
Boa fase
Liderando o Catarinense,
equipe de futsal entra em

quadra hoje à noite,
contra o Concórdia, na
Arena. AlaXoxo diz que
boa campanha traz
confiança ao elenco.
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Falta ummês
o calendário está sendo
riscado com expectativa.

Faltam 30 dias para a abertura
da 23a Schützenfest. Desfile
de lançamento envolveu 350
pessoas no fim de semana.

Página 17

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�c:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

#l1li

A TAO E PERADA REFORMA

.

ADEQUAÇÃO' Quase uma década de espera e finalmente as obras de refonna e
ampliílÇ'ão na EscolaEstadual Professor Lauro Zinunen1Iann, emGuaramirim, estão
sendo reaJi7adas, com previsão de serem concluídas emmaio de 2012. Página 7

• ,.",

oes

entes
Oposição critica vereadores aliados ao das comissões encarregadas de avaliar
governo pela 'inexistência de reuniões as propostas do Executivo. Página,": f :;.

Schroederabre
IIIIIII!!!!!I....._.E.D.UARD....O.MO_NTECINO festa hoje COUl

shownacional

Schroeder iniciam na noite
desta terça-feira, com show
da banda Detonautas. O
evento acontece no Pavilhão
de Esportes e deve reunir
20mil pessoas até o próximo
domingo. Página 17

OS MALES DA

CORRUPÇÃO
A ética é um dos

alicerces mestre da
sustentabilidade.

BENYAMIN
PARHAMFARD

Página 19
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Lourival Karsten

Aerogeradores Weg
Utilizados para a geração
de energia elétrica com o

aproveitamento do vento, seu

potencial no país émuito grande
em função de ventos constantes
e fortes em diversos pontos do
território. Portanto, é possível

a instalação de parques eólicos

próximos de grande parte das
regiões demaior consumo,
reduzindo com isto as perdas na
transmissão. AWeg estabeleceu
um joint-uenture para ter

acesso rápido à tecnologia de

ponta nesta área em que sua

participação poderá crescer

muito rapidamente em função
da possibilidade de oferecer o
"pacote completo': Os primeiros
aerogeradores Weg deverão ser
entregues já no início de 2012.

"� :Líbia
.

,
,

(SBancoMC do Br��it'cdritrolãal' .

peloArab Banking Corp, controlada
pelo Banco Central de Líbia, está no

.

é'
centro.de uma polên;üca por-causada
remessa de dividendos e juros sobre o
capital. AAdvocacia Gerai da União
determinou que se cumpram as

resoluções da ONU em relação ao

bloqueio de ativos líbios. O detalhe é

que o controlador daABC Brasil está

.

estabelecido no Bahreim e, portanto,
estaria fora do alcance das resoluções.

DNULGAÇÃO

Ajudando os �UA
OS dados da operadora de cartões de

.

crédito Visa mostram que os brasileiros

gastaram com este meio de pagamentos
US$ 1,9 bilhão, ou seja, 39,6% do total

gasto com cartões desta bandeira no ano

passado. Nada indica que este ano os

gastos sejam menores, mas o cartão de
crédito está sendo substituído pelo cartão

de débito por causa o IOE Em segundo
lugar aparece aArgentina e em terceiro a

França. Na sequência vem Paraguai, Itália,
Uruguai, Reino Unido, Espanha.Portugal
e Canadá. Dá para ver que o forte do
brasileiro é o turismo de compras.

Ikarsten@netuno.com.br

Proposta da Católica
o secretário de Desenvolvimento Regional, Lio Tironi,
recebeu no último dia 31, a visita da responsável pelo Projeto
Comunitário da Católica SC, Diva SpéziaRanghetti e da
assistente social do programa, Ana Paula de Souza. O objetivo
do encontro, que também contou com a presença da gerente
de Educação da SDR Jaraguá do Sul, Lorita Karsten, foi discutir
a possibilidade de uma parceria entre o governo do Estado e

a universidade. A intenção é de que os acadêmicos inscritos

no Projeto Comunitário da Católica atuem nas unidades de
ensino da rede estadual através da prestação de serviços como,
por exemplo, auxílio nos laboratórios de informática, apoio
nas aulas de reforço, e com orientação profissional, no caso

dos estudantes da área de Recursos Humanos. De acordo
com o secretário Lío Tironi, os profissionais da Gerência de

Educação vão analisar a proposta de convênio e estudar a

viabilidade da parceria. As escolas da rede estadual já são

campos de estágio para alunos dos cursos de licenciatura e

também de alunos beneficiados pelo Artigo 170.

.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 45585

l° 06.719 600.000,00
2° 07.112 12.000,00
3° 70.548 9.000,00
4° 30.659 7.410,00
5° 75.601 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2688
13 - 36 - 40 - 55 - 56

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1172
02 - 08 - 12 - 26 - 29

38 - 40 - 41 - 42 - 43
44 - 47 - 54 - 69 - 72
81 - 90 - 95 - 97 - 00

MEGASENA

SORTEIO N° 1316
08 - 13 - 25 - 34 - 42 - 48

LOTOMANIA
SORTEIO N° 999
PRIMEIRO SORTEIO

04 - 20 - 23 - 27 - 30 - 36

SEGUNDO SORTEIO

01 - 14 - 19 - 26 - 37 - 43

-

Aplicações
Existe atualmente umapreferência pelo
Brasil em relação aos outros países do BRIC
quando se trata do investimento dos norte
americanos. Esta preferência tem várias

razões, mas a principal continua sendo o
ótimo retomo financeiro prometido.
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VENDA VAR.
1,6505 !Wu' 0/86%
1,7200 f· 3,61%
1,7300 <$ 0%
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Fábricas em se
A ocupação da capacidade de produção das fábricas

catarínenses, que era de 85,820/0 nos primeiros
sete meses de 2010, caiu para 83,46% em igual
período deste ano. Na mesma comparação, houve
também queda nas horas trabalhadas, enquanto
as vendas registram crescimento abaixo de 1%,
mostra a pesquisa Indicadores Industriais, da Fíesc.
"O cenário de estímulo à importação, com câmbio

supervalorízado, combinado com osmais altos juros
do planeta e uma carga tributária elevada, derrubam
a cmnpetitividade da indústria, que enfrenta tuna
competição cada vezmais forte, o que é agravado com
a perspectiva de redução da atividade econômicana
Europa e nos Estados Unidos, importantes importadores
de nossos produtos", avalia o diretor de relações
industriais e institucionais da Piesc,HenryQuaresma,

Formar profissionais
Mais do que formar profissionais para o mercado de

trabalho, o Senai pretende ampliar a formação universal
de seus estudantes. Para isso, a instituição pretende
aprimorar as competências de leitura, escrita e resolução
de problemas. Em 2012, o programa terá ênfase no

desenvolvimento da.leitura. Em 2013, da escrita e, em

2014, da resolução de problemas.

Salão do Imóvel
Estão sendo comercializados os espaços naArena

Iaraguá cujos 1.084 metros disponíveis estão
divididos em 60 stands. Evento acontece nos dias
15 e 16 de outubro.

Superávit
Alguns analistas fazem uma leitura diferente
damedida do governo que elevou ameta de

superávit primário através de uma economia
extra. Segundo os mesmos, o grande objetivo
seria acalmar os investidores externos e as

agências de classificação de risco. Diante destas

medidas, diminui o risco de o país vir a enfrentar
problemas para rolar suas dívidas. Não existem
dúvidas de que será fácil alcançar a novameta.

Lucros
Uma amostra da evolução dos resultados
das empresas brasileiras no primeiro
semestre pode ser obtido através dos lucros
somados das 335 empresas nacionais .

listadas naBolsa. O resultado foi de R$
108,9 bilhões contra R$ 83,9 bilhões em
igual período do ano passado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE �ICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 013/11 • REABERTURA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção
de área nova, reforma de parte do imóvel e ampliação do espaço 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 06/09/2011, às 09hOOmin

do dia 21/09/2011. INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do

dia 21/09/11. TIPO: Menor Preço. INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO

LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443
e também no site Htlp://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, 6 de Setembro de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI • PREFEITO MUNICIPAL
�'I.-' ... " , ....._i I .l�J ['"J_•• ",� 1 � 111.11 I.' IlI .... \ II" II�'''--- __'
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Tudo bem que a esperança seja a úl
tima a morrer. Mas a esperança pre

cisa ter "pés", isto é, apoios, índices de

possibilidades. Deixando mais claro, há
momentos em que a esperança é mera
mente sentar e esperar. São poucos, to

davia, esses momentos. Em quase todo
o resto, a esperança exige que façamos
alguma coisa.

Aliás, pensando bem, acho mesmo

que para tudo temos que fazer alguma
coisa para termos esperança, falo das

questões que nos envolvem diretamente.
Vou logo dizer sobre o que me traz a nos

sa conversa de hoje.
Acabo de ler um artigo sobre felí-

COTAS
Seja do tipo que for, cota ou reservas é

para quem não tem vergonha na cara nem

determinação existencial. Se alguém pode
fazer alguma coisa que afaça por si mesmo,
aí a coisa tem mérito. Se não for capaz, a
cota é uma graça imerecida. Estamos claros
e bem conversados?Ah, que bom!

I

os ilustres vereadores do PT, Justino
da Luz e João Fiamoncini, discor

dam de projeto que prevê o repasse do
Executivo no montante de R$ 500 mil
reais para melhorias na biblioteca do
Centro Universitário - Católica de Santa

Catarina/Campus Jaraguá do Sul. Ata
cam tal proposta dizendo que não é res

ponsabilidade do município o repasse
de tais valores, sendo ilegal tal proposta,
e que a única responsabilidade do mu

nicípio é de manter as escolas munici

pais, e se tiver de passar algum recurso,

esse terá de ser destinado à biblioteca
\ central, e não para a Biblioteca da Ca
tólica. Porém, cabe refrescar a memória
dos ilustres edis de que tais ataques, de

que o repasse à Católica é ilegal, não
tem fundamento, uma vez que aFunda
ção Educacional Regional Jaraguaense -

Ferj, mantenedora da Católica de Santa

Catarina, foi instituída pela leimunicipal
no'439/73 e, para conhecimento, prevê o
artigo Art. 5°, b, da já mencionada lei o
seguinte: O Patriinônio da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense será
constituído: bl'pelas doações, legados e

subvenções que lhe venham a ser feitas
ou concedidas pela bnião, Estado de
Santa Catarina, pelo município insti

tuidor, pelos municípios que a oficiali-

FALE CONOSCO

cidade; leio tudo sobre felicidade. Ler
sobre felicidade é uma rematada estul

tícia, nada se aprende sobre felicidade
lendo ... Felicidade é uma vivência pes
soal, não há regras, não há fórmulas,
cada um de nós tem o seu modo de ser

feliz.
Como disse, li alguma coisa sobre fe

licidade, no caso, felicidade no trabalho,
onde passamos as melhores horas do dia
dos nossos melhores anos de vida ....

Segundo a pesquisa que acabo de ler,
36% dos homens casados que trabalham
acreditam que vão melhorar profissio
nalmente nos próximos seis meses. Não

são seis anos, são seis meses ...

SAPATOS
Pai, me ajuda a amarrar os sapatos!

"Não ajudo, aprende sozinho, tenta, tenta
que vai dar certo, se der errado hoje, ama
nhã dará certo! Estamos conversados, fi
lho?Ah, que bom"!Agora me diga, que pai
faz isso? Não esses bermudões "amigões"
que andam por aí, heróis doDia dos Pais.

OD S

zarem e por entidades públicas ou par
ticulares. Além da lei municipal, que dá
embasamento ao repasse, existe ainda
fundamentos na esfera estadual para tal

finalidade, ou seja, mais uma vez estão
querendo afrontar os princípios legais
existentes em nosso município, ao invés
de lutar para que a lei seja cumprida, e
deixando de legislar para aprimorar os
benefícios à classe estudantil, e atémes
mo para a sociedade no geral, mas não,
ficam procurando assuntos sem emba
samento para não perderem o palan
que. É de grande valia destacar que o.

repasse irá beneficiar mais de quatro
mil pessoas, entre elas, alunos, profes
sores, funcionários, e não somente o

público universitário. E, por fim, para
conhecimento, a população tem livre
acesso à biblioteca, ou seja, a popula
ção no geral. Além disso, esse dinheiro
é nosso, e se for feita uma pesquisa, a
'população aprova o repasse para me

lhorias na biblioteca, diferente damani
festação contrária da população sobre o
aumento de vereadores.

Luís Femando 1Umeida,
presidente DCE (Diretório
Central dos Estudantes)

Católica de Santa Catarina!
Campus Jaraguá do Sul

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ou esses caras são muito especiais,
o que duvido muito, ou são estúpidos.
Para subir na vida profissional exige
se muita determinação, saber o que.
se quer, muito suor, muita paciência e

uma continuada e fervorosa busca por
excelsitude. E quem é que faz isso ou

vive assim, quem? Raros, raríssimos.
Ter esperança é saudável, mas é como

diz o provérbio árabe: - "Reza a Deus mas
amarra o teu camelo". Quer dizer, é bom
ter esperança mas é prudente fazer algu
ma coisa, fazer algo que justifique � es

perança. A esperança não é a última que
morre, pode ser a primeira, desde que a

pessoa espere por ela sentado ...

CRIANÇAS
Ainda nas fraldas as crianças já têm

que aprender a ajudar em casa, fazen
do o que puderem, mas têm que meter

a mão na massa caseira... Levar o sa

quinho de lixo lá para fora, que seja, já
é alguma coisa. Sem essa de moleza. De
outro modo, viram vadios e vadias.

'CHARGE

[!1(.l;I·]i$111jijllljji�M:Jit.1

contrapartida necessária.
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Que osgovernadores
mudem o discurso e

pressionem ogoverno
federalaaividiro bolo
demaneiramaisjusta,
fazendo com queEstados e

. ". .

muniaptos cumpram com

suasfunções, tendo aporte
I

1'.

'

,

necessano para tanto.
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Mulher adora
roupa nova!

Uma nova a
cada semana!

SEM REUNIÃO

Dis ãode
escanteio nas

. ,.."

cormssoes
Natália Petry critica vereadores da
base aliada do governo pela falta de
avaliação em conjunto das matérias

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO
que participa. Porém, devido aos

negócios particulares dos vereado

res, a reunião semanal nem sempre
acontece, afirma. "Por isso, muitas
dúvidas são sanadas por telefone.
Mas com certeza antes de discutir o

projeto com a comissão, o vereador
deve pesquisar e avaliar as propos
tas", diz. O PV ganhou a secretaria
de Agricultura na administração da

prefeitaCecíliaKonel (DEM).
Todos os projetos de leí e pro

postas protocoladas na Câmara

devem seguir um ritual antes de
entrar em debate e votação no

plenário. O parecer jurídico da
Casa também é importante, pois
sinaliza a legalidade do texto.

os vereadores da Comissão de

Educação, Cultura, Esporte,
Saúde eAssistência Social estão sem
discutir os projetos de lei encami
nhados àCâmara de Jaraguá do Sul.
As matérias chegam para votação
no plenário com as assinaturas dos

parlamentares, porém, não passam
pela análise conjunta do grupo.
Neste ano, nenhuma reunião acon
teceupara debater as propostas.

Líder de governo na Câmara e

presidente da comissão, José Ozó
rio de Ávila (DEM) alega que não

houve necessidade de discutir os

projetos com os integrantes do

grupo até agora. "Quando os pro

jetos não são polêmicos, não pre
cisam ser debatidos. Mas garanto
que os vereadores leem as maté
rias antes de assinar", justifica.

A vice-presidente da comis- Para o presidente da Câmara,
são, Natália Petry (PSB), critica a JaimeNegherbon (PMDB),
falta de compromisso dos colegas. nenhuma das quatro comissões
Desde que o G8 (grupo de parla- permanentes da Casa tem
mentares que faziam oposição ao discutido os projetos de lei com
governo municipal na Câmara) se rigor antes de colocá-los em
desfez com a saída do PR e do PV; votação. "Amaioria das propostas
a vereadora diz que os debates não estão sendo discutidas direto no

acontecerammais. plenário", afirma. O peemedebista
"Em 2009 e 2010 as comissões se não entende ainda a negligência

reuniam uma vez por semana. Mas de alguns integrantes das
como o G8 perdeu força, o gover- comissões. "Quando tem eleição
no ganhou maioria nas comissões, paraMesaDiretora e para

aprovando consequentemente to- escolher quem vai ficar nas

dos os projetos", diz Natália. São ne- comissões, os vereadores brigam
cessárias duas 'assinaturas para um pelas vagas e depois abandonam
projeto receber parecer favorável ou, os debates", alfineta.
contrário do grupo. O petistaJustino da Luz responde

, Membro da comissão, Manso pelavice-presidênciadaComissão
Piazera (PR) ocupa a cadeira de Isair deTransportes, Obras,Agricultura, ,

Moser, que responde hoje pela pre-. Indústria e Comércio,Meio
sidência do Samae, Piazera discorda Ambiente e Serviços Públicos.
da vereadora e diz que é preciso ter Segundo ele, o grupo se reuniu

bom senso para pautar as discus- quatro vezes neste ano, quando
sões em conjunto. "Não nos reuni- foi necessáría a discussão das
mos até agora porque não tivemos propostas referentes ao tema que
duvidas". compete à comissão. "O assunto

Amarildo Sarti (PV), presidente que deveria � não foi discutido tia

da Comissão de Legislação, Iustiça comissão foi aquestão das pontes",
e��dação Final evice-presidente da relembra "Poucos projetos passam
Comissão de Finanças e Orçamen- pela comíssãe, porém todos são
to, garante que as,propostas pas- debatidos,mas claro que o ideal

,

' .sam 'nelél avaíiaeão das comissões' < seria a reunião semanal", defende{>:<, :�:
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NEGLIGÊNCIA

Negherbon
alfineta

EDUARDO MONTECINO

Vereadora critica integrantes
da comissão por não levantarem

a discussão das propostas

PLANO DIRE3:'OR

Prefeitura altera
projeto das pontes
À Câmara de Iaraguá do Sul, a
prefeita Cecília Konell (DEM) pediu
a retirada do projeto de lei que trata
sobre a inclusão de 50 novas pontes e

viadutos no Plano Diretor da cidade.
Nesta semana, as alterações devem
ser votadas pelo Conselho da Cidade,
que reúne as associações dos bairros
do município, e depois encaminhadas
para o Legislativo.
Do atual PlanoDiretor, a Prefeitura
deve retirar o projeto que prevê a
construção de uma ponte entre a

Vila Rau e o Amizade, onde a obra'
iniciou no governo passado. Mas a

comunidade dos dois bairros não
deixará de ser contemplada, pois
outra obra será realizada na rua
AnnaMuller Enke, naVila Rau.A
matéria será, xotada separadamente

,t

ao conjunto Cle obras antes projefad6
elo Executivo.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Mobilização importante
A sociedade civil começa a semobilizar
contra a corrupção. O movimento
também tem braços no Congresso. Na
semana passadafoi lançada a Frente
Suprapartidária Contra a Corrupção
e a Impunidade no Senado. As redes
sociais têm servido para palco de

manifestações e adesões dos jovens
principalmente.Amanhã várias cidades
do país devem sediar uma caminhada

pela ética na política. Em Iaraguá do

Sul, a PraçaÂngelo Piazera deve receber
os manifestantes a partir das 13h
desta quarta-feira. Vestidos de preto e

com rosto pintado de verde e amarelo,

Presenças destacadas
Para Amin, o lançamento da pré
candidatura de Dieter Janssen foi um
momento de felicidade e expectativa.
"Díeter tem a alma de Jaraguá, uma
cidade sem comparação no mundo,
talvez os moradores não percebam o

quanto Iaraguá é diferente e por isso

precisa de alguém especial", resumiu.
Para o deputado federal, a presença
do ex-prefeito Moacir Bertoldi (PR) da
presidente do PSDB, Isaura Silveira, e da
vereadora Natália Petry (PSB) no encontro,
também revela que há uma ampla
possibilidade de diálogo na construção
de um projeto inovador.

Nominata
O diretório do pp tem a missão de

lançar bons candidatos à Câmara de
Vereadores. Esse foi o desafio lançado
pelo deputado federal Espiridião
Amin. Na visão do experiente político,
é isso que pode garantir a vitória de

Dieter, já que os outros requisitos não
lhe faltam, dizAmin.

os jovens vão conclamar pelo fim da
roubalheira de dinheiro público.
Ainda que seja apenas uma semente, é

preciso reconhecer que toda mobilização
é importante e capaz de produzir efeitos
generosos.A corrupção é histórica no

Brasil, muda a forma, mas permanece
presente, enraizada e não só no serviço
público. O cidadão que paga propina,
que sonega impostos, que fura a fila,
que pede um atestado médico falso, dá
exemplo de uma conduta que deve ser
banida da sociedade. Assim como aquele
que ensina seus filhos que o Imundo é
dos espertos: como se esperteza fosse

saber tirar proveito, se aproveitar da
ignorância alheia. E também aquele
que solicita ao postulante de um
cargo público um 'favorzinho' como o

pagamento de uma conta, uma cesta

básica, ou outros tipos de prioilégios.
Essa complacência com a corrupção
'menor' é que favorece a existência de
tantos escândalos maiores.

Quanto mais o combate à corrupção se

fizer presente, sejaatravés dos veículos de
comunicação, seja através de iniciativas
como esta marcada para quarta-feira,
seja em debates nos bancos escolares,
mais será possível avançar e transformar.

MARCELE GOUCHE

que P(;l�el,do,�anfred se�u de cenán
i çamento da pré-canüidatura de

PP) à Prefeitura. A festa aconteceu no sa ado e

contou com a participação de diversas lideranças.
Na foto, da esquerda para direita, FelipeVoigt, DieterIanssen,
Ademir Isidoro, Ângela.Amin e Espiridião Amin.

m

I
.

.

. ,. " '
.. '. :,_iI,., '.

'.
. .

._

.
..

.' , "r
.

"

"o
.

��. '. ,." ....'
'

.

,

"

, i:::' ,

,"',' . _,' ,

ülnIIIUMlnHillJiUlJllhill/lllJlJlml/lllmdliIfnIbiJiU/IJJni1tJJ,1i1Jiiillill11llJIllllli11lJllJdiinllJJJllntll/llllnnlnnulJJJu.niJllllullllllliJiJIiI!JI1IInlml/ljllllllmlllJllPIJlmmlll_llIBJlff1IJJJlOUlUlflllllillllDilJmJJlllnmmUlIIIIIUlnollmmllilllllJlilJOHU11/11U1I1liJOIIIJH/III11J1iiJ1JnnlJlldJIi/ldJlUliil1llmllllUJ/J!IJIIWUlil/dJUllhIl

Possível destino
o ex-deputado estadual Dionei da Silva se reuniu com o presidente do
PDT de Santa Catarina, Manoel Dias, na sexta-feira, em Florianópolis.
Durante a semana passada, o ex - petista também conversou com

Ronaldo Raulino (PDT) e outras lideranças políticas de Jaraguá,
articulando sua filiação em uma nova sigla. Mas a aproximação de
Dionei com a família Konell já está declarada, o que pode o afastar do

PDT, abrindo negociação possivelmente com o PSB.
DMJLGAÇÃO

Zoológicol
AlémdoPSD,mais 13pamdosC'stioem
processo de formaçãonop.E,..,1 já
têm registro. o quefaz do si5lanapoli1ioo,
brasileiroumve.rd.adeUtl l',ofl)ló�oo.O
Itlbunru SUll1eROrE�eito� (lSE) 71WiA'1J,llaa,

erl.aç,io do, llaI1idn daP�bdawlf.le (PP7JW) e
doPm:ôdo dos Sel1nd{lrresPúlmcvJ5;e DC/kS
1hlbalhador:es da llliciama n\7ada o

Brasn SPB) ..Caso se�M . � , .,' [;tIS ,.

dia 6 de outubro" f'jes;'p1 rio pa:m
..

ar

das ,eleiç6/e$ de !Ol2.,O,Pt tnns,�
atender ro.lJ.;��lSss e.ij§@gd'liS ]l/ala Il} reriú:Sl%lJ1ll.
Já o'PSPD entrou ttlllll o'plediuto JJmI'IS�:
antes eo' Itt.lOSDOli ;.uos �mm.
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DEM
Depois de um certo impasse, Adernar
Possamai foi confirmado como presidente
da Comissão Municipal que vai
reestruturar o DEM em Jaraguá do Sul. O
convite para vereadora Natália Petry (PSB)
integrar a sigla continua valendo.

Comlll1itário
O prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt (PMDB),
participa de reunião com presidentes das associações de
moradores nesta quinta-feira, às 19h na IgrejaMatriz. Na
oportunidade, será feito um balanço das prioridades dos
bairros, apresentadas ao prefeito em março.

Trânsito e saúde
Depois de aprovar na semanapassada o primeiro pedido
de informação do ano, sobre as lombadas eletrônicas, a
Câmara deve analisar na sessão de hoje outra solicitação.A
vereadoraNatáliaPetry quer respostas sobre o atendimento
médico prestado nomunicípio, número de pacientes na fila
por uma consulta e exames e também a relação completa
de profissionais. Se o pedido for aprovado em plenário,
as informações serão levadas à audiênciapública que vai
debater o setor. O evento deve acontecer em outubro.

Boa alternativa
O PT aprovou em Congresso Nacional uma emenda ao

estatuto do partido que limita o número de mandatos
dos filiados à sigla e ocupantes de cargos no Legislativo.
Senadores poderão exercer no máximo dois mandatos.
Vereadores, deputados estaduais e federais ficam

limitados.em trêsmandatos. A regra passa a valer a partir
das eleições de 2014.

Bo aos

Regional
Ainda não há previsão para vinda do governador a
Iaraguá do Sul. Raimundo Colombo já visitou cerca

de 20 Secretarias Regionais e este mês deve aterrissar
em Chapecó, Quilombo, Blumenau e Campos Novos.
Se for levado em consideração o critério 'tempo para
nomeação do titular', a região ficará entre as quatro
últimas a ser visitadas.

ACâmara e\lb:ea ftSpmm� sessiolSlllllme

naúkimatpdnm..fdra aRlJmmm�'Qs5UDml
daweg.A,empmsaoo�lIafundQI)J 'an·l&de·
setembro de: 196,} tomoIJFj��fJF5J�1iJ.ãem��
énmagigante:moodWOO/sdOll,;.,�'ib9 {omrB.QI��1
um dos fund dores :fptti
daSilvaeGeIald
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Em Jaraguá do Sul, cerca de cinco mil alunos devem participar do des61e cívico

.
< .. 7 DE SE1�EMBRO

DESFILANDO PELA
f\

"

INDEPENDENCIA
Celebrações
aos 189 anos de

Independência
do Brasil serão
canceladas em
caso de chuva

ria da Educação espera que cerca
de cinco mil estudantes partici
pem do evento e que outras 20

mil pessoas assistam à parada.
O desfile envolve 21 entidades -

além de escolas, também partici
pam os pracinhas da FEB (Força
Expedicionária Brasileira), a Po
líciaMilitar, os BombeirosVolun
tários e a Scar.

Em Schroeder, a Prefeitura
adiantou a programação da festa
de integração para a Semana da
Pátria. O desfile fará parte dos
eventos da Schroederfest, e co

meça as 9h, em frente à Prefeitu

ra, com uma homenagem cívica.
Às 9h30 a concentração parte
para a rua Paulo Iahn, em dire- ,

ção ao Centro de Esportes.
Em Corupá, o desfile come

ça na avenida Getúlio Vargas, às
9h30, e segue para a Escola Alui
sio Carvalho de Oliveira, onde
será realizado um almoço após
o fim do ato cívico. Em Massa

randuba, a rota começa na pra
ça William Leu, às 9h30, e segue
pela rua Onze de Novembro.,

VALE DO ITAPOCU

PEDRO LEAL

Para comemorar os 189 anos

de Independência do Bra

sil' as secretarias da Educação
dos municípios da região estão

mobilizando as .escolas para um

conjunto de desfiles nesta quar
ta - feira. Além das manifestações,
desde o início do mês estão sen

do realizadas sessões' cívicas nas

escolas das redes estadual e mu

nicipal. Caso chova, os atos cívi
cos serão cancelados.

Em Jaraguá do Sul, a concen
tração para o desfile será na rua

Reinaldo Rau, em frente ao Mer
cado Breithaupt, às 9h. A secreta-

Em Guaramirim, não haverá
desfile do Dia da Independên
cia' contando apenas com ses

sões cívicas nas escolas durante
a semana. Isso porque houve um
desfile no dia 28 de agosto, co
memorando o aniversário de 62
anos do município, e não seria
viável fazer outro em tão pouco
tempo, afirma a assessoria de co

municação da Prefeitura.

Serviços
parados

Durante o feriado, os órgãos
públicos estarão fechados em

toda a região. As delegacias da
Polícia Civil das comarcas de Ia
raguá do Sul e Guaramirim vão
trabalhar em regime de. plan
tão 24 horas. As ocorrências de
Schroeder serão atendidas pela
comarca de Jaraguá. Massaran
duba e Corupá serão atendidos

por Guaramirim. Os postos de
saúde estarão fechados, e o mes
mo vale para o comércio.
l I I I I l , , f f � I I 1 r I : I

• Em caso de chuva, os desfiles serão cancelados

Jaraguá do Sul
Concentração às 9h,
em frente ao mercado

Breithaupt, na rua
Reinaldo Rau
Dispersão na praça Ângelo
Piazera

Corupá
Concentração às 9h30, na
avenida @etúUo \iargas
Dispersão naEscolaAluísio'
Carvalho de Oliveira
11h30 - Almoço na Escola
Aluísio Carvalho de Oliveira

stllJ/J
O que abre e o quefecha no feriado
Jaraguá do Sul
• Postos de Saúde - Todas as

unidades fechadas.
• Centros de Educação
Infantil- Fechados

• BibliotecaPública Rui
Barbosa - Fechada

• Samae - plantão 24 horas

pelo telefone (47) 2106-9100
• Secretaria de Obras e
Urbanismo - plantão pelo
telefone (47) 2106-8600

• Secretaria de.Agricultura
.:.. patruli11mêcanizada
normal, secretariafechada
- plantão veterinário (47)
8820-0058, inseminador (47)
9922-0155 ou (47) 8820-0034

• Secretaria de
Desenvolvimento Social,
,FantÍliaie Habitação -

plantões, pelos telefones
(47) 3371-8445 (abrigo) e
(47) 3371-1534 (Centro de

Resgate Social)
• Coleta de lixo - não será
realizada coleta no feriado

olícjaC.lil '

,.i ..

"

, f, "�r I

ao

• DelegaciaRegional
fechada

• Comércio - fechado
• ShoppingBreithaupt - das
14 às 2011

I,Op:@
•Americanas - daslê às 2 h
• Havan - das 10 às 22h
• Praça de alimentação e lazer
- das 10 às 22h

•Hipermercado - das 8 às 22h
• Farmácia - das 14 às 20h
• Supermercados Breithaupt -
horário normal

• Supermercados Angeloni -
das 8 às 20h

• Supermercados Brasão -

horário normal

Guaramirim
• Postos de Saúde - fechados

Schroeder
Concentração às 9h, em
frente à Prefeitura

,lIDispersão no Centro
'Municipal de Esportes

Massaranduba
Concentração às 9h30, na

praçaWilliam Leu

Dispersão não foi divulgada
rota seghle p�la rua.On21c
e NovembrO

Guaramirim
Não haverá desfile

• Águas de Guaramirim
operação normal. Plantão
pelo telefone 0800-6433-803

• SecretariadeObras - fechada
• Coleta de lixo - normal
• Delegacia de PolíciaCivil
somente plantão

• Comércio - fechado

Schroeder
• Postos de Saúde -

atendimento no desfile -

postos feçhados ,

Águas' de Schroeder �.'
"

plantão pelo telefone (47)
9186-9271

• Secretaria de Obras -

plantão pelo telefone (47)
9186-9256

• Coleta de lixo - Normal
'. Delegada de PolíGia Ci'V:il
- fechada apartir das
18h de hoje - plantão em
Guaramirim

• Comércio - fechado

• Secretaria deObras - fechada
• Coleta de lixo - normal

elegacia d PólíciaCivif-
�lantão e;m; ,

'$ÍlÍ
• Comércio - fechado

.:

Massaranduba
• Postos de Saúde - postos
fechados, PA 24 horas normal.

• Águas deMassaranduba
plantão no telefone 0800-
643-4070.

• Secretaria de Obras -

plantão pelo número 8807-
0828

• Coleta de lixo - normal
• Delegacia de Polícia Civil
- plantão em Guaramirim

• Comércio - fechado.
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MELHORIAS

Após dez anos, escola
estadual é reformada
Escola Prefeito Lauro
Zimmermann passou por
três interdições em função
de problemas na estrutura
GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

Sacos de cimento, tijolos e poeira. Um cená
rio incômodo, mas não para quem espera

por melhorias há quase uma década. Depois
de anos adiando as reformas, a Escola Estadu
al Prefeito Lauro Zimmermann, em Guarami
rim, finalmente, está sendo reformada.

Segundo a assessora de direção, Lisiane Ia
naína Soares, as obras começaram em agosto
e o término está previsto para maio de 2012. As

mudanças na estrutura física vão da colocação
de piso antiderrapante nas salas de aula (onde
antes havia tacos de madeira) à ampliação do
refeitório, construção de um ginásio de esportes
commais banheiros eum vestiário, reforma dos
sanitários já existentes, sala para os professores
com banheiros exclusivos (hoje há apenas um

banheiro, unissex, para 40 docentes), cinco no

vas salas para instalação de laboratórios e sala

adequada para atividades de educação física,
O projeto também prevê a construção de

rampas e corrimões e na parte do acabamen
to, a pintura das salas de aula, a troca de forro
(onde for necessário) e a aquisição de quadros
brancos. Outra importante etapa da obra é a es

truturação da fossa dos banheiros e a melhoria
da cozinha.A escola Lauro Zimmermann foi in
terditada pelaVigilância Sanitária e pelos Bom
beiros em três ocasiões: julho de 2006, maio de
2009 e fevereiro deste ano. Na época da última

"

interdição, os problemas constatados pelos ór
gãos municipais de fiscalização eram muitos:

construção irregular; infiltração, extintores mal

posicionados, fiação elétrica exposta e sanitá
rios e cozinha insuficientes. Segundo o secretá
rio de Desenvolvimento Regional Lia Tironi, os
recursos empregados nas melhorias somam,

aproximadamente, R$ 1,463 milhão. Mas, a ins
tituição ainda não pode abrigar todas as turmas,
um total1,1 mil estudantes. Como as condições
não eram favoráveis, cerca de 500 alunos foram

remanejados para as escolas Almirante Taman
daré eAlfredo Zimmermahn.

APP otimista com obras

A filha de Maria Inês dos Santos está pres
tes a se formar no ensino médio e a mãe la
menta: "Vou ter de largar a APp, mas adoraria
continuar". Inês é presidente daAPP (Associa
ção de Pais e Professores há quase dois anos).
"Para nós não interessava se seria reformado
ou construído um novo prédio. Cobrávamos
uma solução", comenta. Inês está satisfeita e

acha que, de alguma forma, contribuiu para
que o problema fosse resolvido: "Nossa ansie
dade é querer ver tudo pronto logo", finaliza.

Obras do Cedup estão
dentro do prazo

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 3/9 Domingos dos Reis Silva, com ida

de de 65 anos, o sepultamento foi realizado dia 4/9 às 9h

saindo o féretro da Capela Mortuária Maria Leier, seguindo
após para o cemitério de São Francisco do Sul.

As obras do Cedup (Centro de

Educação Profissional), que está
sendo construído às margens da
BR-280' em Guaramirim, cami
nham dentro do prazo. Na última

quinta-feira, dia 1°, o gerente de
Infraestrutura da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional),
Otoniel da Silva, e o arquiteto da
Gerência de Infraestrutura, Ota
víano Pamplona, estiveram no lo
cal e, segundo eles, a construção
deve ficar pronta no período esti

pulado: segundo semestre de 2012.
Otoniel acredita que, se as chuvas
e o mau tempo não atrapalharem,
até agosto do próximo ano o prédio
seráentregue. Cerca de 40 operários
trabalham na obra.

A construção do Cedup foi
viabilizada por meio de uma

parceria entre a Prefeitura Mu

nicipal de Guaramirim (doadora
do terreno), o MEC (Ministério
da Educação) e o governo do
Estado, responsável por tocar a

obra e administrar o ensino na

entidade, Os investimentos do

• Faleceu no dia 3/9 Alvaro Coelho, com idade de 79 anos,

o sepultamento foi realizado dia 4/9 às 8h com Missa de

Corpo Presente, saindo o féretro de sua residência em San

ta Cruz no São João do Itaperiu, seguindo após para o cemi

tério de Santa Cruz.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de

João Germano Rudolf

(Cascudo)
com idade de 72 anos, falecido no último dia

30/08/11, profundamente sensibilizada, vem
agradecer as manifestações de carinho,
amizade e pesar, recebidas pela ocasião de
seu falecimento.

"Aqueles que amamos nunca morrem; ap- .

enas partem antes de nós" (A.Nervo)

governo federal somam R$ 5,5
milhões. Quando a obra estiver

pronta, estima-se o recebimento
de mais recursos para a compra
de móveis e de toda estrutura

necessária para equipar 20 salas
de aula, biblioteca, laboratórios,
auditório, refeitório e ginásio de

esportes. A instituição deverá re
ceber, aproximadamente, quatro
mil alunos em cursos ainda não
definidos. Segundo o secretário
de Desenvolvimento Regional,
Lia Tironi, os cursos serão defi
nidos em um segundo momen

to: "quem vai determinar isso é
o próprio mercado 'e a região",
salienta. A quantidade de cursos

também será decidida quando a

obra estiver concluída.
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JlGEM HISTÓRICO

o primeir9 colonizador de
Jaraguá: Angelo Piazera
No dia 30 de agosto de 1867, nascia emVígoloVattaro, na província deTrento,
na Itália, Ângelo Piazera, filho deDomênico Piazera eDomênicaCulzerPiazera.
Em 1876,Ângelo chegou ao Brasil, aos nove anos de idade, junto a imigrantes
trazidos para a província de Santa Catarina. Ele desembarcou no porto de Itajaí
e foi transportado para aColôniaBlumenau, onde foi provisoriamente abrigado
no Barracão do Imigrante. No Rio dos Cedros, sua família adquiriu lotes de terras,
onde se estabeleceu, trabalhando na agricultura. Na profissão de agrimensor,
Angelo começou como balizeiro, abrindo e construindo estradas emBlumenau.
Em 1891,se transferiu para a Barra do Rio Cerro, onde foi desbravador e pioneiro na
colonização do local. No dia 16 de junho de 1892,.Ângelo se casou comConstanza

Nicoluzzi, com quem teve catorze filhos. No ano seguinte, o casal semudou para o
Itapocu, onde estabeleceram uma atafona (moinho de fazer farinha demandioca).
Ângelo sempre participou ativamente em assuntos da comunidade: naRevolta de
1893, lutou comHercílio Luz, vencendo os federalistas; em 1896, solicitou a reversão
do território do Iaraguá aomunicípio de Paratyjunto comEmílio Carlos Iourdan;
foi comissário de polícia, sub-delegado e Juiz de Paz do distrito; ajudou a fundar a
Sociedade Escolar CatólicaBarra do Rio Cerro em 1898. Em 1907, Ângelo formou
sociedade com CezarPereira de Souza e Francisco Tavares Sobrinho, adquirindo a

concessão da ColôniaJaraguá. Ângelo Piazera faleceu no dia 22 demarço de 1927,
aos 60 anos. Em 1959, a área doada porÂngelo para a construção do prédio da
administraçãomunicipal passou a ser chamadaPraçaÂngelo Piazera.

DIVULGAÇÃO

Surgida entre os séculos 14 e 15 na região de Campania, na
Itália, a tarantela é uma dança popular da cultura italiana,
caracterizada principalmente pela troca rápida de casais. Seu
nome surgiu da cidade de Taranto, localizada na região de Puglia,
no Sul do país. Segundo a crença popular, o nome também
é associado ao tarentismo, um delírio convulsivo atribuído à
substância tóxica liberada pela tarântula. Há lendas na Itália que
contam que a toxina da aranha induziria à dança frenética, por
isso o nome tarantela. O costume popular também conta que
dançar a tarantela traz má sorte. A dança é feita em um círculo
e a velocidade aumenta conforme o ritmo damúsica, fazendo
com que os participantes troquem de direção. Normalmente,
tarantela é acompanhada por castanholas e tamborim.

Jaraguá com o 110 colégio
eleitoral ,de Santa Catarina

No dia 6 de setembro de 1981, o jornal O
Correio do Povo divulgava os dados do último
levantamento efetuado pelo Tribunal Regional
Eleitoral. "Iaraguã do Sul é o décimo - primei
ro colégio eleitoral do Estado, com um total
de 25.832 eleitores. Ioinvílle continua sendo o

maior colégio eleitoral, com 112 mil,409 eleito-

res, em seguida vem Florianópolis com 100.024
eleitores aptos a votar, e em terceiro lugar Lages,
com 83 mil e 428 eleitores. O município com O

menor número de eleitores é Presidente Caste-
lo Branco, com apenas 902", dizia a publicação.
Segundo o joníal, o TRE liavia informado que o

Partido Democrático Social (PDS) era o partido
com o maior .número de diretórios regístrádos
no Estado, com 171, vindo em 'seguida o Parti
do Popular (P:R), com 78 diretórios. Já os me-s :
nores foram o Partido dos Trabalhadores ,(PT)" '

com 45, e o Partido 'frabalhistaBrasileito (PTB),:' "

"có,:ql neriliul1l diretórib registrado.,Naq.ue�e'!,anoi
'
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Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famflias

evoluindo.

d- ,,21'"Lunender.._){)anos

PELO MUNDO

1897

Nasce Di Cavalcanti
No dia 6 de setembro de 1897,
nascia na cidade do Rio de Janeiro o

pintor, desenhista, ilustrador e caricaturista
Di Cavalcanti. Entre 11 e 18 de fevereiro de
1922, o artista idealiza e organiza a Semana
de Arte Moderna, também conhecida
como Semana de 22, no Teatro Municipal
de São Paulo. O artista faleceu no dia 26 de
outubro de 1976, aos 79 anos.

1972

Massacre de Munique
Nesse mesmo dia, em 1972, ocorre o Massacre
de Munique, que aconteceu durante os Jogos
Olímpicos do Verão de 1972, na cidade de

Munique, naAlemanha. Onze membros da
equipe olímpica de Israel foram tomados como
reféns e assassinados pelo grupo palestino
chamado "Setembro Negro", que teve cinco
membros mortos nos confrontos.

DIVULGAÇÃO

INVENÇÕES ANTIGAS

Tanque de guerra
No dia 6 de setembro de 1915, o
primeiro protótipo de um tanque de

guerra da história, chamado "Little
Willie", foi testado e construído para
o exército inglês, financiado pelo
estadista britânicoWinston Churchill,
durante a Primeira GuerraMundial.
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oCORREIO00 POVO
TERÇA.FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2011

,

Ultimos
tentar a
que aínoa

INCENTIVO

•

a
•

a

Em resumo, se aprovado, o projeto
vai virár realidade através da pró
pria entidade. Por isso, só podem
concorrer aqueles que fomentam as

artes e os programas de capacitação
ou de continuidade.

Cada uma das nove áreas bene
ficiadas (artes cênicas, audiovisual,
música, artes visuais e artesanato,
manifestações culturais, patrimô
nio histórico cultural, literatura e

artes integradas) recebe R$ 20 mil.
O valor será dividido entre os sele
cionados. Outra exigência é que as

propostas façam referência ao ano

de 2011, ou seja, precisam ser exe

cutadas entre os próximosmeses de
outubro e dezembro .

Para participar, basta preencher
o formulário disponível na página
virtual http://cultura.jaraguadosul.
com.br. Também é obrigatória a

Prazo de inscrição para o segundo edital de 2011
do Fundo deCultura termina nesta sexta-feira

inclusão deum currículo documen
tado de todos os envolvidos no pro
jeto e o plano pedagógico do mes

mo. Antes de entregar os envelopes,
sempre lacrados, é ainda preciso
protocolá-lo na Prefeitura. O setor

firnciona de segunda a sexta-feira,
com exceção do feriado, das 8h às

16hnaRuaWalterMarquardt,l.111,
no bairro Barra do RioMolha.

EXPOSIÇÃO
Você curte artes plásticas? Então, saiba que segue

aberta até o próximo dia 17 de setembro, sábado, a

exposição "Iímboenses, na biblioteca Padre Elemar
Scheid, no campus Jaraguá do Sul da Católica de San
ta Catarina. Amostra é compilação de obras assinadas
por integrantes da Associação de Artistas Plásticos de
Timbó, no Médio Vale do Itajaí.

O intuito é difundir o trabalho do grupo, que atua
no Estado desde 1999. Por isso, a exposição oferece
aos visitantes uma mescla de linguagens e estilos,
ambos muito diferentes entre si. Há peças contem

porâneas, acadêmicas, em telas, sobre papel, porce
lana e até em madeira.

Quem quiser conferir de perto toda essa variedade
artística, pode se dirigir ao espaço sem complicações.
O acesso é livre e gratuito e as visitas acontecem de se

gunda a sexta-feira, sempre das 8h às 22h. Já nos sába
dos, os interessados têm a chance de ver a mostra das
8h aomeio-dia. A bíbliotecaficanaRua dos Imigrantes,
500, no bairro Vila Rua. Para outras informações, entre
em contato pelos telefones (47) 3275-8253 e 3275-8233.

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

uem anda tendo in
sôrria pensando em

como conseguir re

cursos para colocar
uma ideia artística
m prática pode co-

memorar a chance de respirar
com alívio. Mas, para tal, precisa
correr contra o tempo e se inscre
ver, até a próxima sexta-feira, no
edital 02/2011 do Fundo Municí
pal de Cultura de Iaraguá do Sul.

Diferente dos demais, neste,
os proponentes não vão receber o
montante solicitado para executar o

.

que idealizaram. Segundo Marilene
Giese, da Fundação Cultural, a pro
posta, dessa vez, é outra. "Estamos

comprando sugestões", informa.

SE c
O quê: inscrições para o

edital2/2011 do Fundo de
Cultural de Jaraguá do Sul

Quando: até sexta-feira, 9
Onde: setor de Protocolo

da Prefeitura

Informações: http://cultura.
jaraguadosul.com.br

FOTOS DlVULGAÇÃO

ARTE
Obras são
assiuacIas
por artistas
deTimbóe

mosII'ammna

interessante
diversidade
de linguagens

e estilos
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HORIZONTAIS
1. Elem. oret: elevado I (Astron,) Ponto da esfera

celeste para o qual se dirige o Sol e todo o sis-
tema solar 2.

2. Obra de represamento das águas de um rio
3. Dividir em pequenas partes 3
4. Solvente usado para diminuir a viscosidade de

tintas / O fim da.. feijoada <I

5. Imposto Sobre Serviços / (Fig.) Aquilo que pro-
tege, ampara 5

6. Chacota, gracejo
.f)7. Pôr um pouco de açúcar em

8. Relativo à membrana que dá a cor aos olhos / 7
Autarquia Federal

9. O de Adão é a parte superior da cartilagem tire- 8
óidea, mais marcada nos homens / A capital de
Gana, na África 9

10. Sem exceção
11. Tecido de seda ornado, em alto-relevo, com fios 10

'"

para cetim ou tafetá, originário da Síria
12. (lnql.) Bom / Correm todos para o mar 71

13. Cruel / A artista plástica Yoko, que foi casada
!:�

com o músico John Lennon.

VERTICAIS
1::1

1. Indígena de tribo do ramo aimoré que vivia na

capitania de Porto Seguro / Medicamento para
purificar os intestinos

2. Usa-se para escrever e desenhar / A cantora ca-

nadense Celine / Ondas Tropicais
3. Aparelho que modifica a voltagem da corrente

elétrica
4. Pássaro também conhecido como papa-mosca /

Posto em movimento
5. Ausência de governo, de autoridade / Sufixo di-

minutivo
6. Assembléia Geral Extraordinária / Protestar contra

ato considerado injusto
7. Pele flácida e pendente / O Cs dos químicos
8. Revestir com certo material de construção e de

trabalho / Meia ... concha
9. Pouco funda / Célebre, ilustre.

Rt1�"
l;l:Zíic",,�,

A associação de uma frente fria
com uma área alongada de baixa
pressão faz os volumes de chuva
chegarem a 70milímetros, na
quarta-feira, na faixa que vai do
Meio-Oeste ao Planalto Norte e da
Grande Florianópolis à divisa com o

Paraná. Os termômetros registram
temperaturas com pouca variação.

Frente Iria laz

chover lorte
Por causa do deslocamento
de uma nova frente fria, o
tempo fica instável em Santa

Catarina, nesta terça-feira.
O céu segue encoberto
com chuva, trovoadas e até
mesmo risco de temporal
isolado. As temperaturas
sofrem pouca variação.

JARAGUÁ DO UL E REGIÃO
HOJE

MíN: 16°C '

��.....

MÁX: 21°C

QUARTA
MíN: 16°C
MÁX: 18°C

Ensolarado
'

Instável

Parcialmente
Nublado

Nublado

Na quinta- feira, a instabilidade'
diminui e há aberturas de sol em Santa

Catarina, sem chuva no Oeste eMeio

Oeste, com chuva pelamanhã no
Planalto Sul e alternando com nuvens

na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí
e Planalto Norte. No LitoralNorte,
em especial próximo a Joinville e São
Francisco do Sul, a chuva persiste.

234 567 8 Q

•
•

•
•

•
•

• •
•

•
•

•
II
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fC!0C!
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

Dom
4 3 2

- _,

7 4 8
�.,.. -- .�

3 2 5 9
I'

2 7 5
.. ,

I 9 2 6 7
- ".",.,.- �,_"

4 1 3
I

8
f

�

I 2 15 4,
f

- ..... � ,--�

f 7 -1 8f
,

__.., ""�

5� I 9 6f
I

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.

MARACAJÁ
A terça-feira será chuvosa
em Maracajá, no Sul do
Estado. As temperaturas,
hoje, não passam dos
l8uC. A previsão é de

que as mínimas girem em

torno dos l3uC.

NOVA 29/8

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9
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Elijane Jung

•

Iverso

Dica super bem vinda da leitora Ilane:
perfumes para os cabelos que já fazem
omaior sucesso lá fora. E se você acha
que o único benefício é o cheirinho bom,
engana-se; De quebra você leva brilho,
hidratação emaciez aos fios. As fórmulas
não contêm álcool e podem ser usadas
em todos os tipos de cabelos. Quer
mais uma vantagem?Adeus cheirinho
de fumaça, cigarro ou gordura. Basta
borrifar umas gotinhas e pronto, cabelo
cheirosinho. Adorei esse flash!

Sutiã com alça de silicone. Se você, assim
como eu, pensou que essas pragas já
tivessem se acabado... nái, nái. Acabei
de ver uma dessas no fim de semana.
Meus motivos para repudiar esse tipo
de lingerie? 1) Quando o silicone vai
ficando velho, vai amarelando e fica uma
coisa pavorosa. 2) A gente tem opções:
sutiãs tomara-que-caia; os famosos Un
Bra (bojo de silicone que adere à pele) e
sutiãs com alças coloridas para um look
bem basicão. 3) Eu acho a treva!

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Dica Amaleras
As meninas do blog amarelas.blogspot.
com já haviam noticiado o lançamento
da linha de perfumes da Sabrina Sato.
Mais uma vez, super antenadas, elas
trazem a coleção de esmaltes da musa
do Pânico. São 27 opções divididas
em cinco linhas: Linha Dancers, Linha
Clothes, Linha Craquelado, Linha
Dream e LinhaMetallico. Sinceramente?
Fiquei bem surpresa com variedade
de cores que agrada as mais básicas,
com seus tons bem conservadores, e
também as mais moderninhas, com
cores vibrantes. Confere lá.

Você merece
Um presente.

. Co�mORpl,1tan,�9-��e:vista,
, ova, fezUma lista das oito
coisas que os homens olham

primeiro em uma mulher.
,tio pr�meiro aQ últiqlO l!1gar:,
cabelos, sorriso, seios, vóz,
cinturaIquadril, pele, artificiais
e olhos. Cadê o bumbum?Olhos
efu rlltimo?Tomeus...

• O feriado do Dia da
· Independência ouDia daPátria

. é:aeplbFado Qpmo 0 diaem;q-u,e
D.' Pedro, às margens do Riacho
lpíranga, pôs fim aos 322 anos
ç10 domínio de Portugal... E se

, ,i�,,, "'.J
. .'.

.'.

I. eÓ: f', I.

II'V�,�� nao lembrava dlSSQ, aposto ,

'. como vai adorar acordarmais
tarde amanhã...

6/9
Teatro: Frankenstein
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações (47) 3275-7800

6/9-
Balada: Mazzo & Gabriel +Dj Bibbe
Andreatta
Onde: Zum Schlauch, em Iaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$ 10 (mulheres) e R$ 15

(homens)
Informações: (47) 3376-4822

7/9
Teatro: SacyPererê - ALenda daMeiaNoite
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 16h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

7/9
Teatro: Sob seus olhos
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa; gratuito
Infornnações:(47)3275-7800

8/
Teatro: Concerto Spinho e Fulô
Onde: Sesc, em Iaraguã do Sul

Horário: às 20h
Quanto custa: gratuito
Informações; (47) .3275-7800 ou
teatrocajs@sesc-sc.com.br

Informações: (47) 3275-2066

10/9
Música: O Improviso Ensaiado
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 18h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

9/9
Teatro:A noviçamais rebelde
Onde: Centro Cultural da Scar, em
Jaraguá do Sul
Horário: às 20h30
Quanto custa: R$ 50 e R$ 25
Informações: (47) 3275-2477

10/9
Teatro: Delírios EróticosAnais Nin
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: das 20h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800 ou
teatrocajs@sesc-sc.com.br -

/9
Exposição: Recorte e empilhamentos da
paisagem urbana
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: das 8h30 às 20h30
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

11/9
VivaMais: Ioga e Tai chi chuan
Onde: Parque Malwee, em Iaraguã do sul
Horário: às 10h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3055-2445

/9
Teatro: O Dragão
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

11/9
Show: Música na Praça com Zamba e

MariRebelo
Onde: PraçaÂngelo Piazera, em Iaraguã
do sul
Horário: às 17h

Quanto custa: gratuito
Informações;www.myspace.com/

I marírebelo . I I 1 I

10/9
Baile: Primavera e, JantarDançante
Onde: SociedadeAcaraí, em Jaraguá do Sul
Horário: não divulgado
Quanto custa: R$ 25

11/9
Teatro: Kabul
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

1219
Teatro: 4 Contos
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 15h

Quanto custa: gratuito
Informações; (47) 3275-7800

12 14/9
Curso: Redação empresarial
e a nova ortografia
Onde: Centro Empresarial, em Jaraguá
do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: nucleados R$ 235,
associados R$ 258 e demais
interessados R$ 387
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

* �'I"..-tl....�..........
V.rlWr�l.

* Então. junte todas as in/ormações a
respeito e eJlvie umamensagem para

keJJy@oc:orreiodopovo.c:om.br.
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Paladinos
7\ To sábado, na Rua Walter Marquardt,
1 \' sem polícia e viatura por perto, uma
turma ao estilo "paladino da justiça" usou
uma motocicleta emprestada por um mo

rador para perseguir duas pessoas suspei
tas de roubar residências. Parecia filme
hollywoodiano.

Que tal?
Na quarta-feira, feriado de sete de setembro,
a concorrida Confeitaria Bela Catarina, uma
dasmais descoladas da cidade, movimenta
o seu tradicional almoço e o delicioso Café
Colonial. Que tal?

Amá conservação da BR-280, entre o

Posto Marcola e a entrada da Estrada

Nova, ainda gera conflito entre prefeitura
e governo estadual. O município
reconhece problemas - e age para
resolver -, mas lamenta que obras do
Estado detonem as ruas, sem que haja
reparação depois. Como diria Boris
Casoy: Uma vergonha!

Perfume eleitoral
Com a cabeça na rua, o industrialAntídio
Aleixo Lunelli respira voto por onde passa
por Jaraguá. "Ele está usando agora perfume
eleitoral" - concorda o presidente da

.
Câmara deVereadores, Jaime Negerbom.
"Tá cheirando suor do povo!" - acrescentou

sem querer opinar sobre a sua possível
candidatura a vice.

Despedida
Hoje à noite, o boa gente Diego Rausisse

movimenta, para grupominimizado de

amigos, o IIChá do Bar do Diego". Será sua
despedida de solteiro - pois no dia 1 de
outubro casa com abonita farmacêutica
AmandaMarchi Krause.

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Madalena. Não esqueça de

pedir o tradicional �eÀ'w-)11 J

Moa Gonçalves

1ls candidatas que estarão na passarela
do concurso que elegerá a Rainha da Schroederfest,
hoje à noite, na Arena de Shows, em Schroeder

··Sonho·· do Dago
Cheio de trabalho na sua "mini fazenda",
o amigo DagomarMuller tem dormido

pouco pela madrugada. O ex-militante do
PT contou ao seu guru, Exu Tranca Rua, ter
sonhado comVasel retornando ao paço.
"Seus sonhos sempre dão certo!" Será?

l II

o casal gente boa Denise lunkes
e VII'giIio D'aviIa conferiram o show da banda

V�VII'gens, sexta-feira, no Espaço do Oca
I. - I i .. o "0 o .

5,copitol

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

• Hoje, a Fuel, dos amigos
ThiagoMattos e Pépe
Narloch, movimenta, na
Zum, o shaw dos sertanejos
Mazzo & Gabriel.

• Dia 28 de setembro, na
Arena laraguâ, acontece
o tão esperado show da
cantora sertaneja Paula
Fernandes.

• O amigo Ivo,
popularmente conhecido
como "Camarrão", pode
preparar o destilado e o

churrasco porque uma
turma mandou avisar,
que no próximo dia 10, vai
invadira casa para aquela
confraternização. Quem
manda sergente boa... !

MichelKyiama, da
Revista Nossa, será um
dos jurados, hoje à noite,
da escolha daRainha da
Schroederfest.

• Dia 23 de setembro, com
a musicalidade da banda

Champanhe, rola no
Baependi, a 25aNoiteAlemã.

Com essa.fui:

Dica de hoje
Curtir as delícias da Confraria
do Churrasco.

Bela Catarjn�

3371-34'12

moagoncalves@netuno.com.br

NO Il Il A1essandra

Vosseler, lanaina Correa e

Roberta Cabral conferiram
as delícias da Nonna Dica

Funk House
Nesta terça-feira,
véspera de feriado, o
London Pub, apresenta
o Funk House. A
sensualidade do funk
aliada ao glamour do
house. Para embalar a
noite a presença dos

DJS Tay e Ihon Muller.
Boa pedida.

Til Ocasal
Gisele e Giorgio
Donini, no restaurante
Ilanlan

E O comunicador
da 105 FM, lailson Angeli e
sua ladna, movimentaram
mesa animada, sábado
último, na TheWay

,2

. � Upper Kids
::r::
o
U
Ç2

�
Fiquei sabendo que a

lojaUpperManModa
Masculina está com uma

grande novidade no
pedaço: a Upper Kids,
uma linha completa de
roupas masculinas com

numeração de quatro a
16 anos. E o que é melhor,
marcas de renome
nacional entre elas:Vr kids,
Paco kids, Ricci Collella
Junior, Base Junior e Calvin
Klein Junior.Vai perder?

Rainha da Schroederfest
Nesta terça-feira, às 19h30, com várias programações, rola
na cidade de Schroeder, a abertura da 1 a Schroederfest. E a

partir das 21 horas, naArena de Shows, acontece a escolha
da Rainha da Festa. Boa pedida para a véspera de feriado:

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que aquela
funcionária pública
gente boa, esposa de um
empresário caixa alta do
ramo automobilismo,
estaria em casa se

recuperando de uma

lipoescultura, e não de
uma cirurgia na vesícula.
Dizem que barriga ficou
estilo tanquinho.

MAURICIO HERMANN

Entre aspas
"Alguém pode me dizer
que fim levou aministra

Magazine Luiza? Há uns
15 dias, pelo menos, a
presidente Dilma espera
por um RSVP dela". LP

Todas as

experiências têm
um sabor muito

agradável, ainda
as desagradáveis,
quando delas

se tiram
conclusões úteis.

Carl e do
González ecotche

Com os dez votos possíveis, a Câmara autorizou o Executivo a contrair empréstimo
junto ao Badesc no valor de até RS 15 milhões. Os recursos serão destinados à

pavimentaçáoasfáltica, recuperação de vias, e construção de pontes e galerias. Um
segundo projeto sobre o mesmo assunto foi aprovado, autorizando a abertura do

crédito adicional suplementar no orçamento.

Um pedido anterior de empréstimo já havia sido aprovado pelos vereadores,
também no valor aproximado de RS 15 milhões. Os vereadores solicitaram e a

Prefeitura apresentou um cronograma com todos os investimentos feitos e a serem

executados com os recursos deste primeiro financiamento.

Os vereadores também pediram que isto seja feito em relação ao novo empréstimo,
para permitir que eles cumpram com seu papel de fiscalizador, e para que a

comunidade saiba o que está projetado para a cidade em termos de obras.

CÂMARA DE
VEREADORES
DE JARAGuA DO SUL

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul- 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br

.
,
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CRÔNICA

LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

Estávamos nós, outro dia, montando o Projeto
Poesia no Shopping, do Grupo Literário A Ilha,

quando apareceu, de mansinho, uma moça que
olhou os poemas, leu quase todos, procurou alguma
coisa na bolsa e rodeou-nos como se estivesse mui
tíssimo interessada no trabalho que estávamos rea

lizando. Querendo dizer alguma coisa a respeito de

poesia, com certeza.
.,

Pensamos que fosse uma nova poeta (poetisa, eu sei!),
uma daquelas pessoas que escrevem, mas ainda não
mostraram seu trabalho e querem mostrá-lo a alguém. É
comum isso acontecer com pessoas do nosso grupo. Mas
não era isso-.Perguntou se gostávamos de poesia, o que
achávamos de alguém chegar, de repente, onde quer que
nos encontrássemos e dizer-nos, aqueima-roupa, umpo
ema. Dissemos-lhe que seria muito interessante, porque
não estaríamos indo a encontro à poesia, ao contrário, a
poesia estariavindo ao nosso encontro. E ela, então, abriu
um sorriso e nos leu um poema de CecíliaMeirelles. Que
falava de mãos cansadas, rosto magro, mudança: "Retra
to" -

"

.. em que espelho ficou perdida aminha face?"
Perguntou-me qual a sensação de ter ouvido um

poema, assim, sem esperar. Na verdade, eu esperava.
Disse-lhe que a sensação fora ótima. E fora, mesmo.
Disse-lhe que eramuito bom ver que alguém se pres
ta a sair por aí, pelo mundo, amostrar poesia, a dizer
poesia para as pessoas, tornando a vida das pessoas
mais suave, levando-lhe sensibilidade e emoção.

Helena sorriu e eu quis até que tivesse ficado feliz.
Disse-me que fazia uma pesquisa para saber das pessoas
comuns, do público em geral, aquele que não estáacostu
mado a ler poesia, que na verdade nem a conhece, o que
sente ao esbarrar com ela, ao passar a conhecê-la. E eu

fiquei feliz, também,
por ver que existe

alguém preocupado
em levar poesia para
as pessoas, tornar a

poesia conhecida e

apreciada. Pedi a ela

que enviasse o resul
tado da sua pesquisa,

para publicar nos espaços de que podemos dispor. E lhe
ofereci poesia, como ela tão gentilmente o fizera. Quem
sabe ela não aborda você, leitor, qualquer dia destes, e lhe
diz um poema meu? Se isso acontecer, aceite a poesia de
Helena, qualquer que seja o autor. E sorria, que é o míni
mo que a gente pode retribuir.

Helena, a moça de branco, dos lábios cheios de
. poesia, foi embora, deixando um rastro de ternura. E
eu até esqueci de perguntar se ela também escrevia,
a propósito do que pensei no início, de que ela talvez
fosse uma nova poeta procurando espaço para o pró
prio poema. Acho até que ela escreve, mas não pro
cura espaço para o seu poema e sim para a poesia.

Deus. te abençoe, Helena. A poesia te agradece. E
nós também.

Quem sabe ela não
aborda você, leitor,

qualquer dia destes, e
lhe diz um poema meu?

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Kika é uma gatinha muito dócil e fofa. Mas, apesar disso, foi encontrada
vagando pelas ruas de Jaraguá do Sul pela equipe do programa de Controle
de Zoonoses da Prefeitura. Ela, agora, aguarda alguém disposto a adotá-Ia.
A Kika tem cerca de cinco anos e está vacinada, castrada, vermifugada e

chipada. Informações na Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

VELA

• FINA ESTAMPA
Mirna/Gisela elogia Tereza Cristina, que exige

que ela se hospede em sua casa. Severino avisa a

René que' disponibilizou os melhores garçons para o

jantar de noivado de Patrícia. Zambeze apresenta Lu
ana para os hóspedes da pousada. Guaracy convence
Leandro a trabalhar no Tupinambar. Zuleika pergunta
a Rafael sobre o carro de Juan. Antenor fica perto de
Mirna para evitar que ela se embriague antes do jan
tar com os Velmont. Baltazar se revolta contra Tereza
Cristina ao ser suspenso e corta os fios da iluminação
do jardim da mansão. Griselda descobre que Antenor
é o noivo de Patrícia e que ele está na mansão para
apresentar sua mãe para os Velmont.

uma grande queda e ela perdeu tudo .

• CORDEL ENCANTADO
Úrsula ameaça contar o plano de fuga a Timóteo

se Açucena não ajudá-Ia a conseguir o perdão de Au

gusto. Rosa vê Florinda e Petrus se beijando. Úrsula
põe sonífero no licor do coronel. Farid explica para Sa
lim que foi enganado por Vicentina e o menino decide
ajudar o pai a se entender com Bartira. Miguézim des
maia depois de ter uma visão com Antônia e Açucena.
Antônia consegue escapar e avisa a Herculano que o

plano foi descoberto. Timóteo leva Açucena à força
para a igreja. Padre Joaquim se recusa a celebrar o
casamento ao ver Açucena amarrada.

• MORDE & ASSOPRA
Celeste dá à luz um menino enquanto Natália

ganha uma menina. Aquiles avisa Abner que Isaías

propôs um acordo em troca da retirada do processo.
Tonica vai conhecer o suposto irmão e diz que ele não
se parece com Abner. Oséas marca uma reunião ur

gente com Salomé, Marcos e Celeste. Isaías aceita a

proposta de Abner e fecha acordo com o fazendeiro.

Diogo pede a ajuda de Janice para encontrar uma pes
soa que não vê há anos e diz que o nome dela é Dulce.
ícaro procura Júlia e questiona se ela esperou por ele.
Oséas avisa Salomé que os papéis chineses tiveram

• VIDAS EM JOGO
Lucas tenta sufocar Cleber com um travesseiro.

O motorista de van escuta um barulho e se esconde
para que ninguém o veja. Maurício se passa por médi
co para tentar matar Cleber. Patrícia liga para Maurício
e diz que tentará conseguir o dinheiro para que ele

possa fugir do país. Lucas liga a sirene da ambulância
e consegue despistar os capangas de Cleber. Fátima
tenta descobrir a senha do computador de Belmiro.
Zizi e Adalberto discutem e a doceira pede ao marido

que deixe Augusta em paz. Augusta revela seu segre
do para Raimundo.

5/9 Osmar A. Eichstadt Débora N. Dias
Adilson Klabunde Paulo R. Doring DinizJ. Losch
Aldo J. Hoerlle Quinter Künzel Edson J. S. de Souza

AngelaSehn Rafaela M. dos Santos Eduardo Rolloff
Arenor Lemke Ronaldo Schmidt Evandra M. Fortes
Avanda B. Marquardt Roseli S. cavalheiro Fabiane G. Franceschi
Cesar A. C. Wanier SalvloGrah Fernanda Richter
Cidinei Luchstenberg Samuel Marquardt Glaucinéia Steinert
Elsa G. Prestes Scheila F. A. da Silva lolandaWeinfurter
Evani Beck Silvara R. Soares Ivan Cardoso
Fernando Franzner Valdir Athaus Janaina da Silva
Greiciane F. Lienemann Veudelino Fodi Jaqueline A. Repejato
Guilherme A. Tomelim Vilma O. da Silva José C. Forlin
Guilherme F. Vieira Wendelino Fodi Julia E. Dalagnollo
Guilherme Zastrow Zenir Anhaia Julio M. Manske
Gustavo B. de campos Ketlin C. Fischer
Iria Geisler 6/ Lucas Rech
Irineu F. Filho Amário Froti Luis F. Olegar
Ivanildo Acoski Anderson R. de Souza Maguida R. B. Bertoli
Ivo Ranghetti Anderson S. Rufas Mercedes Saade
Jair Effting Andre F. Prochmow Michael A. Schneider
Jair Fernandes Antonio C. L. dos Santos Junior Pedro A. Weber
Jo R. Ayroso Bruno S. da Silva ReniceJahn
Leandro Rech Carta L. Lange Rosani Massaia

Lygia da S. Perotti Cecília Horst Tanisi C. Kamchen

MargitHille Claudeomiro P. dos Santos Valtrudes Stinghen
Miriam M. L. Glatz Dalvina M. S. Santos William VI Petry I

LIVRO: 4-0E JULHO

A tenente Lindsay Boxer não
podia vacilar: era matar ou
morrer. Ela estava na mira de
uma arma. Se não puxasse o

gatilho da sua pistola, a Polícia
de São Francisco perderia um

dos melhores oficiais. Lindsay
não teve dúvida, afinal era
legítima defesa. O resultado: uma
adolescente morta, uma cidade
dividida e a tenente no banco dos
réus. Antes de ser levada a júri,
Lindsay resolve descansar na
pitoresca Half Moon Bay. Mas
não é exatamente descanso o

que ela encontra. Uma série
de crimes vem assustando a

pequena cidade. Não há pistas
nem testemunhas. Porém um

detalhe intriga a tenente e

pode.ter ligação com um

caso jamais resolvido.

DVO: O EVANGELHO DE MATEUS

Experimente a versão que A Bíblia
Visual faz de O Evangelho de
Mateus. Este filme envolvente é a

única versão dos textos sagrados
de Mateus que utiliza as palavras
originais da Bíblia. Com Richard
Kiley (de O Pequeno Príncipe
e Fenômeno) como Mateus
e Bruce Marchiano (A Bíblia
Visual: Os Apóstolos de Jesus
Cristo) como Jesus, este épico
bíblico traz a transformadora
mensagem espiritual para um

público de todas as idades.
Filmado na Tunísia, no Marrocos
e na África do Sul, O Evangelho
de Mateus é uma superprodução
milionária com um elenco de
milhares, um figurino impecável e
um diretor premiado.
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

OLÁ! FOI você
Que GANHOU A RIFA

DOS CHINeLOS
liA BAIANAS"?'

ENTÃO, MARIA.. ESTOU VENDO

AQUI, QUE você ESCOLHeu
O NOME "ORISTOCLÉSIA"!!
He He ... NOMES RIDíCULOS

NA veRDADe,
eSCOLHI MARIA.

'MEU NOME É
� ORISTOCLÉSlA.
I'
.�

www.cselvcltdc.com

DEU A LOUCA NA
CHAPEUZINHO 2
Chapeuzinho Vermelho (Hayden Panettiere) trabalha para a

agência 'Felizes para Sempre', especializada em revolver

problemas no mundo dos contos de fadas. No momento, ela
foi enviada a um treinamento junto com as Innãs de capuz,
deixando o lobo Mau (PatrickWarburton), aVovózinha (Glenn
Close) e o esquilo sozinhos nas missões. Quando uma bruxa
desconhecida sequestra os innãos João (Bill Hader) e Maria (Amy

. Poehler) omo é chamado para o resgate, mas aVovózinha acaba
sendo aprisionada. Chapeuzinho retoma para salvá-Ia, mas
enfrenta problemas quando precisa trabalhar junto com o lobo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub (13h30,
15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• O homem do futuro - Nac (14h40, 17h,
19h10 e 21h20)

• Lanterna Verdé - Leg (19h e 21 h20)
• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h40 e 16h50)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15, 19h20 e 21 h30)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)
• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h1 O e 21 h40)
• Cine Neumarkt 3
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h45)
• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro -.Nac (14h30, 16h50, 19h e 21h20)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• A árvore da vida - Leg (15h, 18h15 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h20, 18h50 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 2
• Amor a toda prova - Leg (14h20)
• Apollo 18 - Leg (17h, 19h e 21 h)
• Cine Norte Shopping 3
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub

(13h, 15h10, 17h20 e 19h30)
• Lanterna Verde - Dub (21 h40)
• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (13h35, 16h, 18h20 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (14h30)
• Planeta dos macacos - Leg (19h15 e 21 h25)
• Árvore da vida - Leg (16h30)
• Larry Crowne - Leg (23h45)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h e 21h20)
• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21h30)
• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45)
• Cine Garten 4
• Onde está a felicidade? - Nac (16h45 e 21 h1 O)
• Professora sem classe - Leg (14h40 e 19h15)
• Cine Garten 5
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 6
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15,
19h30 e 21h40)

• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)
• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (13h40,
15h40 e 17h40)

• Onde está a felicidade? - Nac (19h30 e 22h)
• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h20, 17h25 e 19h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h1 O, 15h25, 17h40 e 22h)
• Árvore da vida - Leg (22h15)
• Cine Norte Shopping 7
• O Rei Leão - 3D - Dub (14h50, 16h45 e 18h35)
• Lanterna Verde - Dub (20ti50) I i II \ I , ri

Atriz pretende
reduzir os seios
Antes de se casar com o jogador Eric
Iohnson, Jessica Simpson fará uma cirurgia
para a redução dos seios. É que ela não
estaria feliz com o corpo, além de os seios

avantajados não ficarem harmoniosos no
vestido de casamento. A loira já admitiu em
entrevistas que, quando adolescente, nunca
gostou dessa característica e que usava
cintas para disfarçá-los.

O diretorMarcos Paulo recebeu alta no
último domingo, dia 4, depois de passar
por uma cirurgia para remoção de um
tumor cancerígeno no esôfago, há 15
dias. Segundo o hospital, ele teria dito, no
momento da saída, que a doença é "página
virada" em sua vida. Desde o mês de maio,
o diretor estava em tratamento. O último
trabalho dele antes da cirurgia foi o filme
'Assalto ao Banco Central'.

Dadu abandonou as
baladas pela lamília
o cantorDudu Nobre abandonou a badalação
das noites cariocas para poder ficar pertinho
da família. 'Acho que se você está nessa de
casar para ficar na noite, então não case. A
noite te trazmuitas tentações. Quero me
divertir perto daminha esposa, sair com
ela para jantar", disse. Dudu Nobre tem três

filhos, o mais novo, de apenas quatromeses,
se chama João Eduardo.

Macchi latura alto
com comercial
VIrar chacota e rir de simesmo em comerciais
deTVestá virando um ótimo negócio para
alguns artistas que andavam sumidos.

Segundo especulações, o ator Ricardo
Macchi recebeu R$ 400mil para estrelar
a campanha que o ridiculariza diante de
Dustin Hoffman. Ele está proibido, pormeio
de cláusulas contratuais, de divulgar o valor
do cachê recebido pelo comercial.

Bruni quer o bebê

longe dos hololotes
A cantora Carla Bruni, esposa do
presidente francês Nicolas Sarkozy,
afirmou que nuncamostrará fotos do
bebê que está esperando porque "não se

tem um filho para exibi-lo" Segundo ela, o
intuito é fazer o necessário para proteger
a criança. ''A posição de esposa de chefe
de Estado me deixou ainda mais na
defensiva", explicou Bruni, que tem outro

filho, Aurélien, de dez anos.

Emviagem a Israel, onde faráum showespecial
dia 7 de setembro, Roberto Carlos se emocionou
aovisitaroMuro das Lamentações e o Santo
Sepulcro, no último domingo, em Jerusalém.
No dia anterior, o Rei foi ao Getsêmani,
conhecido como Jardim.das Oliveiras, local
para onde Jesus foi com os discípulos após a
última ceia e em que ele passou a noite antes
de serpreso pelos guardas romanos.

Você estará no ápice da sua independência, mas nem por
isso deve fugir às regras. Interesses em comum fortalecerão
o relacionamento com quem ama. Controle a rebeldia.

TOURO
Encare com otimismo as mudanças que se fazem
necessárias. Na paixão, não faltará autoconfiança para
conquistar alguém que julgava impossível.

GÊMEOS
É tempo de refletir sobre a vida e se desfazer daquilo que já
não faz mais sentido para você. A fase revela também o fim
de um ciclo e o começo de outro.

II
CÃNCER
No campo profissional, evite alimentar o clima de

competição entre os colegas. É momento de somar forças.
Na paquera, há chance de conhecer alguém muito especial.

LEÃO
Procure se conscientizar de que certas mudanças são

I necessárias na vida de todo mundo. No romance, dê mais

atenção à alma gêmea. Abra-se para o novo.

VIRGEM
Pode haver um transbordamento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar. Tente se divertir mais.

\ I [ I i I : : Mantenha o bom humor e tudo vai melhorar.

LIBRA
Há certa tensão entre os seus desejos mais íntimos e o que
os outros esperam de você. No campo afetivo, o astral será
de forte erotismo. Passe mais tempo com o par.

ESCORPIÃO
Problemas de comunicação podem afetar a rotina de
trabalho, tenha cuidado. Novos horizontes podem se abrir na
vida a dois. Aceite as pessoas como elas são.

SAGITÁRIO
Plutão revela a chance de modificar a vida financeira. O setor

profissional recebe nova alavancada, mas a vida amorosa
poderá ficar em segundo plano. Cuidado com gastos.

CAPRICÓRNIO
O dia começa tenso no ambiente familiar. Não se surpreenda
se você sentir vontade de jogar tudo para o ar. Bom dia para
viver intensamente uma paixão! Evite atitudes extremas.

AQUÁRIO
É impossível controlar todas as situações. Reconheça suas

limitações e dará o primeiro passo para superá-IaS. É um

momento de muita reflexão. Mantenha discrição.
.

PEIXES
Não se envolva nos problemas financeiros dos outros e não
permita que interfiram nos seus. Medidas extremas podem
ser tomadas, podendo aprofundar ou romper alguns laços.

f
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"Meus pais
sempre diziam: meu
filho, estude para ter
uma boa profissão
e trabalhar numa
empresa como

a WEG. Isso me

marcou muito!"

Cesar Henrique Kassner
25 anos de WEG

Jaraguá do Sul - se
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FALTAUMMÊS

A Schützenfest está chegando
Na semana que vem, começa o trabalho
de decoração do Parque de Eventos

VALE DO ITAPOCU

PEDROLEAL

Falta apenas um mês para o

início da 23a Schützenfest.
No último sábado, o evento mais

esperado da região foi lançado
oficialmente com um desfile das

associações de tiro doVale do Ita

pocu, envolvendo cerca de 350

pessoas de 16 associações. Com
a data cada vez mais próxima, a
organização da festa não poderia
estar melhor, diz o presidente da
comissão organizadora, Alcides
Pavanello. Na semana que vem,

começa o trabalho de decoração

do Parque de Eventos.
A 23a Schützenfest acontece

de 6 a 12 de outubro. No ano pas
sado, a preparação teve alguns
problemas, conta Alcides. "Em
2010 só fechamos o contrato do

chope na véspera da Schützen,
agora já estamos com tudo pron
to desde o mês passado", infor
ma. Por causa das dificuldades,
o presidente nota que na edição
anterior as associações estavam

um tanto relutantes, mas que
agora fazem questão de partici
par. A comissão espera cerca de
60mil visitantes, contra os 48mil
do ano passado.

Schroederfestabre a

programação hoje à noite
Hoje, às 19h30, têm início a

Schroederfest e a Expo Schroeder
2011. Pela primeira vez, as festivi
dades incluem shows nacionais,
com a banda Detonautas, na noi
te de hoje - com abertura do Dj
Carlos Fuse -, o grupo Tradição, e
a dupla. Hugo e Tiago. Passapor
te para os três shows custa R$ 48.
Para assistir um só shaw, o valor é
de R$ 24. O evento ocorre no Pa
vilhão de Esportes, na rua Paulo

Iahn. Segundo o prefeito Felipe
Voigt, a festa seria normalmente
no aniversário do município, no
mês de outubro, mas este ano foi
adiantada para acontecer junto
com o feriado do Dia da Indepen
dência. Os eventos encerram no

próximo domingo, dia 11.

Além do espaço para a comer

cialização de produtos locais e as

apresentações culturais, este ano
o evento traz também o Feirão
do Imposto, antecipado pelo Nú
cleo de Jovens Empreendedores
da Acias (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Schroe

der), que mudou a data da ação
- realizada nacionalmente no

dia 17 de setembro - para apro
veitar o movimento esperado de
cerca de A entrada na Schroeder
fest custa R$ 2 e a programação
completa pode ser acessada no

site da Prefeitura de Schroeder

(http://www.schroeder.sc.gov.
br/home/index.phpr).

Festa começa hoje, às 19h30, com três
. shows nacionais. Detonautas são o destaque

Para esta 23a edição, a festa
vai trazer alguns diferenciais -

entre as novidades estão a Han
dwerksmesse - a feira de artesa

nato, que vai reunir os artesãos
da região, um café colonial du
rante todos os oito dias do even

to, e o palco aberto, todos no pa
vilhão C do Parque de Eventos.

Foram investidos cerca de R$
900 mil na organização da fes
ta, além do investimento de R$
143,5 mil em obras de adequação
do Parque Municipal de Eventos,
incluindo a instalação de para
raios, sistema anti-chama, luzes
de emergência e uma cozinha
industrial. Segundo Alcides, as

obras devem estar concluídas
com tempo de sobra antes do
início da festa.

Obras de adequação estão quase prontas.
Público esperado é de 60mil pessoas

BarraVelha prepara a
15a FestaNacional do Pirão

Enquanto Iaraguá do Sul se pre
para para a Schützenfest, e Schroe
der inicia a Schroederfest e a Expo
Schroeder, celebrando a cultura ger
mânica' BarraVelha realiza nesta se
mana a l5a FestaNacional do Pirão,
no Ginásio Municipal Alfredo José
de Borba, honrando a tradição aço
riana do litoral catarinense. A festa

ARENA DE SHOWS
• 8/9 - Quinta-feira
21h - Gisa Carla e banda G4
23h - Shaw nacional com Rio

Negro e Solimões
.
Oh30- Gisa Carla e banda G4
EntradaR$ 5

• 9/9 - Sexta-feira
21h30 - TeddyTexas
23h30 - Carlos e Jader
Ih - Legião Gaúcha
Entrada R$lO

• 10/9 - Sábado
21h - Fábio e Tiago
23h - Tchê Garotos
Ih - ShawNacional CPM 22
Entrada R$ 10

.11/9-Domingo
20h30 - Ander e Fael
22h30 - João Neto e Frederico
Ih - Ander e Fael
EntradaR$5

PALCO CULTURAL

começa nesta quinta-feira, dia 8.
Devido às preparações para

o evento, a rua Paraná fica inter
ditada até a próxima terça-feira,
dia 13. No local, incluindo as es

quinas com as ruas Pedro Alcân
tara Freitas e Pedro Gazino de

Borba, está sendo feita a monta

gem da estrutura da festa.

• 8/9 - Quinta-feira
19h - Abertura Oficial
*Hino de BarraVelha com

Douglas Rosa

*Grupo de dança Camila
Lorenzetti

*Grupo folclórico Municipal
AlmaAçoriana - adulto
20h - Musical- Flávio

• 9/9 - Sexta-feira
12h - Musical- Paulinho
13h30 - Baile daMelhor Idade
ISh30 - Grupo Jovens Dominus
18h - Apresentação APAE
18h30 - Boi de Mamão de

Araquari
19h - Grupo Folclórico da Casa
de Cultura de Araquari (Pau de
fita, Tarantela Polca)
19h30 - Grupo Folclórico da
Casa deArte e Cultura Chalana
do Litoral
20h - Musical- Banda Setor 5

• 10/9 - Sábado.

As festividades começam às
19h da quinta-feira, e se encerram

no domingo, dia 11. Entre as atra

ções estão apresentações de gru
pos folclóricos da cultura açoria
na, shows musicais e estandes de

gastronomia típica, assim como

a tradicional competição do mais

rápido comedor de pirão.

12h - Musical- Iusafat
14h30 - Musical- Fernando e

Giovani
l7h - Grupo folclórico
Municipal AlmaAçoriana -

Mirim
18h - Terno de Reis Amigos do
Mensageiro
18h30 - Coral de Adultos de
BarraVelha
19h - Concurso Comedor de
Pirão
19h30 - Musical- Banda Sem

Compromisso

• Dia 11/9 - Domingo
Ilh30min - Musical- Flávio
14h - Musical- Leandro
16h - Studio de Dança Camila
Lorenzetti
17h - Grupo Folclórico de Arte e

Cultura Chalana do Litoral
17h30 - Boi de Mamão Mestre
João e Pedro Inácio
18h30 - Musical- Douglas Rosa

o CORREIO ERROU:

As fotos publicadas na página 18 da edição do último fim
de semana são do fotógrafo César Junkes/FSC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VICTOR DANICH,
DIRETOR EXECUTIVO
DO JARAGUATEC E

ENGENHEIRO MECÂNICO

PONTO DE VISTA

UM S
TECNOLOGI

LVIM

O desenvolvimento de uma tecnologia nacional
constitui-se, nos últimos anos, em objetivo priori

tário dos governos, em grande parte dos países em de
senvolvimento. Nesse contexto, a ciência e a tecnologia
são questões fundamentais de Estado, que ultrapassam
os condicionantes políticos e devem constituir-se em

compromissos governamentais consolidados. A crescen

te incorporação do conceito de inovação na agenda po
lítica dos governos estaduais e federal vai começando a

render seus frutos no cenário empresarial. Tal fato pode
ser constatado na percepção crescente deste setor na ne
cessidade de investir no campo da inovação tecnológica,
fundamentalmente numa economia de crescimento sus

tentado. Nesse sentido, a Finep (Financiadora de Estudos
e Projetos), em conjunto com o Sebrae (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), lançarão novamente,
neste ano, o Prime (Programa Primeira Empresa Inovado
ra), destinado à execução de empreendimentos de médio
e pequeno porte na área da inovação tecnológica, como
forma de agregar valor a seus produtos. Com investimen-

N

Maria Aparecida Gruner, pro
fessora readaptada de fun

ção da Escola de Educação Básica
Professor José Duarte Magalhães,
vem a público formalizar veemen
te repúdio as infelizes declarações
feitas no dia 31 de agosto de 2011,
em recinto interno da escola acima
citada pela professora de Filosofia
e Sociologia Nelli Karger. A educa
dora da mesma escola, por assim

tos iniciais de R$ 270 milhões, os quais serão disponibi
lizados na forma de subvenção econômica, terão como

finalidade o apoio a programas de inovação tecnológica
que favoreça empreendimentos notadamente nacionais.
As diretrizes lançadas pela Finep cumprem um papel im
portante na divulgação de matrizes produtivas que en

volvem ciência e tecnologia, que assentam as bases para
a "descentralização, desburocratização e garantia de re

cursos" através do Sncti (Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação). Tal iniciativa será configurada
através de agentes operacionais vinculados a fundações
de amparo à pesquisa, agências de desenvolvimento ou

incubadoras tecnológicas, escolhidos localmente ou cre
denciados pela financiadora, como é o caso do Centro de

Inovação e Pesquisas Tecnológicas - JaraguaTec.
Conforme as diretrizes do Ministério de Ciência e

Tecnologia, as propostas são veiculadas através de cha
madas públicas, cujo vértice encontra-se centrado na

diminuição da distância entre as pequenas empresas e a

inovação tecnológica. Os dados recentes mostram que a

I
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°: 136/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
·MODALlDADE:PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES E TUBOS DE PVC
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 6/9/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h
• DATA DA ABERTURA: 22/09/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100.

dizer, que de forma inexplicável,
achincalha os professores ao dizer

que nós (porque me incluo) não
temos moral para sermos profes
sores uma vez que participamos
dagreve e que agora estamos repon
do os dias parados, trabalhando nos

sábados. E que eu particularmente
deveria me envergonhar por estar
desviada de função. Ameaçando
também os professores de que in-

REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL-FSTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGE lflLLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

. EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 20353 Sacado: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DE BORBA CPF: 027.836.409-88 Cedente:
GILMAR BRAYERME CNPJ: 81.319.12110001-00 Número do Título: 001577 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 11/08/2011 Va
lor: 200,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20680 Sacado: ALESSANDRO RONQUI CPF: 059.856.879-45 Cedente: DINAMI.CA CENTRO
AUTOMOTIVO lJDA ME CNPJ: 05.024.981/0001-20 Número do Título: OS967/01 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMffilM DataVen
cimento: 24/08/2011 Valor: 175,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20412 Sacado: AUSSON JOSE LEMES DOS SANTOS Cedente: VALCANAIAAUTO PEÇAS lJDA
ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2699 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 15/08/2011 Valor:
39,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20345 Sacado: COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DEllAGIUSTINA lJDA
EPP CNPJ: 79.948.634/0002-01 Cedente: CENTRO SUL REPRESENTAÇOES COM. E EXPOR. ITDA CNPJ:
62.579.693/0001-76 Número do Título: 0025419/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 12/08/2011 Valor: 498,46 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20562 Sacado: DAClO DERETTE CPF: 560.102.659-91 Cedente:WBRElTKOPF COMERCIO E
INDUSTRIA lJDA CNPJ: 82.636.754/0001-05 Número do Título: 0000012282 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 21/08/2011 Valor: 487,27 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20766 Sacado: DAIANE FERREIRA CARDOSO DE SOUZA JUNHO CPF: 071.677.839-43 Ce
dente: ALESSANDRA CARlA MALSCHITZKY CNPJ: 05.676.162/0001-68 Número do Título: 2280 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento:
20/08/2011 Valor: 375,15 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20683 Sacado: EDSON BECKER CPF: 019.273.419-90 Cedente: GRAFlCA E EDITORA COR
REIODO POVO LIDA CNPJ: 08.945.050/0001-53 Número doTítulo: 3594-2-10 Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 13/08/2011 Valor: 55,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,QO

Protocolo: 20666 Sacado: EUGENIA SAf--ANEIlWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATNA
CRED. RURAL INTER. SOLID. uns ALVES - CREDW.VES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
4300-400-2009-33 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: COOPERATNA CRED. RURAL IN
TER. SOUo. LUIS ALVES - CREDIALVESDataVencimento: 15/06/2011 Valor: 14.900,00 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20585 Sacado: EVANDRO LUIZSCHEIBELCPF: 029.407.729-40 Cedente: BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 07270071 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 09/08/2011 Valor:
303,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

citará os pais e os alunos a proces
sarem-nos devido à reposição no

sábado. Tal conduta deixa-nos com

pletamente revoltados. Esperamos
que a referida professora tenha
a grandeza de se retratar.

MariaAparecida
Gruner, bacharel em
Direito e professora

readaptada de função

demanda por recursos para inovação cresceu de forma
extraordinária nestes últimos anos, mostrando a preo
cupação com o desenvolvimento tecnológico. Dos R$
300 milhões em 2003, a demanda aumentou para R$ 4
bilhões em 2010, que corresponde a uma alta de 1233%.

Já nos primeiros oito meses de 2011, aponta a pes
quisa, a demanda alcançou R$ 5 bilhões, que mostra
um crescimento de 1566% em relação comparativa
com os valores desembolsados há oito anos. Estes

programas de inclusão tecnológica são destinados
a disponibilizar recursos para as micro e pequenas
empresas, que historicamente tem dificuldades em

acessar ao crédito, pelo fato de não possuírem garan
tias suficientes no setor financeiro. Por outro lado, os
mesmos encontram-se focados na contribuição para a

consolidação de um ambiente favorável às atividades
inovadoras no segmento empresarial, mediante a in

serção de pesquisadores no setor produtivo, da difusão
do conhecimento técnico e científico e da formação de
recursos humanos para a inovação.

Isair Moser - Diretor Presidente

Protocolo: 19999 Sacado: FRANCISCO OLIVEIRAANTUNES CPF: 025.362.810-51 Cedente: BVFINAN
CElRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVFSTIMENTO CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
251004301 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: ADVOCACIA BEWNATI PE
REZDataVencimento: 10/08/2010 Valor: 21.151,20 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19994 Sacado: GILDERLEIAVIElRAALVESCPF: 775.547.369-49 Cedente: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4274548760 Espécie: Nota Promis
sória Apresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Data Vencimento: 17/03/2011 Valor:
42.207,36 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Editai: R$ 15,00

Protocolo: 20541 Sacado: UNDOLFO MEES CPF: 936.076.609-72 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131020126 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresen
tante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 04/ll/2008 Valor: 16.316,16
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20350 Sacado: MARCIATEREZINHAALMEIDA DA LUZ CPF: 988.599.519-68 Cedente: HSBC
BANI< BRASIL SA - BANCO MUl11PW CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número do Título: 522-1 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUl11PW
DataVencimento: 11/08/2011 Valor: 1.612,18 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20164 Sacado: MARCIO SCHUl.Z CPF: 948.913.389-20 Cedente: ELEVAMAQ EQUIPAMEN
TOS INDUSTRIAIS lJDA CNPJ: 04.360.553/0001-06 Número doTítulo: 0069300002 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantilpor Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 15/08/2011 Valor: 2.360,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20168 Sacado: MARCOS NEIMAR DALPRA CPF: 891.891.089-49 Cedente: BVFINANCElRA
S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251003260 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUl2E E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 26/07/2010 Valor:
44.077,80 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20726 Sacado: METALMASSA METALURGICA LIDA ME CNPJ: 04.695.131/0001-91 Cedente:
BANCO DO ESD\DO DO RIO GRANDEDOSULSACNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 003/211
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVenci
mento: 25/08/2011 Valor: 2.550,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19998 Sacado: NELSON BORBA JUNlOR CPF: 036.629.729-56 Cedente: BVFINANCEIRA S/A
C.F.I CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131035899 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ Data Vencimento: 13/09/2010 Valor: 13.569,60
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20681 Sacado: OSLIN BORCHARDT CPF: 455.802.609-97 Cedente: ARNO FRANCISCO
DEREITI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000435 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
24/08/2011 Valor: 165,72 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 20165 Sacado: OSNIR HAUSMANN CPF: 776.881.209-34 Cedente: ENGEPEÇAS EQUIPA
MENTOS lJDA CNPJ: 05.063.653/0001-33 Número do Título: 7936C Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
12/08/2011 Valor: 451,94 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 20106 Sacado: PATRICK JOSUÉ PAES E LIMA CPF: 006.109.369-64 Cedente: DUAL EQUIPA
MENTOS DE INFORMATlCAITDA CNPJ: 12.794.552/0001-06Número doTítulo: 00034 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI<BRASILSA - BANCOMUITIPW DataVen
cimento: 01107/2011 Valor: 43,65 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20574 Sacado: PAULO GILMARVALCANAIACPF: 687.967.579-49 Cedente: MARCOMERCAN
TIL lJDA CNPJ: 05.324.909/0001-19 Número do Título: 57592 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCOSA DataVencimento: 20/07/2011 Valor: 423,50 liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20167 Sacado: PRESCM MAIOCHI CNPJ: 12.474.488/0001-78 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.F.I CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251017562 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUl2E E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 04/03/2011 Valor:
45.105,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 19997 Sacado: RAFAELJUUANO ROSA CPF: 066.722.419-06 Cedente: BANIF - BANCO IN
TERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título: 504919784
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (BRASIL), SA DataVencimento: 07/02/2011 Valor: 21.670,56 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20479 Sacado: REI'EST - REQUALlFICACAO DE CIl1NDROS lJDA CNPJ: 08.827.473/0001-79
Cedente: UNOTECH!MP E COMERCIO lJDACNPJ: 02.055.072/0001-61 Número do Título: 01 004625 Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento:
09/08/2011 Valor: 747,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20248 Sacado: RUTEHUlLERFAGUNDESCPF: 017.135.779-50 Cedente: O.MCOMERCIO DE
MAQUINASDE COSTURAEACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83Número doTítulo: 1608.012 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMI
RIM Data Vencimento: 15/08/2011 Valor: 244,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20150 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749-04 Cedente: MARCOS JOSE TREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número doTítulo: SAR.004Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 12/08/2011 Valor: 155,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20418 Sacado: SERGIO RODRIGUES BARRIMME - ESMAITEX CNPJ: 04.492.537/0002-58 Ce
dente: ISOCOR PINTURAS EM METP,J.lJDA EPP CNPJ: 07.359.844/0001-72 Número do Título: 361111
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 18/08/2011 Valor: 648,38 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 20553 Cedente: ISOCOR PINTURAS EM
METAL lJDA EPP CNPJ: 07.359.844/0001-72 Número do Título: 3627/1 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
22/08/2011 Valor: 511,87 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

------';;,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo: 20020 Sacado: SILMARA BRZEZlNSKI DA SILVA CPF: 061.946.669-35 Cedente: EQUlMOV
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇOES lJDA CNPJ: 05.935.312/0001-00 Número do Tí
tulo: 2385-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Data Vencimento: 10/08/2011 Valor: 480,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20617 Sacado: SILVANABARBOSA CASTRO CPF: 003.763.189-61 Cedente: l.G INSTITUTO DA
BELEZA lJDA CNPJ: 11.428.243/0002-22 Número doTítulo: 66 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 235,88
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20535 Sacado: SOU MANKE JUNK CPF: 609.696.449-49 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 46278*003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/08/2011 Valor:
338,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guaramirim, 6 de setembro de 2011.

CHRISTAINGE H1LLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

A corrupc;ã� insustentável
Quando pensamos em
sustentabilidade, devemos ter
em mente que seu significado vai
muito além daquilo que amídia
global nos tem demonstrado.A
ética é um dos alicerces mestre
da sustentabilidade, deforma
geral, pois sem-a mesma todo o
contexto sustentável perde seu
sentido. Neste ínterim, a corrupção
em todas as suasformas é uma
demonstração de atitudes que

violam os princípios éticos da
nossa sociedade. No momento

que se aceita favores em troca de
seu voto por candidato político,
ou se oferece suborno a um
policial em serviço, ou mesmo
quando se oferecepropina a um
funcionário público para que uma
determinada "concessão, licença,
alvará, autorização, ou favor"
seja obtida deforma célere ou

extraordinária, está-se praticando

corrupção (ativa ou passiva,
não importa). E não importa
o quanto pessoas, empresas ou

órgãos públicos se esforcem em

"parecer éticos ou sustentáveis'; se
na sua essência estão impregnados
pela corrupção.Nofim do dia, os
efeitos colaterais da corrupção vêm
à tona, emuitas vezes da piorforma
possível. Portanto, antes de se exibir
porsustentável, não se esqueça de

praticar a ética e a verdade.

Presidente Dilma anuncia
I

lançamento do Bolsa Verde
A presidente Dilma Rousseff anunciou que irá, em
breve, lançar oficialmente o Bolsa Verde, programa
do governo para estimular a manutenção de áreas
de mata nativa. A intenção é pagar até R$ 300 por
trimestre para complementar a renda de famílias que
não desmatarem áreas verdes em suas propriedades.
Esse tipo de benefício é conhecido como pagamento
de serviços ambientais.

China dobrará sua

capacidade solar
A China deverá dobrar sua capacidade de
geração de energia solar, atingindo dois

gigawatts até o final do ano. Com esta forte
adesão dos chineses, além do impulso
tecnológico global no setor, já são feitos
anúncios de que até o ano de 2015 o custo

da energia solar poderá estar tão barato
quanto a geração termoelétrica a carvão.

"
'

A união entre á Petrobrás
Biocombustível e o Grupo
São Martinho, anunciou
investimentos da ordem de

'-

R$ 520,7milhões para ampliar a
capacidade de moagem da usina,
BoaVista, Idealizada nomunicípio ,

goiano de Quirinópolis. Esta ação
fará com que a usina produza 700
milhões de litros de etanol e gere
600milmegawatts por hora de

energia elétrica, transformando-a
namaior usina de etanol
do mundo.

Os dez maiores mercados
de energia eólica
Os ventos estão favoráveis para o setor eólico em 2011. Somente a

China, no primeiro semestre do ano, acrescentou 8 gigawatts (GW)
à suamatriz eólica.Aprevisão é que até o final do ano haja uma
introdução demais 25,5 GWem projetos pelomundo, atingindo
um total de 240GWaté o final deste ano, energia suficiente para
suprir quase 3% da demanda de eletricidade em todo omundo. O
Brasil, por sua vez, ocupa apenas o 210 lugar no ranking dos países
produtores de energia eólica. Conferira os 10maioresmercados de
energia eólica, em potência instalada, até junho de 2011:

'Energia eólica crescerá
sete vezes até 2014
Com base nos resultados do último leilão daANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica), que influenciou a tendência
de investimentos na geração de energia elétrica por usinas
eólicas, as atuais previsões desta matriz são de que a mesma

deve aumentar sete vezes no país até 2014. Nos próximos três
anos, a capacidade de geração de energia eólica passará dos
atuais um gigawatt (GW) para 7 Gw.

Tinta faz prédio limpaIS o ar

Batizada deBcoClean, a tecnologia desenvolvida
pela fabricante de alumínio Alcoa, que basicamente
funciona como uma tinta invisível, possui uma
camada de partículas de dióxido de titânio que,
aplicada sobre uma superfície de alumínio, serve
como catalisador da luz do sol. Uma vez aquecidos,
os elétrons presentes na tinta interagem cos«

as moléculas de ar e liberam radicais livres que,
por sua vez, quebram poluentes como o óxido
de nitrogênio. Uma superfície de trêsmil metros

quadrados pintada com o produto equivale a 80
árvores limpando o ar.

Petrobrás compra
biodiesel em leilão
AANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustível) ofertou em leilão no final do mês de

agosto passado, um total de 700 milhões de litros de
biodiesel, combustível renovável de origem vegetal que
é misturado ao óleo diesel fóssil vendido no país, na
proporção de 5%, como prevê determinação do CNPE
(Conselho Nacional de Política Energética).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vítima participa da
primeira audiência
Testemunhas são ouvidas no Fórum.
Sobrinho suspeito de ser o mandante
do crime também presta depoimento
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRAPORE

Seis meses após ser brutal
mente espancada em sua

casa, a aposentada Hermelina

Pinter, 77 anos, participou na tar
de de ontem da primeira audiên
cia que apura o caso de tentativa
de latrocínio e tortura. O prin
cipal suspeito do caso, Márcio

Rodrigues dos Santos, 26 anos,
sobrinho da vítima, também par
ticipou da audiência.

Visivelmente abalada e com

sequelas causadas pela agressão,
Hermelina contou à juíza daVara
Criminal, Cândida Inês Brugno-

li e ao promotor, Márcio Cota, o
que aconteceu na noite do crime
e de sua relação com o sobrinho.
"Esse rapaz sempre me incomo

dava, eu tinha medo dele. No dia

que fui espancada, foi à minha
casa e pediu a geladeira dele

que estava comigo". Segundo
Herrnelína, minutos depois que
o sobrinho foi embora, a casa

foi invadida por um homem.
"Ele queria dinheiro, disse que
o Márcio teria dito que eu ti
nha dinheiro em casa". A vítima

alegou ainda que acredita que
Márcio esteve dentro da casa

durante a agressão. O motivo,
segundo ela, sena o boato de

que teria R$ 80mil, proveniente
de uma ação. 'Por conta do es

pancamento, ela perdeu os mo

vimentos do braço direito, tem
tonturas constantes e anda com
dificuldade. Hermelina colo
cou a casa à venda e hoje mora

com os filhos. Márcio está pre
so. desde o início de abril deste
ano. Ele foi ouvido com escolta

policial e algemado. Alegou que
quando saía da casa da tia, foi
rendido por um homem desco
nhecido que o obrigou a ficar
dentro do próprio carro, um

Fox branco, enquanto outro ho
mem invadia a casa. Não soube

explicar porque não chamou a

polícia após ser liberado. Disse

apenas que estava assustado.
Versão semelhante foi dada pela
namorada do acusado. A senten

ça deve sair ainda este mês.

MARCELE GOUCHE

"

Escoltado pela polícia, Márcio foi ouvido no Fórum, na tarde de ontem

Homem que levou tiro na cabeça segue naUrI
Permanece em estado grave

o motorista de caminhão de 40

�os que disparou um tiro contra

a própria cabeça na noite de sába
do. Ele continua internado naUT!
(Unidade de Terapia Intensiva) do
hospital São José. A bala foi retira-

da da cabeça no dia no disparo.
Em depoimento ao delegado

que atendeu o caso, Marco Au
rélio Marcucci, o filho da vítima,
um jovem de 18 anos, alegou que
o pai, após ingerir bebida alcoó

lica, teria feito roleta russa com a

arma que mantinha em casa, um

calibre 32. "Ele disse que o pai
atirou apenas uma vez, mas vi

que tinhamais disparos na arma.
Vamos apurar se essa é a verda

de", afirma. A vítima irá respon
der por posse ilegal de. arma,

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL FROHAB
EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2011
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de enqen
haria visando a execução da área de lazer, compreendendo depósito de lixo,
cisterna, churrasqueira, cerca e duas escadas no Residencial Antônio Edmundo

Pacheco, na Rua Paulo Leoni, bairro Tifa Martins, com fornecimento de material
e mão-de-obra, em conformidade com os Anexos: VI - Memorial Descritivo, VII
- Planilha Orçamentária/Quantitativa, VIII - Cronograma Físico-Financeiro, IX -

Projeto Básico e 111- Minuta do Contrato, que são partes integrantes deste Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVEL.:OPES: até as 9 horas do dia
28 de setembro de 2011, na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária,
situada na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: às 9h1Smin do dia 28 de setembro de 2011, na
sala de reuniões da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, situada
na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no
endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital

(Projeto, Memorial e Cronograma Físico-Financeiro), deverão ser solicitados por
e-mail: habitacao@jaraguadosul.com.br.
ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 60.622,68 (sessenta mil
seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) - já incluso o BOI de
28% (vinte e oito por cento) conforme Anexo VII- Planilha Orçamentária/Quanti
tativa de custos unitários e totais.

INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço abaixo ou pelo e-mail habitacao@jaraguadosul.com.br. ou na Secre
taria da Habitação e Regularização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do
Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC, 89260-000, ou ainda pelo telefone 4721068633.
Jaraguá do Sul (SC), 06 de setembro de 2011.

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

Coordenadora do FROHAB

�iIi1 :::abrasca�� ••• compltnhf.lIssocitrd8
�� MARISOL S.A.

M'" CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1
a (Isol Empresa de Capital Aberto

•

ATA DE Nº 218 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
DATA: 27.07.2011. HORA: 13:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch nº 1300, em Jaraguá
do Sul (SC). MESA: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. QUORUM LEGAL: De acordo
com o artigo 14 do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: Aprovados os assuntos abaixo. 1º. Retificação de

propostas apreciadas nas Reuniões de Quotistas das Controladas, previamente aprovadas pelo Conselho
de Administração na Ata nº 214, quais sejam, as demonstrações contábeis das Controladas, as propostas
referentes à destinação dos resultados, bem como, o aumento de capital das Controladas. 2º. A dissolução
da Controlada STM3 Stúdio Ltda., inativa, tão logo tenham sido realizados os valores integrantes do
Ativo e Passivo Circulante, com a consequente devolução do Patrimônio Líquido à Controladora. 3°. As

Informações Trimestrais - ITR em IFRS, relativas ao 2º/Trim/2011, previamente examinadas pelo Conselho
Fiscal. 4º. A distribuição de dividendos intermediários, como antecipação, no valor de R$ 4.490.148,68,
equivalente a R$ 0,04 por ação em circulação, com pagamento a ser efetuado a partir do dia 17 de agosto
de 2011, sem correção, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 29.07.2011.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16:00 horas, da qual foi lavrada ata,
arquivada mecanicamente em livro próprio nO 07, folhas nO 14, 15, 16 e 17. Jaraguá do Sul, SC, 27 de julho
de 2011. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nO 20112245668 em 23/08/2011.
Blasço Borges Barcellos - Secretário Geral.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FUTSAL

ADJ defende Iíderança naArena
Com duas 'vitórias e

um empate, equipe
enfrenta Concórdia
e busca se manter

invícta na segunda
fase do Estadual

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Ofutsal jaraguaense continua
dando passos larg_os rumo

ao caminho dos títulos. Na última
sexta-feira, aADJ foi a Ituporanga e

venceu a equipe da casa por 4 a 3,
assumindo a liderança do grupo B

do Campeonato Catarinense. Hoje,
às 20h30, na Arena Jaraguá, a equi
pe entra em quadra para defender
a ponta da tabela e a invencibilida
de na segunda fase da competição,
contra Concórdia, recém eliminada
da ligaNacional.

MARCELE GOUCHE

e com a liderança da chave, Renato
afirma que o time está mais con

fiante. "Aos poucos, vamos explo
rando a qualidade de cada jogador,
cada urn tem sua característica e

precisamos adequar", acrescentou.
Com quatro títulos estaduais no

currículo, o alaXoxo confia na atual
equipe e fala que a boa fase dámais

confiança ao grupo. "Estamos tra-,
balhando e o time tem dado a res

posta à diretoria e à comissão técni

ca", comenta o jogador. Em relação
a urn possível título, Xoxo garante
que a equipe "está se empenhando.
Depois que chegar à próxima fase,
vamos brigar pelo título".

SERVIÇO:
O QUÊ: AD) x Concórdia
QUIlNDO: Hoje, às 20h30
ONDE: lIrena )araguá
QUANTO:R$5
ONDECO�:Redede
Postos Mime e Imobiliária
SécuIus

Xoxo treina na academia enquanto assiste ao anüstoso� BI'asiI eGana

Na comissão técnica..o discur
so é otirnlsta. O treinador Renato
Vieira afirma que a esperança é de

conseguirmais urna vitória, mesmo
sabendo da dificuldade. "Vamos jo-

gar com urna equipe teoricamente
forte, que não se classificou na liga,
mas vem forte, treinando focada no
Estadual", diz Renato. O time que
vai enfrentar o Concórdia deverá ser

o mesmo do último jogo. "A princt
pio vai estar todo mundo à disposi
ção.Amanhã ainda vamos fazer urn
treinamento pela manhã", afirma o

treinador. Depois da última vitória

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTACATARINANovo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL- SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 187180/2011 Sacado: COMPANHIA MINVANO DE ALIMEN
TOS Endereço: RUA ERMINIO NICOLINl 65 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89267-140Credor:MAQUIPIASTPLASTICOSESPECIAIS LIDA Portador: - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 9663/1- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.715,49
- Data para pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$2.814,00 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.715,49 - Juros: R$ 2,71 Emolwnentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 40,90

EDITALDE lNTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 187158/2011 Sacado: CILENE GONCALVES MOLINA Endere

ço: RUA JOSE THEODORO RIBElRO 540 APT 002 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89250-000 Credor: LG. INSTITUTO DA BELEZaA IlDA EPP Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 46 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 209,00 - Data

para pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$280,00 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 209,00 - Juros: R$1,11 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 187211/20ll Sacado: COMERCIAL MARINAlY ITDA Endere
ço: PASTOR ALBERT SCHNEIDER 699 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-300
Credor: INDUSTRIADEPLASTICOSLUZLIDA-EPP Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 3851002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 446,55 - Data para
pagamento: 12/09/20ll- Valor total a pagar R$522,50 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 446,55 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187336/2011 Sacado: CRISTIANO HANNA Endereço: RUA
ERNESTO RODOLFO FRITZSOHN 225 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-140
Credor: SHOPING COMCER MATDE CONSTR Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 14512/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 642,00 - Data para paga
mento: 12/09/2011-Valor total a pagar R$715,42 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 642,00 - Juros: R$ 4,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186563/2011 Sacado: DAIENEMORAESMACHADO Endereço:
RUA MIGUELFODIllO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-723 Credor: GINl21
LIDA Portador: GIOVANI COLIA Espécie: DMI - N" Titulo: 072011 - Motivo:
faltade pagamentoValor: R$ 950,00 - Data para pagamento: 12/09/2011-Valor
total a pagar R$1.029,01 Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 950,00 - Ju
ros: R$ 3,80 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187117/2011 Sacado: DEBORA HELENA LEAL DE ALMEIDA

Endereço: R ERWINO MENEGOTTI 364 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000

Credor: O&C COMERCIO BICICLETAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 875/1 - Motivo: falta dê pagamento Valor: R$ 366,91 - Data para paga
mento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$447,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 366,91- Juros: R$ 8,43 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 187118/2011 Sacado: DEBORA HELENA LEAL DE ALMEIDA

Endereço: R ERWINO MENEGOTTI 364 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000
Credor: O&C COMEROO BICICLETAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 875/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 366,91 - Data para paga
mento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$443,85 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 366,91- Juros: R$ 4,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 187244/2011 Sacado: DECORPISOS COMDE MATSDE CONS
TR Endereço: RUAPRESIDENTEEPITACIO PESSOA 1400SAlA 02 - Iaraguá do
SuI-SC - CEP: 89251-100 Credor: DURATEX SA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 000369917002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 757,98 - Data para
pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$824,81 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 757,98 - Juros: R$ 2,27 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187245/2011 Sacado: DECORPISOS COMDEMATS DE CONS
TR Endereço: RUAPRESIDENTEEPITACIO PESSOA 1400SAlA 02 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DURATEX SA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 000369641002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 687,68 - Data para
pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$754,30 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 687,68 - Juros: R$ 2,06 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187246/20ll Sacado: DECORPISOS COMDEMATSDE CONS
TR Endereço: RUA PRESIDENTEEPITACIO PESSOA 1400SAlA 02 - Iaraguã do
SuI-SC - CEP: 89251-100 Credor: DURATEX SA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 000032094001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.994,98 - Data

para pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$4.071,52 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.994,98 - Juros: R$11,98 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187531/2011 Sacado: GRAFICA EEDITORAFACCIOU IlD En

dereço: RUA JOSE DEMATHE 51- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-581 Credor:
RHADAN PAPEIS LIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2441-B - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 535,00 - Data para pagamento: 12/09/2011-
Valor total a pagar R$619,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,00
- Juros:R$2,31 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital:R$22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 187135/20ll Sacado: Il AGROPECUARlA LIDA ME Endereço:
RUA JOAO CARLOS STEIN 307 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-350 Cre
dor: DISUPRA DISTRIBUIDORA IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0002019343 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 171,18 - Data para paga-

E· I' .: I II:
. I i I I

mento: 12/09/2011- Valor total a pagarR$244,67 Descrição dos valores: Valor
do título: R$171,18 - Juros: R$1,31 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 187060/2011 Sacado: MARIU ULLER Endereço: HEINRICH
AUGUSTLESSMANN 421 AP 103 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-600 Credor:
GRAFICAEEDITORACORREIO DO POVOLIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 3606-2-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,00 - Data para paga
mento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$149,09 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 75,00 - Juros: R$ 0,40 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,79

Apontamento: 187132/2011 Sacado: MILENADEUMAMACHADO Endereço:
RUA CHRISTINA ENRICONIMARCATIO 44 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89253-
423 Credor: KRAMAROCONFECCOES IlDAME Portador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 000392-004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 362,04 - Data para
pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$431,90 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 362,04 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 10,g5 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 187420/2011 Sacado: PAULO CEZAR RIBEIRO Endereço: RUA
ANTONIO RIBEIRO 15 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-400 Credor:VLS CON
FECCOES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 6087-2 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 240,00 - Data para pagamento: 12/09/2011- Valor total
a pagar R$310,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros: R$
0,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 186027/2011 Sacado: PERSIO MISFELD AVANSO Endereço:
RUA 13 DE MAIO,1562 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ANTONIO
CARLOS MESQUID\ Portador: - Espécie: CI-I - N° Titulo: 904274-1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 870,00 - Data para pagamento: 12/09/2011-Valor
total a pagar R$957,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 870,00 - Juros:
R$ 12,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187055/2011 Sacado: ROCHA CARGO TRANSPORTES IlDA
Endereço: RUAALFREDO CARLOS MElER S/N GALPAO 03 - JARAGUADO SUL
- CEP: Credor: MATERIALDECONSTRUCAOSANTACRUZODA Portador: - Es

pécie:DMI - N°Titulo: 3807A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.099,20 - Data

parapagamento: 12/09/20ll-Valor total apagarR$Ll75,08 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.099,20 - Juros: R$ 2,19 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 187154/2011 Sacado: ROGERIO CAMPOS RIBEIRO Endereço:
FEUCIANO BORTOLINI 1160 AP 301 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-180
Credor: GRAFlCA E EDITORA CORREIO DO POVO ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 3969-1-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$120,00 - Data

para pagamento: 12/09/2011-Valor total a pagar R$195,85 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$120,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$10,85 - Publica-
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ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

-- Apontamento: 186937/2011 Sacado: ROSA & GOMES LTDA - ME Endere

ço: R. OSCAR EHLERf 286 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-836 Credor:
MKRAFT COMERCIO DE METAIS troA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
51419/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,75 - Data para pagamento:
12/09/2011-Valor total a pagarR$233,73 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 162,75 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186915/2011 Sacado: SINDASCON JARAGUA DO SUL E RE
GIAO Endereço: GOlAS 400 SL 02 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-310
Credor: GRAFlCA E EDITORACORREIO DO POVO ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 3964-1-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Data

para pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagarR$168,45Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 95,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$ 10,85 - Publica
ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 187448/2011 Sacado:S� S MAU-lAS IlDA Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAUER 484 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor:
RODOSIL TRANSPORTES IlDA EPP Portador: - Espécie: DSI - N" Titulo:
024339 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 467,77 - Data para pagamento:
12/09/2011-Valor total a pagar R$547,11 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 467,77 - Juros: R$I,09 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 186918/20ll Sacado: SUZINEIVU APARECIDA OSS VIEIRA
Endereço: RUA JOAO FRANZNER 393 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-640
Credor: CERVOSULDISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS ITDA. Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 20686492 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
614,64 - Data para pagamento: 12/09/2011- Valor total a pagar R$687,34 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 614,64 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 187386/2011 Sacado: VIElRA E ZATEW IND PAINEIS LIDA

Endereço: R ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER, 11 - BARRA DO RIO
MOLHA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-695 Credor: EQUlMOV EQUI
PAMENTOS IND E REPRES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
793/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 249,00 - Data para pagamento:
12/09/2011-Valor total a pagarR$315,22 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 249,00 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Certifico, que esteEdital de lntimação deProtesto foi publicado no jomal "Cor
reio do Povo", na data de 06/09/2011. Jaraguá do Sul (SC), 06 de setembro de
2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23
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ESTADUAL

[uventus vence a primeira
Depois de três
empates seguidos,
Moleque Travesso

aprontou para cima
do XV de Outubro
fora de casa

gundo tempo, quatro jogadores
foram expulsos, dois de cada e

time. Do lado do Juventus, Pei
xoto e Danilo Teophilo saíram
de campo mais cedo. Com o re

sultado, o Tricolor chegou aos

seis pontos e assumiu a sexta

colocação, com a mesma pon
tuação do Guarani, de Palhoça,
quarto colocado.

Para' o treinador Nino, a vi
tória veio em boa hora, porque
o Iuventus "tem um jogo impor
tante contra o Hercílio Luz na

quarta-feira (amanhã). Foi im

portante para dar moral ao gru
po". De acordo com o técnico, o
time se comportou bem "igual ao

-

jogo contra o Atlético de Ibíra
ma. Não nos recolhemos e fomos

para cima".
O próximo compromisso do

Iuventus será amanhã, contra

o líder da competição, Hercílio
Luz, no João Marcatto, às 15h30.
O time deTubarão goleou o Porto

por 5 a O na última rodada.

JAIUlGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Avitória que estava faltando

para o Iuventus engrenar
no Campeonato Estadual da
Divisão Especial veio no último

domingo. O Moleque Travesso
foi a Indaial e venceu o XV de
Outubro por 1 a O. O gol foi ano
tado por Mateus, de pênalti, aos
34 minutos do segundo tempo.
Ainda no primeiro tempo, Max
desperdiçou outra penalidade
sofrida por Danilo Teophilo.
Depois de uma confusão no se-

PREPARAÇÃO
Leão vence novamente

EVERSON URBIM/GE JUVENTUS

Mateus se prepara para cobrança de
pênalti que deu a vitória ao Tricolor

AMISTOSO

Brasil vence
time africano
Com um gol do atacante
Leandro Damião, a
Seleção Brasileira voltou
a vencer e derrotou
Gana ontem, por 1 a O,
em amistoso disputado
em Londres, após dois
jogos de jejum. Nas duas
últimas partidas, a seleção
empatou comParaguai
(e perdeu nos pênaltis),
naCopaAmérica, e foi
derrotada pelaAlemanha,
por 3 a 2, em amistoso
realizado em Stuttgart.
Ontem, o Brasil contou
com as boas participa
ções de Ronaldinho e

Neymar. O flamenguista
estevemuito perto de
deixar sua marca numa

cobrança de falta, no fim
do confronto,mas parou
na defesa de Kwarasey. No
fim da partida, o jogador
semostroumuito satisfei
to com seu desempenho.

ESTADUAL DA BASE
r

Jaraguá se classifica
Enquanto os profissionais continuam se preparando, os jogadores das categorias
de base do Sport Club Jaraguá avançaram de fase no Campeonato Estadual. Os
leõezinhos, como já são chamados, eliminaram o Maga. O time juvenil venceu
por 1 a O e, com o empate em 1 a 1 do primeiro jogo, se classificou. Já os juniores
empataram em O a O e se garantiram com a vitória por 2 a 1 do jogo de ida. Os

jogos da próxima fase ainda estão sem data e horário definidos. A equipe juvenil
enfrenta o Guarani de Palhoça e os juniores encaram o Biguaçu.

o Leão doVale continua mostrando suas garras e venceumais um amistoso

preparatório para o Campeonato Cawrinense da Divisão de Acesso. Depois
de bater o Avaí, o Sport Club Jaraguá goleou a Seleção de Piçarras por 4 a O, na
manhã do último sábado, no Estádio dó Botafogo. Os gols da equipe jaraguaense
forammarcados por Geraldinho, Fábio Pará e Zamorano, todos no segundo
tempo. A diretoria do clube ainda planeja promover mais alguns amistosos até a

estreia contra o Maga, no dia 17 deste mês, em Iaraguãdo Sul.

MARCELE GOUCHE

REC'UP.ERIlçíio
Vitória derrota l1amengo em casa e se

aproxima dos líderes da competição

Vitória reage naPrimeirona
O primeiro turno do Campeo

nato Jaraguaense da Primeira Di
visão terminou com o João Pessoa

na liderança isolada. Mas quem
roubou a cena nas últimas roda
das foi o atual campeão Vitória,

-

que saiu das últimas posições e já
figura entre os quatro primeiros
na tabela de classificação.

Na última rodada, finalmen
te o Botafogo venceu o primeiro
jogo na competição. A vítima foi
o JJ Bordados, no estádio Gui
lherme Tribess. A equipe da Bar
ra fez 2 a O com gols de Júnior.
Mesmo com o resultado, o Bo-

tafogo não deixou a lanterna da

competição.
OVitória venceu o clássico con

tra o Flamengopor 2 a 1, jogando no
estádio Hugo Koehn. Já no Eurico

Duwe, o Cruz de Malta venceu o

Néki por 2 a O. A equipe de Schroe

der, que começou liderando a com

petição, terminou o turno na 5a co

locação, com quatro derrotas.
O turno terminou 68 gols, em

21 partidas, commédia de 3,2 gols
por jogo. São quatro os artilheiros:

Wagner (João Pessoa), Pinheiro

(João Pessoa), Fabrício (Vitória) e

Leka (Néki). Todos com cinco gols.

1° João Pessoa 6 11

2° Cruz de Malta 11 6 3 2 ,1 7 4 3

3° Flamengo 10 6 3 1 2 11 8 3

9 6 3 O 3 8 11 -3

6 6 2 O 4 11 15 -4

6 6 1 3 2 11 12 -1

3 6 1 O 5 3 11 -8

SEGUNDONA

Abertura com

muitos gols
A rodada inaugural do
Campeonato Jaraguaense
da Segunda Divisão foi
marcada por cinco jogos.
Ao todo, foram marcados
13 gols. No feriado de

quarta-feira, Grêmio
Garibaldi e Barrabaxo
encerram a rodada no
Rodolfo Iahn.
• Operário 2 x 1 Vila Rau
• Tupy 2 x 3 Rio Cerro

• Guarany 1 x 3 Atlético

Independente
• Ponte Preta 1 x O Aliança/
Roma

. • Avaí O x O Noite à Fora
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