
dar Guaracy para jantar em sua casa.

• CORDEL ENCANTADO

Augusto segue na direção de Timóteo e Baldini

implora Que o rei o deixe lutar contra o vilão. Dora afir
ma a Nidinho Que vai resolver o problema dele com

Patácio. Timóteo diz a Jesuíno Que Úrsula fará com

Que Açucena se apaixone por ele. Cícero e Bel, con

tam a Herculano os planos de Timóteo contra Jesuíno.
Herculano explica a todos seu plano para resgatar Je
suíno. Virtuosa avisa Que Açucena fugiu.

• VIDAS EM JOGO
• MORDE & ASSOPRA

Amanda provoca Naomi e ela tem uma crise ner

vosa. ícaro liga para Tieko no salão e Amanda ouve a

conversa dos dois. Leandro pressiona Akira a lhe con

tar onde está o coração de Naomi robô. Amanda vai
ao Quarto de Hoshi e tenta descobrir onde a manicure

guardou a bateria da robô. Minerva leva Abner e Josué
à delegacia para denunciar Isaías. Naomi se desespe
ra ao saber Que Wilson pretende mandá-Ia para um

presídio comum. Amanda diz a Júlia Que sabe sobre
seu romance com ícaro.

-

CarlQl?, Lucas e Maurício são vistos por diferentes
testemunhas e vão embora. Um dos taxistas Que es

tava com Cleber chama uma ambulância. Carlos liga
para Francisco e conta que Lucas está bem, mas não
fala tudo o Que aconteceu. Maurício liga para Patrí
cia e diz Que atirou em Cleber. Carlos vai até a casa

de Lucas e afirma Que o viu se aproximar de Cleber.
Ele diz que ninguém pode saber o que aconteceu. O
taxista vai até a construtora e conta para Regina Que
o ex-policial foi levado para o hospital, 'entre a vida
e a morte.

j,/9 Gilsonei S. de Oliveira Lauro Pietsch

Alexandre Konell Harry Kackbarth Marliane M. Prestine
Anderson da Silva Isolina M. da Costa Norma D. tange
Claudinei da Silva Isolina Nasato Olivio Soares
Isolina M. da Costa Ivanir Rassweiler Paulo Pivotto
Diva M. Cipriano Ivo Raduenz Paulo R. Fernandes

Estefani C. Weiss Jackson F. Rosa Roberto Wolf Junior

Evelasio Rossio Jeferson Kreknicki Rodolfo Tunnermann Neto'

Fabiano H. Anders Jeferson Lennert Sibele K. Kanchen

Felipe E. da Costa Jerson Klein Valdeliria Balsanelli
Gerson C. Weiss Jerson L. Weiller Walli G. Viergutz
Gerson L. Weiller Laura K. Prado i ., li \ I I I � L_ •
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RoB€RTO SHINYASHIKI

Prob\emas?

o profissional que quer fazer
sucesso tem de adorar resolver
os problemas dos outros. A

empresa que quiser crescer

tem de resolver os problemas
de seus clientes melhor do que
os concorrentes. Este livro tem
como objetivo ajudar as pessoas
a perceberem que um problema
é uma grande oportunidade de
crescer, tanto pessoal quanto
profissional mente. Resolver
um problema que aparece é
aproveitar a chance de mostrar a

competência no trabalho, o valor
como prOfissional e também de

ganhar mais dinheiro. Então,
quando trazem problemas para
a gente resolver, temos de
comemorar. Problemas? Oba!

"Não sei se eu sou

consequência das minhas
qualidades ou dos meus

defeitos. As minhas qualidades
são conhecidas por poucas
pessoas que convivem comigo,
e os meus defeitos são
apontados por muitas pessoas
que me desconhecem. De modo
que eu deixo essa questão
com a admirável plateia que
me escuta." Roberto Marinho,
em discurso na Sorbonne,
Paris, em 1990, que faz
parte deste OVO. Ele traça a

biografia do empreendedor e,
consequentemente, também
conta um pouco da trajetória da
Rede Globo.

'1, '.! I
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CINEMA

ONDE ESTÁ A
FELICIDADE?
A chef de cozinha Teodora embarca em

uma viagem transformadora que fará dela
uma nova mulher. Ao lado do amigo Zeca
a da espanhola Milena, ela vai percorrer o

caminho de Santiago de Compostela para se

libertar de seus problemas no amor e na vida

profissional. O filme, que tem no elenco Bruna

Lombardi, Bruno Garcia e Marcello Airoldi, é

dirigido por Carlos Alberto Riccelli.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h40, 19h1 O e 21 h20)

• Cine Garten 2
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45 e 21 h50)

• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (13h45, 16h25, 18h45 e 21h10)

• Cine Garten 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h40 e 19h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (17h e 21 h30)

• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Super 8 - Leg (22h)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h10)
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h40)

• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine Mueller 2
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h30, 17h40, 19h45 e 21h45)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (18h50 e 21 h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (13h30 e 16h1 O)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h50)

WILL LEITE. www.willtirando.com.br

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)
• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h, 16h30, 19h1 O e 21 h30)

• Cine Neumarkt 3
• Professora sem classe - Leg (16h45 e 19h20)
• Super 8 - Leg (14h15 e 21h15)

• Cine Neumarkt 4
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20, 19h30 e 21 h40)
• O homem do futuro - Nac (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20 e 19h30)

• Cine Neumarkt 5
.. Não se preocupe, nada vai dar certo - Nac (13h45 e 18h45)
• Onde está a felicidade? - Nac (16h20 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amor a toda prova - Leg (14h30, 17h, 19h45 e 22h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 19h e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h1 O, 16h40, 18h50, 21 h)

• Cine Norte Shopping 3
• Rei Leão - Dub (13h10, 15h15, 17h35 e 19h35)
• Lanterna Verde - Leg (21 h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Amor a toda prova - Leg (13h30, 16h, 18h35 e 21 h15)
• Melancolia - Leg (23h35)

• Cine None Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (12h45, 1-5h e 17h20)
• Professora sem classe - Leg (19h50 e 22h)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h, 15h30,

17h55, 20h e 22h10)

• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (15h50, 18h15 e 20h45)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h1 q) ('.; )

• O homem do futuro - Nac (23h10)
.

Atriz gosta de
escancarar a idade
A atriz Júlia Lemmertz, que está no ar como

Esther, em Fina Estampa, declarou que gosta
de aparentar a idade que tem. "Não posso
fingir que sou jovem. É inexorável. O tempo
não para', disse. Ela também afirma que
nunca fez cirurgias plásticas ou usou botox.

"Quero ser uma mulher de verdade. Não

quero ser uma ficção. Eu tenho a idade que
tenho. Sei que são 48, não 28", completou,

Paulo Ricard vai
se casar em 2012
o cantor Paulo Ricardo, que foi casado com

a atriz LucianaVendramini e também com

socialite arquiteta Raquel Silveira, está se

preparando para subir ao altar novamente.

Ele pretende oficializar a relação com

GabrielaVerdeja, filha de Dorita Moraes

Barros e enteada do colunista Zózimo
Barrozo do Amaral. A cerimônia foi
marcada para o ano que vem.

Ex-Spice Girl terá

que lazer cesárea
A ex-Spice Girl Mel B, que está grávida de
nove meses, disse que tentou de tudo para
ter parto normal. Ela espera o terceiro filho,
fruto do relacionamento com o marido

Stephen Belafonte. "Fiz o possível, todos _os

truques e indicações dos médicos. Pratiquei
muito sexo também, mas não adiantou",
afirmou. Os médicos decidiram marcar uma

cesárea para essa semana.

Huck triste com a

morte de cachorro
'Vá em paz, amigo', foi com essas palavras
que o apresentador Luciano Huck se

despediu do cachorro de estimação. "Hoje
se foi o meu fiel e amado companheiro dos
últimos 11 anos; o Lucky. Nossa família toda
sentirá muitas saudades", completou no

perfil mantido no Twitter. Em seguida, ele

divulgou um vídeo em que aparece ao lado
da mulher, Angélica, e o. animal .

HORÓSCOPO

Viviane Sarahyba
está de amor novo

A publicitáriaViviane Sarahyba, que ficou
conhecida por protagonizar uma relação
conturbada com o polêmico ator Dado

Dolabella, já virou a página do romance

mal-sucedido. Ela está namorando o

investigador Fabio Costa, ex da cantora

Marcella Fogaça. Os dois, aliás, fazem

questão de não esconder o namoro e

andam curtindo baladás românticas juntos.

! l "
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Panicat e cantor

reatam namoro

A Panicat Nicole Bahls e o cantor Léo

Santana, do grupo Parangolé, parecem ter

reatado o namoro. Eles foram fotografados
juntos, na tarde da última terça-feira, na

Prainha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
O casal estava em clima de romance.

Apesar de terem évitado beijos e abraços
carinhosos em público, os dois deixaram o

local no carro do cantor.

ÁRIES
Procure dar vazão ao seu lado criativo, pois é assim que
conseguirá atrair o interesse e a simpatia das pessoas. No amor,
busque o sentido das emoções. Reflita sobre seus desejos.

TOURO
O dia é favorável para o contato com o pÚblico e para
desenvolver trabalhos em equipe. No campo afetivo, as

relações superficiais não terão vez.

GÊMEOS
Não faltará criatividade para expressar seus talentos,
principalmente na área da comunicação. No amor, relações
sólidas estão protegidas. Invista em novos conhecimentos.

CÃNCER
Você terá sucesso com tudo que envolva arte, inspiração
e a fantasia dos outros. Na vida amorosa, o clima será de

profundo envolvimento com quem ama.

LEAo
Você pode conseguir o que deseja com seu charme,
diplomacia e capacidade de se colocar no lugar do outro. A

dois, o lado prestativo vai fazer a diferença.

VIRGEM
Trabalho que favoreça a privacidade conta com a ajUda das
estrelas. Você sentirá maior interação com pessoas do seu

convívio. O romance ganha novos estímulos.

LIBRA
O dia favorece as relações de amizade e o convívio
social. O astral priVilegia os momentos de intimidade e de

companheirismo na relação a dois.

ESCORPIÃO
Atravessará uma fase de recolhimento, daí o sucesso em

assuntos que envolvam pesquisa, investígação ou mistério. À
noite, uma declaração de amor vai cair como luva.

SAGITÁRIO
Ótimo dia para fazer contato com quem anda distante.
Tarefas que envolvam a comunicação e a diplomacia terão o

apoio das estrelas. A vida amorcsa pede discrição.

CAPRICÓRNIO
Na profissão, o período será excelente para conquistar o

prestígio que você sempre quis. No romance, é hora de
aprofundar os vínculos. Dedique-se ao trabalho.

AQUÁRIO
Você saberá motivar as pessoas com as quais trabalha. Lutar
pelos mesmos objetivos será um estímulo. O astral é de

grande realização afetiva. Mantenha a discrição no romance.

PEIXES
Bom dia para traçar prioridades e se concentrar no que vale
a pena. Quanto maior a privacidade, mais confortável estará.
Boa fase para aprofundar os laços afetivos.
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NHOQUES
EM VÁRIAS

-

VERSOES
Nhoque é uma delicia. Feitosà

basede batatas, eles são de origem
italiana, mas com o passardo tempo
ganharam uma infinidade de versões,
uma maissaborosa quea outra.Além

disso, estão cercadas desuperstição.
_

Diza lenda que, mensalmente, no dia

29, deve-se ingerirsete bolinhos com

uma nota de dinheiro embaixo do

prato, solicitando a SãoPantaleõo que
nãofaçafaltarsorte efortuna durante
o mês. Eaofim da refeição, a nota deve
serdoada em caridade. Sendo assim,
vale reservaralgumas receitas, não é?

Nhoquede
mandioquinha
recheado com

brie e mel

Ingredientes:
PÃRAAMASSA
• 1 kg de mandioquinha
• 50 g de farinha de trigo

(se necessário)
·100 g de semolina (se necessário)
·20 g de sal

PARA O RECHEIO
• 200 q.de queijo brie
• 10 gdemel

PARA0 MOLHO
• 50 ml de azeite

• 10 g de alho
• 50 g de cebola
• 4 ramos de sálvia
• 30 gdemel
• 1 litro de creme de leite fresco
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

FOTOS DIVULGAÇÃO

PARA F1NALIZAÇÃO
• Camarões temperados com

sal e pimenta-do-reino, fritos
• Molho de sua preferência
• Bolinhas de queijo cremoso

• Folhas de azedinha
e broto de coentro

Nhoquede
abóbora

Ingredientes:
• 1 e Vz kg de abóbora

Japonesa
• 150 g de manteiga
• 500 g de farinha de trigo

peneirada
• 100 g de queijo parmesão

ralado

·Sal a gosto

Modo de
preparo:
Corte a abóbora em pedaços,
retire as sementes e leve ao

forno em tabuleiro para assar.

Depois de cozida, descasque,
passe pela peneira, tempere
com sal e junte a farinha de

trigo aos poucos, até formar
uma massa uniforme que se

possa ser enrolada. Misture
- o queijo parmesão ralado.

Forme rolinhas e corte os

nhoques. Passe-os na farinha
de trigo. Coloque uma panela
com água e sal no fogo e,

quando começar a ferver, junte
os nhoques. Deixe cozinhar
durante cinco minutos e

quando subirem à superfície
estarão prontos. Coloque
em um prato e sirva com os

ingredientes da finalização.

Nhoque ele
milho à londue

Ingredientes:
• 1 lata de milho verde escor:rida
• Vz xícara (chá) de água
·1 colher (chá) de sal
• 100 g de ricota passada na peneira
·lovo
• l' colher (sopa) de queijo parmesão ralado

·xícara (chá) de caldo de legumes
• 1 embalagem de fondue de queijo pronta
• 1 colher (sopa) de mapjericqo picado

Modo de preparo:
Bata l).oJiquidificador o milhp, a água e, o

sal. Coloque em uma tigela, junte a ricota

peneirada, o ovo, o queijo parmesão e

misture bem. Leve ao fogo uma panela
grorrde com água � sal até ferver. Com
o auxílio de duas colheres (sobremesa),
coloque porções de massa na água fervente.
Deixe cozinhar por 15 minutos ou até que as

bolinhas subam. ReÚre com a escumadeira
e coloque em uma travessa rasa. Conserve

quente. Pegue uma panela pequena, coloque
o caldo de lequrnes, o fondue de queijo e

leve ao fogo, mexendo até dissolver. Junte o

manjericão e misture bem. Espalhe sobre os

nhoques e sirva em sequido

Modo de preparo:
PARA A MASSA: embrulhe a mandioquinha,
com casca, em pcpel-cluminio e asse em

forno médio. Descasque e esmague no

amassador. Adicione a semolina se a massa

estiver mole. Deixe homogênea com as

pontas dos dedos e polvilhe a farinha de

trigo aos poucos. PARA O RECHEIO: triture
o brie e misture com o mel. Faça pequenas
bolinhas da massa e recheie com um pouco
do preparado do brie. PARA O MOrnO:
doure o alho no azeite, junte e refogue
a cebola. Tempere com sal e pimenta.
Acrescente a sálvia, o mel e o creme de leite.

Corrija o sal e a pimenta. Despeje o molho

quente sobre o nhoque e sirva.

Nhoque de espinafre
ao molho de ricota

Ingredientes:
PARA o NHOQUE
·1,5 kg de batatas
• 2 maços de espinafre
·3 ovos

• 200 g de queijo parmesão ralado
• 50 g de semolina
• 30 g de amido de milho
• 300 g de farinha de trigo
• 30 g de manteiga
• Sal e pimenta a gosto

PARA0 MOLHO
• 400 g de ricota fresca

·1 cebola
• 3 dentes de alho
• 100 g de queijo parmesão ralado
• Salsa picada a gosto
• I litro de creme de leite fresco
• I pitada de noz-moscada
• Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
PARA o NHOQUE: cozinhe as batatas
em água com sal. Esprema-as e adicione
a manteiga. Reserve. Bata rapidamente
o espinafre previamente cozido (retire o

excesso de água) com os ovos. Adicione
na batata. Junte os ingredientes secos,

o sal e a pimenta. Faça bolas de dois

centímetros e cozinhe em água salgada.
Quando boiar, retire e sirva com o molho.

PARA O MOrnO: passe a ricota na

peneira. Refogue o alho e cebola, adicione
metade do creme de leite fresco. Bata a

ricota com a outra metade do creme de
leite fresco no liquidificador. Adicione à

panela com a primeira metade do creme

de leite. Tempere com sal, pimenta, noz

moscada, salsinha e parmesão.
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CRUELDADE

Animal é
espancado e

esfaqueado
Cão foi encontrado agonizando, levou
15 pontos na cabeça e perdeu um olho

CORUP,Á
CAROLINA CARRADORE

O aposentado Afonso Fritsch,
52 anos, chega a ficar emo

cionado ao acompanhar a recu

peração do pequeno Baldo, um

dos oito cachorros que mantém
na pequena propriedade rural,
em Corupá. No dia 20 deste mês,

.

Baldo, que não tem raça defini

da, foi encontrado com sinais de

espancamento e com um corte

profundo na cabeça. Depois de
uma longa batalha pela vida nas

mãos de veterinários de Corupá,
Baldo foi para casa essa semana.

Ele perdeu o olho direito e rece

beu 15 pontos nacabeça.
Afonso mora com a esposa Vi

tória Fritsch, 60 anos, no bairro Rio

Novo, interior de Corupá. Aposen
tados, dedicam seu tempo aos oito
cães. No dia 19, um deles desa

pareceu do terreno. No outro dia,
Afonso encontrou o cachorro ago
nizando na beira da estrada, cerca

de 300 metros de sua residência.
"Levei um. susto muito grande.
Ele estava em estado de choque,
muito machucado", lembra. Como
era um fim de semana, Afonso e a

esposa percorreram clínicas pela
região, mas' não conseguiram en

contrar atendimento médico para

o animal. Baldo ficou recebendo
cuidados dos donos até a segun
da-feira, quando foi atendido com

urgência pelos veterinários Ca
mila Cordeiro e Thiago Ferreira.
O cachorro apresentava choque
séptico, devido à infecção, e esta

do de semi-coma. Devido ao grau
de contaminação, provavelmente
provocado pelo objeto que cortou

a cabeça, o animal teve que ter o

olho direito retirado. Thiago acre

dita que uma faca deve ter causa

do os ferimentos devido ao corte

retilíneo. Baldo chegou a ter uma

parada cardíaca durante a cirur

gia. Dois drenos foram colocados
em sua cabeça para a limpeza da

ferida, tamanha a profundidade.
"Ele não recebeu só a facada, tam

bém foi espancado, pois apresen
tava muitos hematomas pela face.
É uma vitória muito grande a sua

recuperação e uma gratificação
termos salvo sua vida", comemo

ra o veterinário. Tiago ressalta que
nunca em sua vida profissional
havia presenciado um caso tão

cruel contra animais. "Já vi muita

coisa, mas desse jeito é a primeira
vez. Ele sofreu muito e foi muito
forte. Agora só o tempo dirá se fi
cará com mais sequelas", pondera.

Depois de cinco dias de inter

nação, Baldo teve alta e' recebe os

cuidados dos donos, orientados

pela clínica. Mais forte, consegue
comer, sozinho, mas ainda não

tem forças para caminhar. Ele
tem cinco anos e foi doado ainda
filhote pelo neto de Aforiso.

Agressor é

procurado

MARCELE GOUCHE

Baldo, de cinco anos, recebe mimos d�s
donos, que cuidam de sua recuperação

Destino de menino alcoolizado

que sofreu acidente é incerto
O Conselho Tutelar de Ia

raguá do Sul realiza um estudo

para verificar a situação do me

nino de 12 anos que, após ingerir
bebida alcoólica, pegou a direção
de uma moto e colidiu o veículo
contra o muro de uma residên
cia. O acidente foi registrado no

bairro Centenário, na última se

gunda - feira.
Na avaliação, será verificado

se a ernbriaguês do menino foi
um caso pontual ou se é uma

ação costumeira do ambiente
familiar. Medidas sócio-educa-

tivas serão aplicadas ao menino
e à família.

O caso é investigado pelo
delegado Adriano Spolaor, Ele

apura se de fato o menino re

cebeu bebida alcoólica da tia. O

delegado também quer saber se

o proprietário da motocicleta,
o namorado da mulher, deixou

.

o garoto dirigir a moto. "Varrios
checar se de fato o casal deu be
bida ao menino e se o veículo
foi entregue com o consenti
mento do proprietário", enfati
za Spolaor.

• Faleceu no dia 29/8 Gilberto Schal

inski, com idade de 54 anos, o sep
ultamento foi realizado dia 31/8 às
14h saindo o féretro da Capela Mor

tuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 30/8 João Germano

Rudolf, com idade de 72 anos, o sep
ultamento foi realizado dia 31/8 às

16h saindo o féretro da Capela Mor
tuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério do centro.

• Faleceu no dia 30/8 Joaquim Matins

de Almeida, com idade de 77 anos, o

sepultamento foi realizado dia 31/8 às
15h30 sainco o féretro da Igreja São
Paulo no João Pessoa, seguindo após
para o cemitério do João Pessoa.

A Polícia Civil de Corupá
abriu um Termo Circunstanciado

para apurar o autor das agressões
WS Imóveis Ltda. EPP.. , torna público que foi de-contra o animal. Ele responderá

pelo artigo 32 da lei 9.605 - 'prati- ferido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente
car ato de abuso, maus-tratos, fe-

.

(FATMA) O seu requerimento de Licença Ambien-
rir ou mutilar animais silvestres, tal de Instalação para o Loteamento denominado.
domésticos ou domesticados, Santa Catarina, sob LAI nO 3845/2011, situado a
nativos ou exóticos. A pena varia

Rua Expedicionário Olimpio José Borges - Bairrode 'três meses a um ano de deten-
Avaí, no município de Guaramirim/SC.�ão.�multa. .1 II '1 :11. i '

j.������������������������_

DEFERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

os suínos pertenciam
8,;'uma senhora que
faleceu recentemente,
Eles ficaram sob a

, ,res}:?onsabili4ade do
filho, catadordepapelão.
Segunq.o a df'..núncia, os

animais não recebiam
, alimentação e a fome

i

taI1ta que algu
.g ln tio

',k" .

'" ,

,

'" a.Se

cy1tura
,nnentaçã

ergencial.aos
suínos. Moje,junto"eom
té,qliC08 da E'ujama;
veterinários da pasta
irão avalíar o estado
de saúde dos animais e

orientar o proprietário a

doá-los, caso comprove
que ,de fato não tenha
condições de cuidar.
Uma avaliação será
realizada para verificar
se algum animal

precisará ser sacrificado.
Devido à quantidade

. de sujeira, tlma limpeza
será feita no local. A

Vigilância Sanitária
também será acionada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ViRTUDES ..... VII - PERSISTÊNCIA E CORAGEM
- UMA HOMENAGEM AOS BOMBEIROS
V'OL'UNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SU'L!
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CRISTIANO MMHFUD
WATZKO. ESTUDANTE

DE DIREITO

No último dia 26, juntamente
com a minha namorada, tive a

oportunidade de assistir a homena
gem feita aos 45 anos dos Bombei
ros Voluntários de Jaraguá do Sul.
Confesso que, enquanto assistíamos
a apresentação, por diversas vezes
eu e minha namorada pensamos
que aquele músico amador que es

tava no palco cantando, o professor
Paulo André Leszczynski tinha sido
professor tanto dela como meu, e

lembramo-nos das lições aprendi
das em sala de aula. Ao final da bela
apresentação feita pelos músicos
amadores e por alguns membros
do Grupo de Câmara da Scar (So
ciedade Cultura Artística de Jaraguá
do Sul), fiquei pensando e cheguei
à conclusão de que os bombeiros,
durante o trabalho, exercem duas
belas virtudes: PERSISTÊNCIA e

CORAGEM.
Antes de ilustrá-las como uma

pequena história, faço questão de
lembrar a origem da atual sede dos
Bombeiros Voluntários. Numa sim

ples conversa com meu querido avô
sobre os conceitos de herança jacente
e vacante, ele me contou mais ou me

nos c seguinte: UNos primeiros anos

que trabalhei no Fórum, pude pre
senciar um caso de herança jacente e

vacante. O Sr. Otto Rumohr faleceu e

deixou um testamento onde legava
seus bens a uma sobrinha na Ale
manha. O seu testamenteiro foi Al
fons Buhr. Ocorre que devido a uma

lei federal não era permitido legar
imóveis para estrangeiros no Bra
sil. Diante disso, a herança foi de
clarada vacante, e as propriedades
passaram a ser da União. No ano de
1967 foi enviada uma solicitação de
doação ao governo federal das terras

pertencentes anteriormente a Otto
Rumohr, e no ano seguinte obtida a

cessão do imóvel. Esta é a origem da
sede dos Bombeiros".

Quero partilhar com vocês leito
res a história do Sr. Soichiro Honda.
Este homem investiu tudo o que ti
nha numa pequena oficina. Traba
lhou dia e noite, inclusive dormindo
no próprio estabelecimento. Quando
apresentou o resultado final de seu

trabalho a uma grande empresa, dis
seram-lhe que seu produto não aten
dia ao padrão de qualidade exigido.
Porém, ele não desistiu. Voltou para
a escola por mais dois anos, sendo VÍ
tima de grande gozação por parte de
seus colegas. Após um tempo, a em

presa que o recusou fechou contrato
com ele, mas, durante a guerra, sua

fábrica foi bombardeada duas vezes,

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL- FSTADO 6)1 SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua28 de Agosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 81130 às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibamtodos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos 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) serrem) 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.

sendo que grande parte dela foi des
truída. Imediatamente após a guerra
houve uma grande escassez de gaso
lina em todo o país, e ele não podia
sair de automóvel nem para com

prar comida para a família. Criativo,
ele adaptou um pequeno motor à

.

sua bicicleta e saiu às ruas. Os vizi
nhos ficaram maravilhados e todos

queriam também as chamadas "bí
cicletas motorizadas". Como não
tinha. capital, resolveu pedir ajuda,
e conseguiu apoio de alguns inves
tidores, que lhe adiantaram o capital
necessário para a indústria. Hoje, a

Honda Corporation é um dos maiores

impérios da indústria automobilística
japonesa, conhecida e respeitada em

todo o mundo.
O Sr. Soichiro nos deixa a lição de

que devemos persistir sempre e aci
ma de tudo termos coragem, mes

mo diante dos obstáculos, e sempre
seguirmos em frente. Assim também
é para os bombeiros, diante de diver
sas situações - seja num incêndio, ou

num acidente ou qualquer outro ser

viço prestado, é necessário que eles

sejam persistentes e tenham coragem
para vencer os obstáculos que surgi
rem. Desejo a cada leitor, coragem e

persistência para enfrentar as dificul
dades que aparecerem no dia a dia.

CISCO DEREm ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000374 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimen
to: 13/08/2011 Valor: 291,86 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20570 Sacado: IONE VALCANAlA CPF: 000.643.759-19 Cedente: VALCANAlA AUTO PEÇAS
IlDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2419/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANÇO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 18/08/2011 Valor:
319,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20534 Sacado: IRIO ERDMANN CPF: 180.111.799-34 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 086/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 20/08/2011 Valor:
225,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20537 Sacado: NO AlDROVANDI CPF: 497.142.109-25 Cedente: BVFINANCEIRA S/A C.EI
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131026042 Espécie: Céduia de Crédito Bancário Apresen
tante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 24/09/2009 Valor: 16.736,16
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20522 Sacado: JACKSON RENAN RIBAS DA SILVA CPF: 048.054.779-38 Cedente: O.M COMER
CIO DE MAQUINAS DE COSTURAEACESSORlOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 00774/02
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlMDataVencimento: 20/08/2011 Valor: 280,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20264 Sacado: JHONES DIAS CORA CPF: 087.848.519-88 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 51/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 15/08/2011 Valor:
280,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
________________________________________________________ 1
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Protocolo: 20222 Sacado: JORGE LUIS CAETANO FARlAS CPF: 322.853.370-00 Cedente: SlPAR COMER
CIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS IlDA CNPJ: 01.056.640/0001-86 Número do Título: 1124752-5
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlMDataVencimento: 15/08/2011 Valor: 189,41 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edita]; R$15,00

Protocolo: 20431 Sacado: LUCIANO KROGELCPF: 041.929.009-55 Cedente: PORTEC PORTOES ELETRl
COS IlDAEPP CNPJ: 00.572.556/0001-52 Número doTítulo: 551003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 15/08/2011 Valor: 476,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20389 Sacado: MARCEIlYEIlANEPlNTO CNPJ: 11.410.918/0001-25 Cedente: MP FACTORING
FOMENTO MERCANrlL IlDA CNPJ: 02.306.517/0001-39 Número do Título: 2775 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVen
cimento: 17/08/2011 Valor: 373,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 51,64, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20261 Sacado: MARGRET TERFZlNHA BRUHMUlLER CPF: 310.609.609-82 Cedente: EPU
RA EVENTOS l.TDA ME CNPJ: 11.610.574/0001-06 Número do Título: 11920011/01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVen
cimento: 15/08/2011 Valor: 110,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20425 Sacado: MARlLSA CECIlJA OCKNER CPF: 669.668.099-34 Cedente: lAIZ CONFEC
ÇOES l.TDA ME CNPJ: U.714.531/ooo1-62 Número do Título: 23 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 15/08/2011 Va
lor: 424,93 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 29,42, Diligência: R$ 33,30, Edita]; R$ 15,00

Protocolo: 20411 Sacado: MARll SCHALDACH PATSCH CPF: 850.917.909-34 Cedente: VALCANAlA
AUTO PEÇAS IlDA MECNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2099/03 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimen
to: 15/08/2011 Valor: 410,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

'Protocolo: 20139 Sacado: MEIALURGICA BOGO l.TDA ME CNPJ: 08.219.854/0001-75 Cedente: BOB MA
QUINAS HIDROMECANlCA GARCIA l.TDA CNPJ: 82.976.325/0001-79 Número do Título: 3500 Espécie:

l'rotocolo: 20519 Sacado: AD.v.L. REFORMAS DE CARRETAS IlDA CNPJ: 11.419.842/0001-07 Cedente:
SULPEC COMERCIO A PEÇAS IlDA CNPJ: 08.777.042/0001-45 Número do Título: 0000346210 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM Data Vencimento: 20/08/2011 Valor: 600,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20241 Sacado: ADEMIR MAKOSKI CPF: 026.294.469-30 Cedente: VALCANAlAAUTO PEÇAS
LIDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número doTítulo: 2703/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 10/08/2011
Valor: 249,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 20176 Sacado: ARNO MATTOS CPF: 834.708.839-04 Cedente: EQUlMOV EQUIPAMENTOS
INDUSTRlAlS E REPRESENTAÇOES lIDA CNPJ: 05.935.312/0001-00 Número do Título: 1575- Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
12/08/2011 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20065 Sacado: CEDINHO l.TDA CNPJ: 09.626.781/0001-07 Cedente: LOCARE LOCAÇÃO VEN
DAEASSISTENCIA TECNlCADE EQUIPAMENTOS CNPJ: 09.581.213/0001-29 Número do Título: 8211/1
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 749,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20520 Sacado: EDUARDO DA SILVÁVAREIA DE BARROS CPF: 063.351.319-94 Cedente: CE
UO BEN HUR COMERCIO DE 1NF0RMATICA lIDA CNPJ: 09.085.990/000I-82 Número do Título: 321/21
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 20/08/20U Valor: 128,90 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20542 Sacado: EUZABETE DE SOUZA MARTINS PEREIRA CPF: 855.394.309-72 Cedente: BV
FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131032532 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 17/05/2010
Valor: 14.668,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 20293 Sacado: ERALDO ZlPPERER CPF: 062.003.219-73 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME C�J: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 624/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 16/08/2011 Valor:
505,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20259 Sacado: GRACIEU SIEWES CPF: 041.580.319-58 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 35437*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 15/08/2011 Valor:
325,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20532 Sacado: GRAZlEIAMACHADO CPF: 047.604.409-09 Cedente: ULEANDRO MACHADO
MECNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 085/04 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 19/08/2011 Valor:
516,62 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20142 Sacado: IGEL50N ATILANO MORSCH CPF: 745.213.499-00 Cedente: ARNO FRAN-
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Estampado nas manchetes de revistas e jornais a

"faxina' que a atual presidente está fazendo nos minis
térios. Alguém já parou para refletir que ela apenas está

limpando a caca que ela mesma fez? Ora, quem nomeia
os chefes e ministros? Logo, quem nomeia tem a res

ponsabilidade de exonerá-los quando, não muito raro,
são incompetentes em seus cargos.

O brasileiro gosta de criticar quando tudo já está
feito. Seria genial se as pessoas mostrassem a força que
tem em prol de causas que justificassem e não se con

tentassem com uma Bolsa Família, pois são assegurados
inúmeros direitos. Dá para acreditar que em meio a tan

tas atrocidades que os senhores chefes de governo co

metem, o brasileiro promova passeatas a favor da legali
zação da maconha? Fica fácil eleger pessoas que nem ao

menos o ensino fundamental possuem. Se o brasileiro
não se importa com quem governa, irá se importar com

quem administra?
Olhando o passado, é invejável a coragem de pesso

as que morreram em busca da liberdade, hoje utilizada
por poucos. Se o brasileiro decidir lutar por ele mesmo,
pode começar por um pequeno passo, como em nos

sa cidade, onde somente faltou desenhar para que os

vereadores entendessem que a população era contra o

aumento no número dos mesmos, ou neste ano que os .

professores enfim decidiram mostrar a precariedade da
educação no Brasil.

O país não está o circo que está por causa dos gover-.
nantes, e sim pelo povo que acha graça no fato de uma

prefeita pronunciar a frase "relaxa e goza" como meio
de acalmar a situação. O sistema de governo de um país
nada mais é do que o próprio espelho do povo.

Rosângela AparecicIa Alves,
acadênüca do curso de Direito

Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMl
RIM DataVencimento: 12/08/2011 Valor: 2.843,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20133 Sacado: NAMY FERNANDES ALVES CPF: 050.425.549-55 Cedente: DINAMlCA CEN
TRO AUTOMOTlVO lIDA ME CNPJ: 05.024.981/0001-20 Número do Título: OS1673 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data
Vencimento: 15/08/2011 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 44,10, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20281 Sacado: NELSON SCHIESIL CPF: 482.274.399-34 Cedente: MElER TRANSPORTES l.TDA
CNPJ: 82.178.534/0001-77 Número do Título: 9507-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 10/08/2011 Valor:
2.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 20280 Cedente: MElER TRANSPORTES l.TDA CNPJ: 82.178.534/0001-77 Número do Título:
9507-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 10/07/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20356 Sacado: OSMARlNADO PRADO RIBEIRO CPF: 088.377.739-86 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/06 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:
17/08/2011 Valor: 897,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20538 Sacado: OZIEL GARCIAVIEIRA CPF: 044.847.319-40 Cedente: BVFINANCEIRA S/A C.EI
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131035976 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentan
te: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento: 16/09/2010 Valor: 13.l94,40Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20540 Sacado: ROSEMARl SlYMANCZUK CPF: 041.678.339-21 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131024805 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 05/08/2009 Valor:
31.584,48 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20536 Sacado: SIDNEI ENGELBERT GARCIA CPF: 798.817.009-06 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 523/02 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM pata Vencimento:
20/08/2011 Valor: 193,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 20489 Sacado: SILVIO FERNANDES CPF: 920.250.309-59 Cedente: AUTO MECANlCA
KUHlMANN l.TDA ME CNPJ: 85.369.528/0001-95 Número do Título: 3766.3 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUI11PLO DataVencimento:
1O/08/20U Valor: 1.068,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20260 Sacado: VAlDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 004.575.349-07 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 51905*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 15/08/2011 Valor:
140,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$'24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20138 Sacado: VEGlNlTERRAPIANAGEM E LOCAÇÃO l.TDAME CNPJ: 13.408.963/0001-70 Ce
dente: BOB MAQUINAS HIDROMECANlCA GARCIA l.TDA CNPJ: 82.976.325/0001-79 Número do Título:
3502 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 12/08/20U Valor: 931,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20477 Sacado: Vl11\L INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS RJNCIONAlS LIDA ME
CNPJ: 08.058.394/0001-40 Cedente: GRAFICA REGIS LIDA CNPJ: 79.500.443/0001-00 Número do Título:
4473 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVen
cimento: 09/08/20U Valor: 690,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guararnirim, 01 de setembro de 2011.

CHRISTA INGE HlUEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Demolições iniciam
, .

na proxnna semana
Primeira etapa do

plano contempla dez
casas - total deve

superar 170, e 31 já
aguardam na fila

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Em reunião na manhã de on

tem, a Defesa Civil e as secre

tarias de Obras e de Habitação de

Iaraguá do Sul definiram os pri
meiros passos do Plano de Ação
de demolição de casas condenadas
em áreas de risco. Foram avaliadas
cerca de 480 casas, e ao menos 170
delas devem ser postas abaixo. Para
a primeira etapa do plano, foram
definidas dez casas, e o trabalho
deve iniciar na semana que vem.

Nos próximos dias, a Secre
taria de Obras visitará os locais

para definir como será realizada
a demolição. ''Algumas dessas ca

sas estão em áreas de difícil aces

so e têm que ser definido o tipo
de máquina que pode ser usada",
explica o secretário da Defesa Ci

vil, Jair Alquini.
Ele ressalta que o órgão con

tinua fazendo os levantamentos
no restante das casas, para que
o trabalho possa ser feito de for
ma contínua. Alquini frisa que o

mau tempo pode interferir nas

demolições.
Nessa primeira etapa, devem ir

abaixo dez casas nos bairros Czer
niewicz (uma), Ribeirão Cavalo
(uma), Três Rios do Norte (três),
Vieira (duas) e Barra do Rio Molha
(três). Já estão na fila para serem

demolidas outras 21 residências,
muitas delas construídas de ma

neira irregular.
As Secretarias de Assistência

Social e da Habitação estão cui
dando de garantir a realocação
dos moradores. O início das de

molições depende. Os moradores
afetados pela medida serão enca

minhados para programas habita
cionais como Minha Casa, Minha
Vida, do governo federal, ou rece

berão o auxílio-aluguel.
Já os terrenos serão transfor

mados em áreas de Preservação
Permanente. Além das demolições,
está sendo preparado um Plano

Municipal de Prevenção de Riscos,
mapeando todas as áreas vulnerá
veis e de risco no município.

EDUARDO MONTECINO

Moradores afetados pela mecIicIa serão
cacIastràclos em programas de habitação

CHUVAS

Regi'ão continua em alerta
A seqüência de dias de
chuva intensa no início
desta semana - com um

acumulado de 118 mm

causou transtornos noVale
do Itapocu, causando uma

I'

I< série Ue deslizamentos e

alagamentos em Jaraguá
do Sul. Agora, mesmo com

a trégqa da huvas, os

\B0mbeirôs efesa Ci

Na terça-feira, Iaraguá
do Sul registrou áreas de

.

a}aga:r;nento nos bairros I

Garibaldi, Três Rios do Norte
e Estrada Nova, além de sete

deslizamentos, nos bairro�
Earibaldi, Ilha da Figueita,
BoaVista, Três Rios do Norte
e Tifa Martins. Um pontilhão
foi d�ni.ficfl elas ágga,s

. no bairfdN eu'Ramos':
J ,

Ninguém ficou ferido ou

desalojado.

graves, mas com a previsão da
volta da chuva, os Bombeiros
permanecem em alerta.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL-SC
N�vo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDnALDEINTIMAÇÃODEPR�TO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao 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, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 186944/2011 Sacado:AlAERTE MACHADO Endereço: RUAJOSETIffiODORO RIBEIRO CXOllADO 2854-
Jaraguádo Sul-SC - CEP: - Credor:EGIDIO MAZZI Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 01/01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.200,00 - Data para pagamento: 06/09/2011-Valor total a pagar R$1.523,64 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.200,00 - Juros: R$ 273,60 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 186943/2011 Sacado: DAN RICARDO DA SILVEIRA Endereço: RUA FRANCISCO WlNTER 72 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE ROUPAS DOMAR I1DA EPP Portador: - Espécie: CH - N" Titulo: 850083-5 _.

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 441,00 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$508,81 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 441,00 - Juros: R$18,52 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 186925/2011 Sacado: DBAUMANNTECNOWGlA SEG EM ENGTERM L Endereço: RUA BERmAWEEGE
3450 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: GlFEL ENGENHARIA DE lNCENDIO E COM I1DA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 1083 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a

pagar R$1.056,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186698/2011 Sacado: GENARO CESAR BIALESKI Endereço: RUA ANGEW TORINElll 78 APTO 304 - C
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYLUS Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 9200047728 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 130,95 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar
R$171,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 130,95 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 10,as - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 186978/2011 Sacado: JOICYHOHL Endereço: RUA BERmAWEEGE, - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: INKOR -INDUSTRIACATARlNENSE DE COlAS EREJUNTE Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 44709.F/2-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$-204,85 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar
R$260,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 204,85 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$ 10,as - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187124/2011 Sacado: JOSE AMARlLDO SORDI Endereço: RUA FRITZ BARTEL 727 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: RACOES CATARlNENSE I1DA Portador: - Espécie: DM - N" Titulo: 19576U - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 1.720,00 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$1.867,90 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.720,00 - Juros; R$ 98,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 187125/2011 Sacado: JOSE AMARlLDO SORDI Endereço: RUA FRITZ BAlITEL 727 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: RACOES CATARlNENSE I1DA Portador: - Espécie: DM - N" Titulo: 2072lU - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 2.219,75 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$2.383,72 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.219,75 - Juros: R$ 114,68 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 187126/2011 Sacado: JOSE AMARlLDO SORDI Endereço: RUA FRITZ BAlITEL 727 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: RACOES CATARlNENSE I1DA Portador: - Espécie: DM - N° Titulo: 23433U - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 2.953,72 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$3.109,34 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.953,72 - Juros: R$106,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$14,24

Apontamento: 187127/2011 Sacado: JOSEAMARlLDO SORDI Endereço: RUAFRITZ BAlITEL 727 - JARAGUADO SUL-SC
CEP: 89251-()()() Credor: RACOES CATI\RINENSEITDA Portador: - Espécie: DM - N°TItulo: 19941U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 539,10 - Datapara pagamento: 06/09/2011-Valortotal apagarR$618,04 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 539,10
- Juros: R$ 29,65 Emolumentos: R$10,as - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186701/2011 Sacado: JOSNEl FERREIRA Endereço: R EUSAWOLKMANNMAASS 103 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89260-642 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 043001 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.900,00 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$1.963,21 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.900,00 - Juros: R$ 6,33 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 185659/2011 Sacado: IAND PARTS PECAS E ACESSORIOS 4X4I1DA M Endereço: RODOVIA BR-280, KM
84 SAIA 1,POSTO 515 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: BEARMACH BRASILI1DA Portador: - Espécie: DMI - N"TI
tulo: 192181- Motivo: falta de pagamentoValor: R$359,62 - Datapara pagamento: 06/09/2011-Valor total a pagar R$446,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 359,62 - Juros: R$1,55 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 185691/2011 Sacado: IAND PARTS PECAS E ACESSORIOS 4X4I1DA M Endereço: RODOVIA BR-280, KM
84 SAIA 1,POSTO 515 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: BEARMACH BRASILI1DA Portador: - Espécie: DMI - N° TI
tulo: 193011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,85 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$346,86
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,85 - Juros: R$l,04 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 187097/2011 Sacado: liTORAL COM.IMPORTACAO E EXPORfACAO I1DA Endereço: CEL PROCOPIO
GOMES DE OLNEIRA 380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: GRAFICA E EDITORA CORREIO DO POVO I1DA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3035+10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento:
06/09/2011-Valor total a pagar R$547,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70.- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186970/2011 Sacado: WCADORA DE MAO DE OBRA osv A FABIANO Endereço: RUA LUIZ SATIER 179 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-170 Credor: DIFUSO DISTR DE PARAFUSOS EWALD I1DA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo:·823 C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 532,83 - Data para pagamento: 06/09/2011-Valor total a pagar R$589,78
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 532,83 - Juros: R$1,59 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186679/2011 Sacado: MOACIR MIOR Endereço: RUA JOSE JOAO JUNKES 83 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-430 Credor: BANCO INDUSVAL S A Portador: CERAMICA URUSSANGA SA Espécie: DMI - N" Titulo: 03847002 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.854,83 - Dataparapagamento: 06/09/2011-Valor totala pagar R$1.899,93 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.854,83 - Juros: R$ 4,94 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 186756/2011 Sacado: OBJETIVA INDUSI'RIA DE MAQUINAS Endereço: RUA MAX DOERlNG 20 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89255-120 Credor: HIDRAMAVE COM PROD HIDR VED IT Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
024993AOOl- Motivo: falta de pagamentoValor: R$340,75 - Data para pagamento: 06/09/2011-Valor total a pagar R$392,31
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 340,75 - Juros: R$ 2,27 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 187110/2011 Sacado: SAMARA GERVlNME Endereço: RUA ROBERfO ZIEMANN 521- JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89255-3Ou Credor: RODOIL DISfRIBUIDORA DE COMBUSTNE Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 5/36 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Datapara pagamento: 06/09/2011-Valor total a pagar R$8.794,49 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 8.713,26 - Juros: R$ 31,94 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 186623/2011 Sacado: SI1v10NE FERREIRA GOMES Endereço: RUA GERHARDT MUlLER 1064 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89264-200 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 131026653 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 1.662,41 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$2.162,74 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.662,41- Juros: R$ 444,97 Emolumentos: R$ 10,as - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186980/2011 Sacado: SUKET'S MALHAS IlDA Endereço: R PREFEITO JOSE BAUER 484 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Credor: JJW SUPRIMEN10S DE INFORMATICA I1DAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: S12117.1 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 365,00 - Data para pagamento: 06/09/2011- Valor total a pagar R$418,54 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 365,00 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
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PRÊMIO

"Sonho de Natal" vai
sortear 100 mil
Promoção realizada pela Câmara
de Dirigentes lojistas inicia em 7 de
novembro e encerra em 24 de dezembro
JARAGUÁ DO SUL
..........................

. , .

SÔNIA PILLON

/\ CDL (Câmara de Dirigentes
I\.Lojistas) de Iaraguá do Sullan

ça a campanha "Sonho de Natal

2011", que distribuirá R$ 100 mil
em prêmios, de 7 de novembro
a 24 de dezembro. A promoção
sorteará um Honda City, quatro
motocicletas, quatro notebooks
e 50 vales-compras de R$ 500. O
anúncio foi feito ontem, durante a

reunião- almoço mensal do CDL,
no Clube Atlético Baependi. Den

tre os outros assuntos tratados, a

implantação do ponto eletrônico,
Portaria1510/2009, que passa a

vigorar hoje; a participação na 52a

Convenção Nacional do Comér
cio Lojista, dia 9 de setembro, em

Fortaleza �CE); e a parceria entre a

CDL/Serasa, banco de dados sobre

inadimplência de consumidores.
O presidente da CDL, Wander

lei Passold, lembrou que para o

Dia do Consumidor, que transcor

re em 19 de setembro, a orientação
é que cada lojista faça sua promo
ção. Ele destaca que a entidade
desde 2009 tem intensificado os

cursos de capacitação profissional
aos comerciários. "Já formamos
700 colaboradores, entre vendedo

res, atendentes de crédito, opera
dores de caixa e gerentes".

Os cursos de qualificação
para os trabalhadores do comér

cio, das linhas de atendimento
direto ao público e com lideran

ças, acontecem de março a no

vembro. "Mesmo assim, sempre
recomendamos que cada asso

ciado faça sua qualificação em

sua loja", reforça.
O encontro também previa a

participação do presidente dos
Bombeiros Voluntários de Iara
guá do Sul, Giorgio Donini, sobre
os 45 anos da instituição, mas o

empresário cancelou sua partici
pação por imprevistos profissio
nais em Florianópolis. Uma nova

data para a explanação sobre a

instituição será marcada. "Os'
Bombeiros de Jaraguá do Sul tem

sido eficazes, de extrema impor
tância e de um profissionalismo",
destaca Passold.

MARCELE GOUCHE

QUALIFICAÇÃO

;

Presidente ela entidade, WancIédei PassoIcI, destacou importância dos CIII"SOS

Udo Wagner sugere campanha "Cidade' Limpa"
O empresário Udo Wagner se

manifestou durante o encontro

mensal do CDL para enaltecer a

implantação do estacionamento

rotativo pela Prefeitura, que se

gundo ele funciona "democrati
camente e com eficiência". Wag
ner reconheceu que a medida se

fez necessária, porque antes mui

tos extrapolavam o uso das vagas:
"Muita gente estacionava pela
manhã e somente retirava os veí

culos no final do expediente".

Udo também elogiou a cam

panha "Calçada Legal- Um ca

minho de respeito ao próximo";
pró-revitalização das calçadas da

cidade, lançada em 2 de agosto
pela Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Jaraguá do Sul. "A

situação das nossas calçadas é

deplorável", desabafa.

Wagner também aproveitou a

ocasião para sugerir que se adote a

campanha "Cidade Limpa" para eli
minar a poluição visual causada por

placas de publicidade. Vale lembrar

que o Código de Posturas deJaraguá
do Sul normatiza essa questão. "Es

pero estar fazendo a minha parte.
Não podemos nos omitir eterna

mente sobre o que está incorreto".

Já o lojista Gilberto Telles su

geriu que se encabece uma cam

panha pela desburocratização da
reforma tributária, que seja levado
à Confederação Nacional de Diri

gentes Lojistas, para que se elabo
re estudo sobre o tema.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 134/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE ES

CAVAÇÃO MECÂNICA (COM LANÇA), E CAMINHÃO PARA ASSENTAMENTO DE

TUBULAÇÃO EM PVC PARA ADUTORA DE DISTRIBUiÇÃO DE ÁGUA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 01/09/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h

, às 16h
• DATA DA ABERTURA: 20/09/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Er

wino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimen

tos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO -

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 010/11
OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço

global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os

lindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar Mu

nicipal n° 007/2009, da Rua Helmut Robert Roeder (com fornecimento de mão

de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão de

204,68 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 01/09/2011, às

09hOOmin do dia 19/09/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 19/09/2011.

TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443.
Visita Técnica a ser realizada nos dias 09 E 15 de Setembro de 2011.
Para retirar o Edital com os Projetos, Orçamentos e Memoriais, necessaria

mente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a en

trega de uma mídia CD-R para a gravação das informações.
Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 31 de Agosto de 2011.
LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS

AVISO DE LlCITAÇÃO
PROCESSO LlCITATÓRIO N. o 103/2011.

Edital: Tomada de Preço pi Compras e Serviços
Tipo: Menor Preço Global.

Objeto : Contratação de uma Empresa ou instituição especializada,
prestadora de serviços para elaboração e realização de CONCURSO

PÚBLICO, conforme condições e especificações do edital.

Entrega dos Envelopes: 16/09/2011 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 16/09/2011 às 09: 1 Oh
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta

feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47)
3373-0247, ou via internet no endereço www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM (SC), 31/08/2011.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 013/11

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a

construção de área nova, reforma de parte do imóvel e ampliação do espa

ço da nova Sede Administrativa do Município de Corupá, conforme projeto
arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantitativo
anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 25/08/2011, às

09hOOmin dodia 12/09/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 12/09/11

TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site

Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de

itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 24 de Agosto de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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ESPORTE E EDUCAÇÃO

, rá acontecer nos próximos dias.
Cinco mil crianças e adolescen
tes, com idades entre oito e 15

anos, serão beneficiados, mas

ainda não há a definição de quais
modalidades serão implantadas.
"Queremos todas possíveis, vai

depender de cada escola", explica
o presidente da FME.

Entre 2005 e 2008, o programa
beneficiou cerca de seis mil alu
nos jaraguaenses por meio de vá
rias modalidades esportivas. De

acordo com o secretário de es

porte da época e atual vereador,
Jean Leutprecht, a intenção não
era trabalhar alto rendimen
to dos alunos e sim promover
inclusão social por meio do es

porte. O público-alvo estipulado
pelo Ministério dos Esportes são

crianças e adolescentes expostos
aos riscos sociais. "Como Jaraguá
vive uma realidade um pouco di
ferente do restante do país, nosso

objetivo era evitar que o jovem fi
casse exposto a possíveis riscos",
diz Jean. Segundo ele, surgiram
alguns talentos do programa,
mesmo que o principal objetivo
não fosse esse.

Em Santa Catarina, 24 mu

nicípios são beneficiados com o

programa Segundo Tempo, tota -

lizando 135.4 mil crianças e ado
lescentes.

PEC será reativado ano que vem

D epoís de quase três anos

sem atividades em Jaraguá
do Sul, o PEC (Programa Espor
te e Cidadania), chamado de

Segundo Tempo. pelo governo
Federal, será reativado em Ia
raguá do Sul. A confirmação
vem do presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Mareio

Feltrin, depois que o Ministé
rio dos Esportes depositou R$
1.021.453,00 na conta da Prefei
tura de Jaraguá do Sul.

'

A expectativa da FME (Fun
dação Municipal de Esportes) é

I'de que o programa esteja fun
cionando a partir de fevereiro do
ano que vem. "Estamos estudan
do qual o melhor caminho", diz
Feltrin. Agora, o próximo passo
é abrir licitação para a contrata

ção de professores, o que deve-

o Ministério dos

Esportes destinou
mais de R$ 1 milhão

para continuidade
do programa em

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

FCF

Jaraguaense
Gomo,;1 interino

, '
,

Na terça-feira passada, o

jaraguaense Rogério Lauro

Tomazelli assumiu o lugar
de Delfim de Pádua Peixoto

Filho na presidência da FCF

(Federação Catarinense de

Futebol). O více-piesidente
da Região Norte vaiocupar
o cargo até o dia 22 deste
mês, quando Delfim
volta de férias. Primeiro

jaraguaense a assumir a

presidência, Tomazelli
afirmouque não é contra

nem a favor das últimas
'

manifestações de. torcedores
contra o presidente da CBF

(Confederação Brasileira de

Futebol), Ricardo Teixeira.

"Delfim tomou uma atitude

digna, foi fiel a seu dirigente",
diz 'Iornazelli; sobre a

repressão da FÇF
aos protestos.

ARQUrvOOCP

Cerca de seis mil crianças foram bene6ciadas em quatro anos ele atividades

Juventus vai encarar líder
do Campeonato Estadual

Depois de dois empates no

Campeonato Catarinense da Di
visão Especial, o Moleque Tra

vesso enfrenta hoje, às 20h30, no

estádio João Marcatto, o Atlético
de Ibirama, líder da competição.

O técnico Nino afirmou que
confia na vitória tricolor, apesar do
adversário ser um time muito expe
riente. "legando em casa, teremos

o apoio essencial da torcida para
garantir uma boa partida. Um jogo
sem torcida é um jogo neutro", co

menta. E para atrair mais torcedo
res para dar força ao Juventus, a di
retoria do clube baixou o valor dos

ingressos de R$ 20 para R$ 15.

Nino também aposta na me

lhora do tempo para ajudar no de

sempenho do Iuventus. Nas duas

primeiras rodadas do campeonato,
o time jogou em campo molhado.
"Nossos jogadores são leves e com

certeza vão render mais no campo
seco, que facilita toda a movimen

tação", afirma. Na última terça-feí-
Elenco do Moleque Travesso treinando em

campo sintético na tarde dessa terça-feira

ra, os jogadores treinaram em um

campo sintético e ontem à noite
eles realizaram um coletivo no João
Marcatto para se adaptarem à ilu

minação do campo.
Para encarar o líder do Estadual

da Divisão de Acesso, Nino apostou
nos últimos dias em conversas mo

tivacionais com o time. "Eles têm

que estar preparados e confiantes

para levar esse jogo, se a vitória não

acontecer logo pode começar a in
fluenciar no emocional dos jogado
res", conta. Para Nino, a parte física
do time está muito bem trabalhada,
mas ainda falta mais força e garra
individual dos atletas.

SERVIÇO
o quê: Iuventus x Atlético de Ibirama

Quando: Hoje, às 20h30
,

Onde: Estádio João Marcatto, bairro

Jaraguá Esquerdo
Q:r-anto: 'Arquibancada DesqobeI1a
.R$ i15:.ArqUibancada Coberta _. R$ 30

,

Cadeira - R$ 40
'* Estudantes, idosos e doadores de
sangue pagam meia entrada, mulheres -I

e crianças até 12 anos não pagam
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BRASILEIRÃO

Vasco passa rival e

é segundo 'colocado
Flamengo perde para o Avaí em

Florianópolis, cai para quarto e se

distancia da ponta da cíassífícação
DA REDAÇÃO
.............................................................................................

Fluminense também venceu na

rodada, foi ao Morumbi e derro
tou o São Paulo por 2 a 1. Em um

jogão no Beira-Rio, Santos e In
ternacional empataram em 3 a 3.

Com o jogo antecipado para
as l8h, o Corinthians já avisou

que não sairia da liderança, pelo
menos nessa rodada. Jogando no

Pacaembu, o Timão recebeu o

Grêmio e venceu por 3 a 2. O pri
meiro gol dos paulistas foi mar

cado aos 17 minutos, com Chicão
em cobrança de pênalti. O Grê
mio empatou ainda no primeiro
tempo, aos 40, em cobrança de
falta de Douglas. O Corinthians

ampliou o placar para 3 a l, com

ALEXANDRE PERGER

Quem pensou que seria um

jogo fácil para o Flamengo
se enganou e viu o Avaí vencer

o rubro negro por 3 a 2. Os dois

gols de Ronaldinho Gaúcho não

foram suficientes para salvar os

cariocas. A torcida avaiana já es

perava um empate ou até mesmo

uma derrota, quando Lincoln fez
o segundo e Rafael Coelho mar

cou o terceiro.
Além da derrota, o Flamen

go ainda foi ultrapassado pe
los rivais Vasco e Botafogo, que
venceu o Palmeiras por 3 a 1. O

Paulinho e Ramon. Os gaúchos
ainda descontaram aos 28.

Em São Januário, em meio a

homenagens ao treinador Ricardo

Gomes, o Vasco comprovou que
ainda está na briga pelo segundo
título nacional do ano ao vencer o

Ceará por 3 a 1. Com o resultado,
os cariocas foram a 38 pontos e as

sumiram a vice-liderança.
A surpresa da rodada foi a vi

tória do Figueirense sobre o Cru

zeiro, em Ipatinga. Os catarinen
ses abriram o placar com dois

gols e o Cruzeiro descontou, mas

o time de Florianópolis voltou a

marcar e fez 4 a 1. Os mineiros
ainda descontaram e fecharam'
em 4 a 2. Outro time que conti
nua surpreendendo é o Atlético

Goianiense, que derrotou o Cori
tiba por 3 a 1 e conquistou a vitó
ria seguida.

DIVULGAÇÃO

Jogadores vascaínos comemOl'íllR mn dos três gols na vitória contra o Ceará

ManchaAlviverde é banida dos estádios paulistas .

A FPF (Federação Paulista de

Futebol) decidiu ontem banir a

torcida organizada palmeirense
Mancha Alviverde dos estádios em

São Paulo. A medida acontece após
os incidentes registrados antes do
clássico contra o Corinthíans, em

Presidente Prudente, no último

domingo, pelo Brasileiro.
Na confusão, os torcedores

Lucas Alvez Lezo e Roberto Vieira
de Castro, ambos de 21 anos e in

tegrantes da Mancha Alviverde,
terminaram baleados, o primei
ro na perna e o segundo no glú
teo. Enquanto Lucas recebeu alta
nesta terça, Roberto continua in
ternado na UTI (Unidade de Te

rapia Intensiva) em estado grave
e não tem previsão de saída.

Em campo, o Palmeiras bateu
o rival Corinthians por 2 a 1, no

Estádio Prudentão, graças a um

gol do recém-contratado atacan

te Fernandão aos oito minutos
do segundo tempo.

Em seu site oficial, a unifor-·
mizada acusa a Polícia Militar de
ter sido a responsável pelo que
aconteceu.

1il'"
MARCELO SADIO/VASCO.COM,BR

riI'"

L

Treinador já consegue mexer um dos

lados do corpo e responde a estímulos

Ricardo Gomes deve

recuperar movimentos
A equipe médica responsá

vel pelo tratamento do técnico
Ricardo Gomes, 46 anos, deu
entrevista na manhã de ontem

com boas notícias envolvendo
o treinador do Vasco, internado
desde domingo à noite em fun

ção de um AVE (Acidente Vascu
lar Encefálico) hemorrágico du
rante o clássico com o Flamengo,
no Engenhão, pelo Campeonato
Brasileiro.

A sedação e os medicamentos

que controlam a pressão arterial
foram retirados e o ex-zagueiro
já está respondendo a estímulos.

Segundo os rriédicos do Hospital
Pasteur, na Zona Norte do Rio, ele

já esboça movimentos de ambos
os lados do corpo, embora com

mais dificuldades no lado direito.

Apesar disso, ainda é cedo

para falar sobre a possibilida
de de sequelas. Mesmo assim, a

equipe acredita que Gomes "deve

recuperar totalmente os movi
mentos" com sessões de fisiote

rapta..

Em fevereiro de 2010, quan
do dirigia o São Paulo, o técnico
sofreu uma alteração vascular
cerebral.
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CONFERÊNCIA

Mulheres definem 13 propostas
Dois grupos
discutiram sobre

políticas públicas,
Econtro elegeu
oito delegadas

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

DA REDAÇÃO

/\ s aproximadamente 200 partici
Ilpantes da Conferência Municipal
de Políticas Públicas para as Mulhe
res de Jaraguá do Sul aprovaram 13

propostas na plenária final do evento,
na terça-feira, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Promover a parti
cipação da iniciativa privada nas co-

. tas de apoio aos centros de educação
infantil, por convênios públicos ou

privados, visando ampliar o acesso

das crianças à educação de base foi o

destaque entre as cinco proposições
aprovadas da oficina "Análise da re

alidade brasileira econômica, social,
cultural, política e dos desafios para a

construção da igualdade de gênero".
Já "implantar de forma integrada

ou consorciada, a casa de passageme
abrigamento à mulher em riso e vul
nerabilidade, dando condições para
que além do afastamento do agres
sor, ela, juntamente com os filhos,
receba orientações jurídicas, com en

caminhamento profissionalizante"
foi uma das oito propostas aprovadas
da oficina "Avaliação e aprimoramen
to das ações e políticas que integram
o II Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres e definição de priorida
des". Após a aprovação das propos
tas foram eleitas oito delegadas que
representarão Jaraguá do Sul na III
Conferência Estadual de Políticas

para as Mulheres, de 21 a 22 de outu

bro' em Florianópolis.
Foram eleitas as seguintes dele

gadas: Janete Maria Pedrotti, Mar
lene Rocha Barker, Silvana Passold,
Léa Medeiros Klabunde e Márcia
Schwartz Círico, representantes da
sociedade civil;

.

Solange Patrícia de
Jesus Ramos e Nirce Lisle Draeger, do

governo municipal; e Marci Deretti,
do governo estadual.

EDUARDO MONTECINO

IB B -280
MARCELE GOUCHE .
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FOX PRIME 1.6
ANO 2011

R$42.500,

R$22.500,
OPCIONAIS: BÁSICO

UNO 1.0
ANO 2005/2006

'$20.500,
ClONAIS: COMPI-eto

PEUGEOT PASSION 1.4
ANO 2009 .

R$34.500, '"

OPCIONAIS; GOMfl.ETO + AO"!:

Promoções válidas até 01/09/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
www.aufoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

perder u s quilinhos?
A Ekilíbrio traz novidades pra quem quer perder e manter o peso.

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar'

uerend

METABOLlZE

Equilibra o seu metabolismo para a perda de peso!
Metabofize é um composto nutricional rico em quatro
elementos metabólicos fundamentais: magnésio,
cromo, zinco e nanoprobiótleos. Além da perda de

peso e redução da gordura abdominal comprovado
através de estudos, metaboüze melhora o

funcionamento do instestino, a qualidade do sono e a

disposição física.
Benefícios da Metabolize:
- Redução do "efeito sanfona".
- Normalização e diminuição dos níveis de glicose,
colesterol e triglicérides.
- Redução do acúmulo de gordura subcutânea e

circunferência abdominal.
- Melhora do funcionamento intestínal.

��\RA DE JARAGlJÂ 00
<?\o 8(/<
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas. Fitoterápicos

CÁPSULA ÓLEO DE COCO

o óleo de coco pode auxiliar no emagrecimento
devido ao seu efeito termogênico J que aumenta o

gasto energético do organismo.
Ele controla a compulsão por carboidratos,
pois proporciona uma sensação de saciedade.
Benefícios do óleo de coco:

Auxilia no aumento dos níveis de energia e redução
de gordura abdominal.
Pode ajudar na prevenção da obesidade.
Pode aumentar a capacidade antioxidante geral do

organismo.
Pode reduzir os níveis de colesterol e de

triglicerídeos.
Pode auxiliar na redução do envelhecimento cutâneo.
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