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Medida inicial, e temporária,
transferência de 87 presos. Espaço
superlotado e sem previsão de 80

Páginas 1

� RECICLE A INFORMACÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA ÓUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

esco
Mudançano
trânsito causa
longas filas
OBRAS DE INSTALAÇÃO DE

galerias pluviais alteram rota

na rua 25 de Julho. Ontem,
motoristas enfrentaram

congestionamentos demais
demeia hora. Trabalhos
devem durar cerca de
20 dias. Página 20

na
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EDUARDO MONTECINO
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DESDE 1919

Erromédico
pode ter sido
causa demorte
SEGUNDO FAMILIARES,

criança de dez meses
teria sido prejudicadapor
negligênciamédica em
ProntoAtendimento de

Corupá. Medicação errada
também pode ter causado a

morte do bebê. Página 6
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Espaços para lojas
o fenômeno do crescimento
da classe C criou uma

dificuldade insuspeita que é
encontrar bons espaços para
lojas em muitas cidades pelo
país. O crescimento vertical
demuitas cidades está
limitando os espaços térreos

Supersimples
"Somos responsáveis hoje
por 60% dos empregos no

. Brasil. O projeto precisa
ainda ser aprovado
no Senado, mas em
caso positivo traz boas
expectativas para o setor".
Desta forma, o presidente da

Apevi, Alessandro Machado,
mostra otimismo em relação
ao Supersimples.

looIK()TERI.//ttS
LOTERIA FEDERAL ,'1

EXTRAÇÃO N° 04587
l° 30.527 600.000,00
2° 11.050 12.000,00
3° 13.376 9.000,00
4° 46.072 7.410,00
5° 02.198 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2693
04 - 06 - 22 - 34 - 43

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 668

01 - 02 - 07 - 09 - la
11- 12 -13 -15 -16
17 - 20 - 23 - 24 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1318

11 - 14 - 16 - 28 - 34 - 46

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1174
04 - 06 - 09 - 16 - 23
24 - 27 - 28 - 39 - 41
48 - 50 - 56 - 58 - 65
66 - 70 - 78 - 81 - 83

tradicionalmente utilizados
pelas lojas que estão
partindo para os shoppings
normalmente mais afastados
ou se contentando com

espaços menores. Isto já está
bem visível entre as cadeias
de lojas de produtos têxteis.

Capacitando
para sentir
Como estão funcionando os seus

sentidos? Para muitos de nós isto
não tem grande importância, mas
para empresas como a Duas Rodas
contar com uma equipe cujos
sentidos estejammuito apurados é
fundamental. Embora este treinamento
tenha sido uma constante ao/longo
de toda a história da empresa, em

agosto de 2004 iniciou-se o Programa
sentirDR, voltado para o atendimento
também de clientes. O objetivo é

capacitar colaboradores e clientes para
atuarem na tarefa de degustadores,
ressaltando principalmente o paladar,
e o olfato, mas não esquecendo os

óutros sentidos. Esta qualificação é

importante para colaboradores de
diversas áreas como a comercial e

produção além, é claro, das áreas de
aplicação e de desenvolvimento.

,

Números da Copa 2014
Que a Copa do Mundo de Futebol de 2014 vai ser amais cara
da história já não existe mais nenhuma dúvida, mas o que resta
conciliar são os números. De acordo com o Portal da Transparência
montado pela Controladoria-Federal da União, o valor será de R$
23,4 bilhões. De acordo com aAbdib - Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústrias de Base, a conta total não ficará em
menos de R$ 112 bilhões. Considerando que estas obras estão
andan'do muito devagar e que namaioria dos casos será necessário
um "esforço de última hora", o custo total provavelmente nunca será
conhecido. Mesmo assim, continua muito grande a possibilidade de
um vexame aindamaior do que o de 1950 quando o jogo inaugural
foi realizado em um Maracanã ainda escorado por andaimes.

Nascido como um sangrento
espetáculo de vale-tudo pela
famíliaGracie no Brasil, o atual
Ultimate Fighting Championship
tomou-se um espetáculo de
abrangênciamundial nasmãos dos
norte-americanos Frank e Lorenzo
Fertitta. Nummomento em que a
audiência das lutas de boxe está em

queda, o evento de artesmarciais
mistas, que agora conta com
regras bem definidas, conseguiu
sua aprovação nosmais diversos
lugares e Lorenzo aposta que se

tomará amodalidade esportivamais
importante nos próximos dez anos.
Exageros à parte, seu argumento é

antropológico: as lutas fazem parte
da evolução do homem desde seu

surgimento na face do planeta
e por isto fazem parte de nosso
DNA. O evento do Rio de Janeiro
movimentou US$ 50 milhões e foi
transmitido para 147 países.

UFC

12.SETEMBRO.20 11
12.SETEMBRO.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7080
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6000
DÓLAR PARALELO (EM R$), .

EURO (EMR$)

DIVULGAÇÃO

el�cado animal
o volume de padarias ern São Paulo é avaliado COIDO

sendo o mesmo que o de pet shops. Os mimos e

cuidados de que são alvo gatos e especialmente cães,
está tornando esta uma das atividades mais disputadas
no mercado, Estima -se que apenas na capital paulista
o setor tenha movimentado R$ 11 bilhões en12010.
En1 nossa região, os animais também contam com

uma poderosa rede de apoio que não para de crescer.
Já temos até "plano de saúde" para eles. Claro que
o mercado não se esgota por aí, pois, existem a

alimentaçãe, as acomodações, roupas, brinquedos
e mais uma série de outras coisas, O que nlenos tero
crescido é a construção de canis, pois os bichos estão

-
'

cada vez filais disputando espaço dentro de casa.

SERViÇO AÚTÔNOMO 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°: 141/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER CONTINUADO PARA

PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE SOLDA, CORTE, TORNO E FRESA.
• RETIRADA 00 EDITAL: A partir do dia 13/9/2011, das 8h às 11 h30 e

das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 29/09/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

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°: 140/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 13/9/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h

•

• DATA DA ABERTURA: 27/09/201114 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente
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Paz muitos anos, aprendi no Grêmio
Literário do Colégio Nossa Senhora

do Rosário, em Porto Alegre, nas aulas de
oratória, que não há idéias inatas, o que
está no intelecto passou antes pelos sen

tidos. Ninguém nasce trazendo ideias, os
conhecimentos vão sendo acumulados

.

na mente, na memória, através da esti

mulação sensorial, olhos, nariz, ouvidos,
gosto, tato ...

E que maravilha que é assim, Deus foi
generoso para com todos, pelo menos a

partir da igualdade na hora da largada
para a corrida da vida. Ninguém pode
dizer que larga com vantagem. Todos po
demos por igual. O que nos vai fazer di-

ELAS
Elas, bem mais elas que eles, o dia todo com o

celular na mão conferindo possíveis mensagens
idiotas que estão a esperar. Dê uma olhada ao re

dor para ver, vidas vazias generalizadas. À noite,
nos ônibus, nos aviões, a telinha iluminada, e ela
conferindo os torpedos do bermudão. Coitadas!

VICTOR DAHICH.
DIRETOR EXECUTIVO
DO JJUlAGUATEC E

ENGENHEIRO MECÂNICO

Acomemoração do presidente da Ape
vi, Alessandro Machado, tem um

significado relevante para a instituição
presidida por ele. A aprovação do Proje
to de Lei Complementar (PLP) 591/2010,
que promove alterações na Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, redundará
num avanço significativo para os empre
sários cadastrados no Simples que, entre
outros itens, elevará de R$ 36 mil para R$
60 mil o teto do faturamento anual dos
empreendedores individuais para efeitos
de tributação pelo Simples Nacional -

também conhecido como Supersimples.
O texto aprovado prevê que o teto para
enquadramento sofrerá um reajuste de
50% em todas as faixas de faturamento.
Para a microempresa, de R$ 240 mil para
R$ 360 mil, e para a pequena empresa, de

R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões. Esta

conquista precisa ser relatada historica

mente, de modo que a população enten

da a razão do fortalecimento do empre
endedorismo nestes últimos anos.

O Simples Federal foi lançado em 1996,
que vigorou por 11 anos, até junho de 2007.

ferenças, o que pode fazê-las, são certas

circunstâncias e acima de tudo a vonta

de, a ambição, o querer.
Acabei de ler uma citação do Char

les Bezerra, autor do livro A Máquina de

Inovação, com a qual é-nos impossível
discordar.' Falando sobre inovação, ele
diz assim: - "Para ficar forte, é preciso ir à
academiamalhar. Para ficar inteligente, é
preciso deixar de sair num fim de sema

na para ler um livro ... " Tudo muito claro,
ler, investir namente, é o único passo que
nos torna de fato interessantes.

Tudo bem, mas quem fica um fim de
semana em casa, lendo, para buscar co�
nhecimentos que o farã? mais inteligen-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

te e competitivo na vida e no trabalho,
quem? Raros, raríssimos.

E depois essa gente anda por aí dizen
do-se inteligente, sábia, achando-se a tal.
São os que dão um dedo por, um carro

novo, uma roupa de grife, uma aparência
chique e falaciosa, aparência que masca
ra o vazio da pessoa que dirige o carrão

ou veste a roupa de grife. A maioria que
há por aí.

Não há ideias inatas, ninguém nasce

inteligente. Contudo, podemos ser mais
e bem mais do que somos hoje, mas isso
vai - nos custar alguns fins de semana na

vida. Quem se habilita ao "sacrifício"? Le
vante a mão! Hummm, três ou quatro.:.

BONÉSLIVROS
Váperguntando às "moças"e aos rapazes

que lhe cruzam o caminho qualfoi o último
livro que leram. Nenhum. - Ah, pegar um li
vro cansa, lerenjoa,Prates!Éoquemaisouço.
E essa gente quer casar, ter alguém ao lado,
imagino o nívelda conversa entre eles.

PONTO DE VISTA

S � SS
Nesse período foram criadas um milhão e

337milmicro e pequenas empresas. Duran
te esses anos, exatamente apartir de 2003, foi
criada a Frente Parlamentar Mista da Micro
e Pequena Empresa, amaior frente efetivada
no Congresso Nacional. Isso permitiu a for

mação da base social e política para aprovar,
em dezembro de 2006, o Simples Nacional
através da Lei Complementar 123, que en

trou em vigor em lo de julho de 2007. Desde

que essaLei entrou em operação, foram cria
das 3milhões e 273mil empresas. No primei
ro semestre de 2009, elas garantiram 452mil
novos empregos. Tal processo se reflete nos

índices da taxa de desemprego, que chegou
a 6,2% em junho de 2011, e que é a menor

para o mês desde o início da série histórica
da pesquisa, em 2002, conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística GBGE).

Por outro lado, o projeto aprovado tam
bém contempla como objetivo o estúnulo às

exportações das empresas de pequeno por
te, cujo texto permite considerar as receitas
com os produtos exportados separadamente
daquelas conseguidas no mercado interno.

Assim" o limite máximo para continuar no

Políticos que colocam na cabeça
bonés de arruaceiros do campo têm

que ser tirados do poder a tapas.
Que vão criar vergonha e não en

vergonhar a nação com esse popu
lismo de galinheiro. Safados!

E

\

I

(
(
'f
(
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Simples Nacional (R$ 3,6 milhões ao ano)
será aplicado para as receitas de venda no
Brasil e adicionalmente para as vendas
ao exterior. Esta modalidade está prevista
para entrar em vigência a partir de Iode

janeiro de 2012. Após essa data, também
será imediata a exclusão da empresa de

pequeno porte cuja receita bruta, no ano
calendário, ultrapassar o limite máximo

para enquadramento no SimplesNacional.
Além de sua exclusão do regime atual, a

empresa também perde o tratamento jurí
dico diferenciado previsto na Lei Comple
mentar 123/06. Em todo caso, se o excesso

de receita for de até 20%, continua a regra
anterior. Essas normas 'são válidas para as

empresas que estiverem no início de ati

vidade, com receita calculada proporcio
nalmente ao período de funcionamento.
Com isso, os micros empreendedores es

tarão fortalecidos o' suficiente para gerar
emprego e novos negócios nosmunicípios,
impactando a economia local de forma alta
mente positiva. Bom para a região, e ótimo
para ajudar ao JaraguaTec a fomentar tecno-
logias inovadoras.

�
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[araguá no rankíng
das .melhores notas
Escolas pública e particular estão entre as
mais bem colocadas de se no Enem de 2010

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

COLABOROU ANA LAÍS SCHAUFFERT

Duas unidades de ensino de

Iaraguá do Sul ficaram entre

as dez colocadas com as maiores
médias no Enem (Exame Nacio
nal do Ensino Médio) de 2010
no Estado. Segundo o relatório

divulgado pelo Inep (Instituto
Nacional de-Pesquisas Educacio
nais), a escola estadual Holanda
Marcelino Gonçalves e o Colégio
Bom Jesus Divina Providência
estão na lista das instituições que
obtiveram melhor desempenho.
Assim, as jaraguaenses se desta
caram entre as 872 catarinenses

participantes da avaliação no

ano passado.
No sistema do Enem de 2010,

quatro faixas foram estipuladas
para medir a participação dos
estudantes. As unidades de en

sino onde menos de dez alunos
realizaram a avaliação ficaram

sem resultado da média total.
Portanto, a classificação ficou
dividida em quatro grupos: com
mais de 75% de participação de
estudantes (grupo 1), entre 74%
e 50% (grupo 2), entre 49% e 25%

(grupo 3) e até 25% (grupo 4).

Escola estadual
Rolando Marcelino

.

Gonçalves e Colégio
Bom Jesus Divina

Providência estão na
lista das instituições

que obtiveram
melhor desempenho.

Entre as dez unidades públicas
catarinenses, Jaraguá do Sul con

quistou odécímo lugar com a mé
dia de 595,29 alcançada pelos alu
nos da escola Holanda Marcelino

Gonçalves. Já no conjunto das insti

tuições particulares com as maio
res médias no Estado, o município
ganhou visibilidade na quinta po
sição com o Colégio Bom Jesus Di-

vinaProvidência, obtendo amédia
de 665,25. Veja as principais. colo
cações no quadro ao lado desta

página. As médias também estão

disponíveis para consultas no por
tal do Inep (www.inep.gov.br).

Enem 2009
Entre as unidades particu

lares de Iaraguá do Sul, o Colé

gio Bom Jesus Divina Providên
cia obteve a maior média com

620,68 na cidade no Enem do
ano' de 2009. Já entre as escolas

públicas estaduais, ficou Eucli
des da Cunha, com a média de

568,15. Cabe lembrar que o exa

me nacional é voluntário, pois
participam somente as unidades
e os alunos interessados.

Alunos do terceiro ano do Colégio Bom Jesus Divina Providência se

preparam para obtermédia ainda mais alta no Enem deste ano

.1J1BJlGUÍI DO SUL

• Jls dez escolas com asmaiores médias
Ensino Médio Regular/ Pública

1 - Holanda Marcelino Gonçalves .. t••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 595,29
2 - Heleodoro Borges 561,82
3 - Euclides da Cunha : 550,69
4 - Roland Dorsbuch , � 549,76
5 - Abdon Batísta : 542,82
6 r- Darci Franke 538,76
7'-Alberto Bauer �� 529,26
8 _ Giardini Lenzi : 526,35
9 =Iosé DuarteMagalhães : ; .. 512,71
10 -)litor Meirellês ., , 502,48

• Ensino Médio Regular/ Privada
,

1 - Colégio Bom Jesus Divina Providência 665,25
2 - Instituto E9ucacional Jangada : 628,53
3 - Colégio Evangélico Iaragua '. 628,00
4 - Colégio Marista São Luís � 590,00
5- Senaí Iaragíia do Sul.. 583,68
*EscolasBom Jesus eMarista São Luis tiuerarnfaixa de participação igualou
acima afl 75%. As demais escolas privadas f?articipantes do exame alcançaram
taxa de participação maior ou igual a 50iJf?

, ,: I.' I

"

, Prefeito Laur€> Zímmermann , ;. 535,28
'Alfred� Zimmerrnann ;: : : 530,97
São Pedro

::
: ;;.498,98

• MJlSSJlRJlNDUBJI
General Rondon � ..

'

563,71
Felipe Manke : '

'.. 498,74
Maria Konder Bornhausen Sem Cálculo

*Menos de 10 pessoas oumenos de 2% participaram
do exame, por issoficou selJ'l calculo .

• SCHBOEDEll
'Miguel Couto , �., 545,90
Professora Elisa Claudio deAguiar .477,52

• ,Jls 10 com asmaiores médias
da rede pública no Estado

Instituto Federal deEducaçãoTecnologia de SantaCatarina, Florianópolis 629, 37
Instituto Federal de Educação Ciência eTecnologia, Camboriú 625,78
IF/SC, São José , 622,13·
EscolaValetinBernardi, Itá 615,73
Escola FelicianoNunês Pires, Plorianópolis : 613,74
Colégio deAplicação daUfsc, Florianópolis 611, 42

, Adolfo Silveira, Paraíso , 604,65
Instituto FederalCatarinense,Araquari , ; 596,00
AI

.

G'
- A •

C I'
.

tamíro UllIlaraes,Antônio ar os , 595,99
RolandoMarcelino Gonçalves, Jaraguá do Sul ; ; .. 595,29

--1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Resultados são comemorados
As direções das duas escolas

de Jaraguá do Sul, que foram des

taques no Enem (Exame Nacio
nal do Ensino Médio) de 2010 em
Santa Catarina, atribuem o bom
resultado na avaliação dos estu

dantes ao trabalho realizado em

conjunto com professores e pais.
Segundo os responsáveis pelas
instituições pública e privada, a

participação da família na vida
escolar dos filhos faz a diferença
no ensino e na aprendizagem.

A diretora da escola estadual
Holando Marcelino Gonçalves,
Ivonete Helena Machado, conta

que palestras e reuniões são rea

lizadas com frequência para apro-

ximar os pais do cotidiano escolar
dos filhos. "Quando o aluno apre
senta alguma dificuldade, comu
nicamos os responsáveis. E, se

for necessário, encaminhamos o

caso para outros especialistas",
afirma. Nessa linha de trabalho,
a diretora diz que a escola seguirá
para buscar melhores resultados
no Enem deste ano.

De acordo com a diretora do

Colégio Bom Jesus Divina Provi

dência, Elisabeth Portela de Al

meida, a maioria dos estudantes
da última turma do ensino mé
dio regular do ano passado está
matriculada hoje em algum cur

so de graduação. E se depender

da gestora da unidade, o mesmo

acontecerá com os alunos deste
terceiro ano, que já estão se pre
parando para o Enem 2011.

"Além da participação dos pais
nas atividades escolares dos filhos
ter influenciado a boa colocação
do colégio no Enem, o resultado
do exame também vem do tra

balho bem feito desde o ensino
fundamental pelos professores. A
matriz curricular e o comprometi
mento da equipe influenciaram o

resultado final. Na verdade, é um
conjunto de fatores combinados
com o trabalho de profissionais
preocupados com a educação dos

alunos", enfatiza a diretora.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Iltividades dos a11U1OS da escola estadual estão
voltadas para o próximo exame nacional

Especialista diz que asmédias
alcançadas estão longe do ideal

Professora há três décadas,
Anadir Prade Vendruscolo, atual
pró-reitora acadêmica do Cen
tro Universitário da Católica de
Santa Catarina de Jaraguá do Sul,
acredita que o Enem é importan
te porque possibilita as institui

ções de ensino se auto-avaliarem
anualmente. Contudo, para ela,
os resultados gerais estão distan
tes de números ideais. "É preciso
elevar os índices das médias das
escolas públicas e também das

privadas. Mas, podemos consi-

derar o Enem como parâmetro,
porém, não o único para medir a

educação no país", afirma.
Segundo a especialista, o Bra

sil precisa investir mais em edu

cação. "É preciso fazer o jovem
acreditar na educação e tornar

o brasileiro mais crítico quanto
aos resultados apontados pelo
Enem. Em paralelo, os profissio
nais devem ser mais valorizados,
com formação e outros estímu

los", defende.
Anadir defende ainda a for-

malização de diretrizes nacio
nais para a educação que visem
atender pessoas diferentes de
localidades diferentes. "O pata
mar de exigência deve ser igual
para todos, mas com formatos
e metodologias diferentes para
cada povo e localidade. O Enem é
válido no quadro geral para ava

liação, mas ainda é preciso con

siderar as diferenças das locali
dades no país, tanto da própria
população quanto da estrutura

da rede pública de ensino",

Análise
doMEC

No Exame Nacional do Ensino
Médio de 2010, aumentou o nú
mero de participantes concluintes
das escolas regulares públicas e

particulares: de 824 mil em 2009

para 1 milhão em 2010. No perío
do 2009-2010, a média passou de
501 para 511 pontos. A expectativa
do Inep, responsável pelo exame,
é que seja atingida amédia de 600

pontos em 15 anos ..

No entanto, mantido o padrão
de resultados obtidos nas duas úl
timas edições, será possível atingir
a meta em dez anos. Na avaliação
doministro da Educação, Fernando
Haddad, esse resultado é muito im

portante. "Saímos de 45,8% (824mil
alunos em 2009) para 56,4% (1 mi
lhão em 2010) de participação; não
obstante, as notasmelhoraram".

Próxima edição
A próxima edição do Enem

será realizada nos dias 22 e 23 de
outubro. Mais de 5,3 milhões de
estudantes se inscreveram. Em

2012, o MEC vai realizar duas

edições do exame, a primeira
será nos dias 28 e 29 de abril e a

segunda será no segundo semes

tre, provavelmente em outubro.

BALANÇO
.ENEM200$
- 4.148.721 estudantes inscritos
- 2.426.432 estudantes fizeram a piova
- 824.027 eram concluintes do ensino médio regular (45,8% do
total de 1.797.434 concluintes do ensinomédio em todo o país) .

• ENEM2010
- 4.626.094 inscritos
- 3.232.776 fizeram a prova
-1.011.952 eram concluíntes do ensino médio regular
(56.4% do total de 1.793.167 concluintes do. país).

• lIsmédias alcançadas nos dois exames toram:
- 2009 - média da prova objetiva: 501,58;
média da redação: 585,06

- 2010 - média da prova objetiva: 511,21;
média da redação: 596,25

*A comparação entre as provas de 2009 e 2010 é possível porque as questões
seguem O modelo TRI (teoria de resposta ao item). Isso não se aplica à redação.

Fonte:Ministério daEducação

PARA O QUE SERVE O ENEM?
Além de servir como parâmetro paramedir a qualidade

da educação no país, o Enem, criado em 1998 pelo MEC, é
usado como processo seletivo para instituições de ensino

superior. A partir do resultado da prova, os alunos se ins
crevem no Sistema de Seleção Unificada, podendo pleitear
vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o

país. Estudantes também podem usar o resultado do Enem

para solicitar a certificação de conclusão do ensino médio,
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Bebêmorre vítima
de uma pneumonia
Segundo a família, criança de dez
meses teria sido prejudicada por
negligênciamédica em PA de Corupá
CORUPÃ
GUSTAVO CIDRAL

Gabriel Santenor Evangelista
Greuel, um bebê de 10 meses,

morreu na noite de sábado. De
acordo com a certidão de óbito, a
causa foi parada cardíaca, insufi
ciência respiratória e pneumonia.
Porém, a família alega que houve

negligência médica. O remédio
receitado não deveria ser utilizado
emmenores de dois anos.

A criança amanheceu gripa
da no sábado. Os pais, Reinaldo
Greuel e Marli Evangelista, a le
varam ao Pronto-Atendimento
24h Maria Ana Linzmeyer, onde,
segundo a mãe, foram mal aten-

didos pelo médico que estava de

plantão. "Ele nem deitou a crian

ça na maca, só olhou o ouvido",
diz a doméstica de 39 anos. Ela
afirma ter dito ao profissional
que o problema poderia ser o

pulmão, mas médico, que não

quis falar com a equipe de repor-

Ele nem deitou
a criança na
maca, só olhou

o ouvido.

Marli Evangelista, mãe

tagem, teria diagnosticado in

fecção na garganta e ouvido. Ele
receitou o xarope Mucofan, cuja

'

substância ativa é Cabocisteína.
O remédio foi dado ao bebê,

mas,
.

segundo Marli, ele come

çou a inchar e não abria mais
os olhos. Após algum tempo,
Gabriel não parava de piscar. Os
pais retornaram com a criança ao
PA, mas não houve atendimento.
"O médico só espiou dasala dele
e a recepcionista voltou dizendo

que tinha plantão no Hospital Ia
raguá", conta a mãe.

Gabriel chegou ao hospital
por volta das l4h, onde o médico

que o atendeu disse que ele esta
ria morto se demorassem mais
30 minutos. Lá, o bebê recebeu

oxigênio e foram tiradas radio

grafias. Mesmo assim, Gabriel
entrou na Unidade de Terapia In
tensiva às l8h e faleceu às 22h45.

Mulher de 27'anos teve corpo exumado para saber causa exata damorté

Outras acusações de negligência nomesmo PA
No PA em que Gabriel foi

atendido, Edilaine Hoeft tam

bém reclama do atendimento.
"Venho aqui porque não tem ou

tro lugar", afirmou na manhã de
ontem. Ela perdeu o bebê quan
do estava grávida de três meses

por não ter ambulância para
levá-la para Jaraguá. O marido
dela teve que voltar da cidade
vizinha, onde trabalha, para re

tornar com a esposa em busca de
atendimento, mas a criança per-

- deu a vida no caminho.
O caso mais marcante foi o de

Cláudia Francielen de Andrade
Borba, 27 anos, morta no dia 13 de
maio deste ano. Elamorreu 13 dias

após ser agredida e jogada em uma

vala de esgoto por quatro rapazes,
que a empurraram de um barranco
à beira da BR-280. Antes de morrer,
Cláudia registrou o boletim de ocor-

.
rência, procurou o PA, onde médi
co receitou remédios para dor. Nos
dias seguintes ela passou a sentir

muitas dores musculares.
Por causa dos sintomas, ela

retornou ao PA outras duas ve

zes, mas nenhum exame foi so
licitado. A mãe de Cláudia foi

quem insistiu para que fizessem
um raio-x -na última consulta.
Cláudia morreu algumas horas
antes de fazer o exame. O corpo
da garota foi exumado para in
vestir se houve negligência mé
dica. Os resultados ainda não
foram divulgados.

Pais do menino Gabriel estão abalados e
acreditam que morte poderia ter sido evitada

Caso será analisado por comitê
A situação indignou a família

de Gabriel. Principalmente o pa
drinho, Maurício Silva, que o con

siderava "quase um filho". A crian

ça ficava na casa dele durante o

dia, até a mãe chegar do trabalho.
"Ele era saudável, um menino de
ouro", lamenta Maurício.

Os familiares fizeram um bo
letim de ocorrência na delegacia,
onde foram orientados a tratar do
assunto com o secretário de Saúde

/

de Corupá, Alceu Gilmar Moretti.
O secretário argumenta que os PA's
da cidade têm "conceito muito

bom' e que é preciso cautela para
que o médico Hão seja injustiçado.

Segundo Moretti, o Comitê

Regional de Prevenção da Morta
lidade Infantil vai analisar o caso

e detectar se houve erro ou não. O

presidente do comitê, Sérgio Luiz
,

Pacheco, que é gerente regional de
Saúde, afirma que as partes ambu
latorial e domiciliar serão investi

gadas. Porém, a equipe formada

por vários profissionais da saúde
do Vale do Itapocu não tem poder
punitivo, caso seja constatada ne
gligência médica. "O resultado da
análise serve para orientar os pro
fissionais", explica Pacheco.

A orientação do secretário e do

gerente para a família é o caminho

jurídico. Para eles, se os pais qui
serem buscar seus direitos, devem
entrar com recurso junto à promo
toria no Conselho Regional de Me
dicina. Se depender do padrinho de
Gabriel, a possível negligência será

punida. "Tem que punir, não pode
passar em branco", desabafa. De
acordo com os parentes, não é o pri
meiro caso na cidade.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇAAMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

DELL'PRADIIMÓVEIS LTDA, CNPJ 07.102.474/0001-
93, torna público que requereu junto à Fundação
Jaraguaense de Meio Ambienté (FUJAMA), a Licença
Ambiental de Operação (L.A.O.), para a atividade de
Loteamento Exclusiva ou Predominantemente Residen
cial, do Loteamento denominado "Residencial Beira Rio
II", imóvel pertencente a Matrícula Imobiliária 63.315, lo
calizado na Rua 1 049-Almiro José Satler, Bairro Jaraguá
99 em Jaraguá do Sul - SC. O prazo para impugnação
junto ao FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data
desta publicação, sendo queo licenciamento será con

cedido se atendida a legislação ambiental.
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Patricia Moraes

" 'rl�(�lnSpal�ência
O vereadorMauro

Bramorski, deMassaranduba,
é autor de dois projetos de
lei que visam à criação do
Portal de Transparência
tanto por parte do Executivo
quanto do Legislativo.

Um país sem moralidade
é um país sem alma.

TÂNIA MONTORO, SOCIÓLOGA, CINfASTJ.\ E
'fSPE<:IAUSTA EM MOBILIZAÇÃO SOCIAL.! soase
os MOVIMENTOS CONTRA A c.Olump(.AO QUE

TÊM SE EXIj"ANDlDO PElO PAis.2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

PDT confirma filiação
Afastado dogovernomunicipal desde

1'12009, depois da exoneração de
RonaldoRaulino do cargo de secretário
de Cultura eEsporte, e sem eleger um
vereadordesde2004, quando o mesmo
Ronaldo ocupou uma cadeira na
Câmara, oPDTse organiza para tentar
comprovarque segue vivo e comforça nas
eleiçõesdo próximo ano. No dia 30 deste
mês está confirmadafesta noAcaraípara
filiaçãó da suplente de senadora,Niura
Demarchi, hoje noPSDB, à sigla.Além
disso.estão bem adiantadas as tratativas

para que no mesmo dia o ex-deputado

"

Dionei da Silva assineficha noPDT.
As negociações estão sendo
encabeçadas pelo presidente do
partido, Rui Lessmann, e por
Ronaldo Raulino. Os dois afirmam
que estão de portas abertas para
receberDionei, porém, descartam
qualquer possibilidade de

coligação com o atual governo.
"Não tem condição nenhuma disso

acontecer, fomos escorraçados
. da administração que ajudamos
a eleger. E não vamos aceitar

interferência das executivas

nacional e estadual': avisa Rui.
Os dois também afirmam que não
aceitaram e não vão aceitar imposição
de candidaturas a quem deseja se

filiar à sigla. "Tanto aNiura quanto o

Dionei são ótimos nomes e podem vir
a concorrer em 2012, mas isso vai ser
discutido depois e não antes da filiação';
garante o presidente.
Até o dia 30 o objetivo épercorrer
a cidade e aumentar o número de

filiados. Hoje são 509 em Iaraguâ do
Sul. Os jovens e as mulheres são alvos

preferenciais nesta batalha.

\

Farra das aposentadorias
o presidente do Instituto 'de Previdência do Estado de Santa
Catarina (Iprev), Adriano Zanotto, divulgou ontem o relatório
da períciamédica dos casos de aposentadorias por invalidez
concedidas pelaAssembleia Legislativa ao longo de décadas.
De 211 processos, o Iprev analisou a documentação de 207.

Destes, 193 já foram analisados, sendo que em 109 casos (56,4%)
foram .identificados indícios de irregularidades e em 13 deles
foi constatada a total ausência de motivos para a obtenção
de tal benefício. Dentro de dois meses será aberto processo
administrativo para apurar a consistência dos indícios de

fraudes, assegurando o direito de defesa dos envolvidos.

A Secretaria de Estado da Assistência Social,
Trabalho e Habitação assina hoje, em
Florianópolis, com a Prefeitura de Jaraguá do
Sul, o Termo de Adesão ao Fundo Estadual de
Assistência Social. Os valores dos recursos
destinados pelo Estado são de R$ 174 mil

(alta complexidade, para atendimento a

pessoas em situação de risco) e R$ 95 mil

(média complexidade), somando um total de
R$ 269 mil em co-financiamento.

Doações
A Defesa Civil do município e os

Bombeiros Voluntários fazem campanha
para arrecadar doações aos atingidos pelas
enxurradas da semana passada no Estado.

Quem quiser colaborar pode entregar os
donativos na sede dos Bombeiros (rua
Presidente Epitácio Pessoa, 90), ou na
Prefeitura. Os materiais serão destinados
ao Centro de Distribuição de Rio do Sul,
onde a Defesa Civil montou estrutura
de atendimento e despacho. São 95

municípios afetados pela enchente, 45
deles estão em situação de emergência e

nove em calamidade pública. Cerca de 1

milhão de pessoas foram afetadas e mais
de 160 mil precisaramdeixar suas casas.

·r
�I

1
r
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r
�

I
I
I

Rastro da chuva
Balanço da Defesa Civil de Iaraguá divulgado ontem
revela que as chuvas da última semana danificaram
50 residências, deixaram 13 pessoas desalojadas,
afetaram cinco sistemas de abastecimento de

água, causaram deslizamento em 10 pontos e

contabilizaram 90 quilômetros de ruas danificadas.

Recursos a se
Oministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra, visita hoje Santa Catarina, por determinação
dapresidenteDílmaRousseff. Vai se reunir com o

governadorRaimundo Colombo, visitar as áreas
mais atingidas pelas chuvas e acionar órgãos federais
para liberar recursos com rapidez. Ontem, o governo
federal autorizou a liberação imediata de R$ 10

milhões, a título desocorro emergencial.

Encontro do PT
O PT de Santa Catarina promove encontro
durante todo sábado naAssembleia Legislativa.
Serão discutidas estratégias da sigla, visando as

eleições de 2012. Devem participar presidentes
dos diretórios municipais, vereadores, prefeitos
e vices, além dos pré-candidatos.

PSD. será que vai?
AdemarPossamai, presidente da comissão provisória
do DEM, começa a traçar algumasmetas para esta nova
fase da sigla. Tem tido conversas com lideranças, mas,
aomesmo tempo, vê com desconfiança a oficialização
do PSD a tempo par� quem quer concorrer em 2012. 110

prazo está se esgotando, se as previsões se confirmarem,
vamos ter que ver como fica a situação de quem já tinha
anunciado a intenção de deixar o partido e quer buscar
uma vaga nas eleições do próximo ano", calcula.

Pela presidência
o vereadorAdemar Possamai (DEM) não nega que tem
a intenção de presidir aCâmara no próximo ano.Afirma

que já conversou com alguns vereadores para buscar
apoio, mas que é cedo para se ter uma definição.
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Muito mais que
· pessoas trabalhando.

Milhares de famílias
evoluindo.

STÓRlCO

o comerciante e apoiador
da educação Erich Blosleld
O patrono da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erich
Blosfeld, que comemorou 50 anos de inauguração no último
sábado, nasceu no dia 8 de março de 1900, em Pomerode (na
época pertencente a Blumenau). Filho de Carlos Blosfeld e Emilia
Konell Blosfeld, Erich (foto à direita) se mudou para Jaraguá do Sul
em 1923. Ele se casou com Joana Breithaupt, com quem teve dois
filhos (sendo que umamenina nasceu morta). Em Jaraguá do Sul,
Blosfeld montou a loja "Pneus Brasil", na rua Presidente Epitácio
Pessoa e construiu umamadeireira na Barra do Rio Molha. O
comerciante também realizoumuitos casamentos na região como
Juiz de Paz, além de ter sido juiz substituto. Blosfeld ajudou na
fundação do Clube Atlético Baependi e foi co- fundador do Clube

Iaraguaense de Xadrez, uma de suas atividades de lazer favoritas,
junto ao bolão e tiro ao alvo. Na educação, Blosfeld contribuiu'
ativamente na construção de escolas e promoção de bolsas de
estudos para as crianças de Jaraguá do Sul. Ele faleceu no dia 17
de março de 1960, aos 60 anos. A escola Erich Blosfeld foi criada,
pelo prefeitoWaldemar Grubba no dia 9 de dezembro de 1960 e a

inauguração ocorreu no dia 13 de agosto de 1961.

DIVULGAÇÃO/ESCOLA ERICH BLOSEFEL

No dia 7 de setembro, a Escola Municipal Professor Arnoldo
,

Schulz, do bairro Rio da Luz, comemorou 107 anos de fundação,
com apresentações musicais dos alunos e sessão cívica em

comemoração ao dia da Independência do Brasil. A instituição, .

situada numa área essencialmente agrícola, é multisseríada e

conta hoje com sete alunos (foto), uma diretora, dois professores
e uma servente/merendeira. Segundo a ex-aluna e doutora em

história, RosaneWelk, a escola foi criada em 1904 com 15 alunos,
em uma sala onde aconteciam cultos da Igreja Luterana. A
escola já teve diversos nomes: Deustsche Schule, Escola Estadual
Desdobrada de Rio da LuzVitória, EscolaMunicipal de Ensino
Fundamental Rio da LuzVitória e, agora, EscolaMunicipal de
Ensino Fundamental ProfessorArnoldo Schulz.

.' ARQUIVO HISTÓRICO

Ampliações no saneamento
e cemitério de Jaraguá elo Sul '

No dia 13 de setembro de 1986J ojornal O Cor
reio do Povo anunciava a ampliação do Cemitério

,

Municipal de Iaragua do Sul. ('A fábrica de tubos
da Prefeitura Municipal, na rua Coronel Procópio
Gomes, começa a ser desativada nos próximos
dias e deslocada para a Barra do Rio Cerro, no gal
pão de 1.200 metros quadrados construído para
tal finalidade, ao lado do complexo de garagens
e oficina em fase de construção", dizia o sema

nário. Com a saída da fábrica, a área de três mil
metros quadrados passaria a ser ocupada pelo
Cemitério Municipal,' que teria o local ampliado
permitindo sepultamentos para os três anos se

guintes. O então prefeito de Iaraguã do Sul, Durval
Vasel, havia informado ao jornalO Correio do Povo

que o município implantava, em média, 2.500 tu
bos 'ao mês. Segundo a publicação, outras obras
seriam realizadas: a antiga Sudesul (Superinten
dência do Desenvolvimento da Região Su11 havia
confirmado ao deputado Luíz Henrique o repas
se de 200 mil cruzados (moeda da época) para a

ampliação do saneamento daVila Lalau, além da

destinação de 220 mil cruzados para Guaramirim
- 200 mil seriam para comprar duas bombas de

recalque,e os outros 20 milpara as obras do Cen-
aEm resaríal, :

'
'

d- �:;(.,'LuneYl(1er_JUanos
PELO MUNDO

o

Voo do 14-Bis
No dia 13 de setembro de 1906, o avião híbrido
14-Bis, construído pelo aeronauta e inventor
mineiro Alberto Santos Dumont, realizou seu

primeiro voo em Paris, na França. O aeroplano
teve seu balão retirado e sua potência duplicada,
tornando-se o "Oiseau de Proie" (ave de rapina),
que nesse dia chegou a saltar oito metros.

1168

Criação do FGTS
Nesse mesmo dia, o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) foi criado, como um conjunto
de recursos financeiros administrados pelo
governo, para amparar os trabalhadores em caso

de encerramento da relação de emprego. Com isso,
.terminava também a estabilidade de emprego, que-
previa a todos os empregados com dez anos de
trabalho estabilidade, onde o contrato de trabalho
só poderia ser encerrado por justa causa.

DIVULGAÇÃO

INVENÇÕES ANTIGAS

A escada rolante
Protótipos da escada rolante foram
criados em 1859 e 1889 por Nathan
Ames e Leamon Sauder, mas a

invenção nunca chegou-a sair do
papel. Somente em 1891, o engenheiro
estadunidense lesseWilford Reno criou
a primeira escada rolante da história
emNova Iorque, nos Estados Unidos,
patenteada no ano seguinte. Reno
chamava sua invenção de "elevador
inclinado sem fim".
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"Certo dia,
conheci uma
moça. Avisei
o meu tio para
trazê-Ia na festa
dos meus pais.
Hoje sou casado
com ela. Eu

trabalho na WEG
e ela também."

Arniído Reinke
25 anos de WEG

Jarag�á do Sul - se

I! IIIII
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SUDOKUPALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS

1.lnvulgar
2. Os filhos do filhos
3. Adoçar / Cinquenta e cinco, em algarismos roma

nos

4. É repetida na ... fofoca / Fracionar um terreno em

muitas partes para vendê-Ias e permitir a constru

ção de casas

5. Substãncia que combate o conjunto de pequenas
escamas que se criam na superfície do couro ca

beludo
6. Espécie de boné sem pala / Automóvel fabricado

pela Honda
7. Elem. pref.: fogo I Culto de origem africana, pratica-

do nas Antilhas, semelhante à macumba
8. O centro do ... palácio 10 dente que tritura
9. Um atributo da Virgem Maria
10. Que cresceu em superfície
11. As iniciais do músico e cineasta Abujamra I O

teólogo alemão Martinho (1483-1546), líder da to

Reforma, movimento religioso que levou ao nasci-
iI

menta do protestantismo
12. Um famoso site para uso de mensagens eletrô- í?

nicas
13. De cor vermelha muito viva.

VERTICAIS
1. Qualidade' ou condição daquilo que não se conse

gue expressar por meio da palavra
2. União conjugal com um só indivíduo
3. Associação Nacional de Escritores / Em mineralo-

gia, borato hidratado natural de sódio I As iniciais
do ator norte-americano Clooney, de "Mar em Fú
ria"

4. Jogador de futebol paulista, capitão da seleção
brasileira campeã do mundo na Suécia (1958) I
Serenidade de ãnimo

5. Caverna I Permutar, trocar
6. Prato cozido ao forno, preparado com vários ingre

dientes misturados I Que se evapora facilmente
7. Precede o valor dos dólares americanos / Lacera

ção superficial da pele
8. Aquele que pule pedras preciosas
9. (Dir.) Ato de escrever uma escritura, um documento
I (Ingl.) O número um.

234 567 B 9

.
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PREVISAO DO TEMPO

Massa de ar
seco deixa0
céu azul
O tempo segue estável por
causa da influência de uma
massa de ar seco em atuação
no Estado. Os termômetros

registram temperaturas
baixas ao amanhecer e um

pouco mais elevadas à
tarde. Na quarta-feira, a
condição persiste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
" HOJE

MíN: 11°C
MÁX: 26°C

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 17°C

f'

QUINTA
MíN: 12°C
MÁX: 16°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 19°C

,"

lNy.;;$
Ensolarado Instável �!!�i'Jl:il!l��1

As chuvas e trovoadas voltam
a encobrir boa parte do céu
catarinense na quinta-feira. A
mudança no tempo e a nebulosidade
mantêm as temperaturas estáveis
e com pequena variação entre
mínimas emáximas. Os ventos

sopram na direção nordeste em
intensidade de fraca amoderada.

Entre os dias 16 e 26, a previsão
meteorológica indica que,
novamente, há condição para
chuvas frequentes em Santa
Catarina. Podem ocorrer volumes

significativos devido à influência de
sistemas de baixa pressão e frentes
frias. As temperaturas continuam
baixas no amanhecer.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada Unha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

:e'esn,ér
I w nervoSo e diz:

,

- Tenho uma péssíma-notícía para lhe dar. A cirurgia que fizemos em sua

mãe ...
- Não, doutor. Ela não é minhamãe ... é minha sogra!

'rp.a ótima rioe
'.

çt" ara lhe dâ�: ..
'

Às três horas da tarde, dois baianos estão encostados em uma árvore à
beira da estrada. É então que um automóvel.passa em alta velocidade e

deixa voar uma nota de cem reais. Mas, o dinheiro acaba caindo do outro
lado da estrada. Passados cinco minutos, li � para o outro:

"

,

ti,i g.�nte g ,

",I" ..
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SALTO VELOSO
A terça-feira será

ensolarada e sem qualquer
previsão de chuva em Salto
Veloso. Os termômetros
registram temperaturas
que vão de 8"C a 23°C.

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

,MINGUANTE 20/9

"
,� j j ,\Í

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

NOVA 27/9
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IV rso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Conseguir identificar que cor combina com o

tom da sua pele. Para pele oliva (mais pálida,
sem tons rosados e levemente esverdeada), cai
bem um azul vivo, rosa e vermelho para diminuir
a palidez. Para pele rosada (normalmente bem
clarinha), verde azulado, todos os azuis e violeta
são ótimas opções. Para a pele amarelada (tons
entre o pêssego e omarrom) dourado, laranja e

amarelo são ótimos. Super flash.

CTRL C + CTRL V

mulher30.blogspot.com

Dica Amaleras
Quem é que já na tentou guardar suas coleções de esmaltes em caixas,
gavetas etc. e nunca conseguiu deixar tudo. organizadinho? Arruma tudo
e na primeira mexidinha da caixaou batida da gaveta, espalha os vidros
todos? Lá no amaleras.blogspot.com tem um post bem legal sobre como

organizar seus esmaltes. A Gle Farias deu um exemplo organizando seus

500 frascos. Passa lá e confere como ficou.
-

Tingir O cabelo e nãomexer na cor da sobrancelha.
Todamulher deve tentar looks diferentes e até
ousar. Mas duas palavras naminhaprimeira frase
devem estar em consonância em um look Se

pintar o cabelo, seja de loiro, ruivo ou preto, precisa
tingir também a sobrancelha, não namesma cor
necessariamente, mas alguns tons acima ou abaixo.
Dápara pensar ainda em dar uma afinada no
desenho dos pelinhos. Senão: treva!

"Ofereça-separa
algonovo'�

QUERDlVULGJIB o SEUE:VEN'J'O JlQUI?
Então. junte todas as in/orma�ões a respeito e envie umamensagem para kel'y@oc:orreiodopovo.c:om.br.

• 13/9 • Informações: (47) 3275-7028 ou pelo • Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul • Informações: (47) 3275-7800
• Teatro: Louça Cinderela e-mail administrativo@apevi.com.br • Horário: às 15h e 20h
• Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul Quanto custa: gratuito lal
• Horário: às 20h • 14/9 Infornrrações:(47) 3275-7800 • Social:Ação ComunitáriaWeg
• Quanto custa: gratuito • Cinema: A era da inocência • Onde: Arena, em Iaraguá do Sul
• Informações: (47) 3275-7800 • Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul • 1&/9 • Horário: apartir das 9h

• Horário: às 15 e 20h • Balada: Sertanejo com Nando & • Quanto custa: gratuito
• 13/9 • Quanto custa: gratuito Leandro • Informações: http:/ /weg50.weg.net/50/
• Palestra: Empreendedores de sucesso: • Informações: l47) 3275-7800 • Onde: London Pub, em Jaraguá do sul
·

venham fazer parte deste time • Horário: a partir das 22h .l�
• Onde: Centro Empresarial, em • 15/9 • Quanto custa: R$ 10 (mulheres) e R$ 15 • Balada: Sertanejo comAlex &Willian

Jaraguá do Sul • Cinema:A culpa é do Fidel! (homens) • Onde: London Pub, em Jaraguá do sul
• Horário: 19h • Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul • Informações: (47) 3055-0065 .• Horário: a partir das 22h
• Quanto custa: gratuito • Horário: às 15h e 20h • Quanto custa: R$ 10 (mulheres) e R$ 15

• Informações: (47) 3275-7045 ou pelo • Quanto custa: gratuito • 17/9 (homens)
e-mail eventos@acijs.com.br • Informações: (47) 3275-7800 • Cinema: Josué e o pé demacaxeira .• Informações: (47) 3055-0065

• Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
• 14/9 • 1&/9 • Horário: às 15h e 20h • 1 .22J;

.,

•Workshop: Indicadores financeiros - • Balada: Sexta Fuel • Quanto custa: gratuito
.

• Curso: Como vender serviços
Como eles influenciam no cotidiano • Onde: Zum Schlauch, em Iaraguá do Sul • Informações: (47) 3275-7800 • Onde: Centro Empresarial, em Iaraguã
das empresas • Horário: a partir das 22h do Sul

• Onde: Centro Empresarial, em Jaraguá • Quanto custa: R$10 (mulheres) e R$15 .18/8 • Horário: das 19h às 22h

do Sul. (homens) •Música: A nova onda caipira, com • Quanto custa: R$ 210 (nudeados),
• Horário: das 8h às 12h • Informações: (47) 3376-4822 Charme Chulo R$ 231 (associados) e R$ 347 (demais

• Quanto custa: R$ 55. (nudeados),
.

• Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul interessados)
R$ 60 (associados) e R$ 90 (demais .• 1&/9 • Horário: 20h • Informações: (47) 3275-7028 ou pelo
interessados) • Cinema: Anos de Chumbo • Quanto custa: gratuito e-mail administrativo@apevi.com.br
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Caraguâ Auto Elite
A escolho perfeito

Stammlisch
7\ Teste sábado vai rolar, na cidade de Co-
1 \' rupá, a 7a Stammtisch, a melhorfesta
de rua domunicípio O evento temporfina
lidade, como todas as outras que acontece
na região norte do Estado, a preservação
da cultura, a confraternização e o fortaleci
mento da amizade entre os participantes e a
comunidade. O valor da inscrição éR$ 150.

Mais informações pelo fone 3375-0742 ou

pelo e-mail: lionscorupa@gmail.com.

ABO
Associação Brasileira de Odontologia de
Iaraguá do Sul vaimovimentar a posse da
nova diretoria da entidade, durante a Festa

doVinil, no próximo dia 28 de outubro, na
London Pub. Volto ao assunto.

No sábado, 6 boa praça Ivo "Camarão",
sempre de bom astral, reuniu em sua bela

casa, no Condomínio Champagnat, um
grupo seleto de amigos para "bebemorar"
a vida e suas grandes amizades. Tudo
estava perfeito.

Moa Gonçalves

:�SP:RT "7'
I C> f?e-' .7
:

,

'

f�
:Ginástlca é moda
Av, Mal. Deodoro da Fonseca

, 819 • centro· Jaragu4 do Sul

Baile do Contabilista
Na próxima sexta-feira, 16 de setembro, o Sindicont,
para comemorar o Dia do Contador, promove, no
ClubeAtlético Baependi, a partir das 22 horas, o
5° Baile do Contabilista. O evento será embalado

pela excelente banda In Natura.

aMOVEtS.

Q

DICA MODA A1exsandra
JuJia, no coquetel da
Loja DicaModa

ViradaVip
EdelirMuller recebeu, no
sábado, emGuaramirim,
amulherada descolada da
cidade e região paravirada da
coleção Primavera/Verão da sua
movimentada lojaDicaModas.
O encontro foi concorrido e

movido a um delicioso coquetel.
Mais chique impossível.

De volta
O bem-lançado e jovem
empresário PaulinhoRudich
chegou bronzeado e cheio de

energia da temporada de férias
no Tahiti. Ficou deslumbrado
com tudo que viu emBoraBora,
localmágico de águas azuis,
paraíso dos apaixonados, ricos e
famosos.Adorou aviagem!

Circulando
Na revista Nossa, edição
de setembro, os assinantes
podem conferir a entrevista
com o industrial Antídio Aleixo
Lunelli e também a história
do conhecido cabeleireiro
Antônio Avelino Fagundes, o
popularToninha.

O Condomínio de Produtores Rurais de Jaraguá do Sul receberá RS 70 mil, através de um

convênio a ser firmado com o município. O projeto de lei autorizativo foi aprovado por
unanimidade pelos vereadores na última terça-feira, 6. O projeto de lei autorizativo foi

aprovado por unanimidade pelos vereadores na última semana.

O repasse será utilizado pelo condomínio para a compra de uma despolpadeira de frutas,
câmera fria, unidade geradora de água quente, pausterizador tubular, tubulação e matéria

prima. Os equipamentos permitirão que os agricultores possam fazer a coleta das polpas
de frutas a serem comercializadas no mercado local, incluindo a merenda escolar.

A iniciativa também irá beneficiar outro projeto: o incentivo à arborização e revitalização
das matas ciliares.

O chamado Programa Incentivo para Industrialização de Frutas visa assegurar a qualidade
na produção, a redução de custos e, por consequência, a permanência do produtor no
campo, aumentando a renda e estimulando o associativismo.

moagoncàlves@netuno.com.br

CÂMARA DE
VEREADORES

� OEJARAGUÁOOSUl

CHILE Maristela Menel

Roza, Marina Rudolf Joesting
eMorganaMaioclü foram
curtir o feriado de sete
setembro no Valle

Nevado, na Cordillera
de Los Andes, em
Santiago dei Chile.
Bateram pernas
também em

Vma DelMarY

Valparaiso.

Onde comer
bem em-Jaraguá
No Restaurante Mime. O buffet
tem 60 variedades de comida.

Buxixo
Pelo meu fio
vermelho

fiquei sabendo,
ontem, que
uma loira da

citytomou
cartão

vermelho
definitivo
de um ex

namorado

poderoso.
Está demolho

depois dessa ...
Em Iaraguá ,

tudo se sabe.
Só não me

perguntemo
porquê.

TE'CONafEI
COQUETEL EdelirMüUer, anfitriã
no coquetel da-virada de coleção
primavera/verão, da loja DicaModas,
sábado, em Guaramirim

.• No sábado, nosalão
Amizade, vai rolar
grandioso baile com a

Bandq Sygnus, do Rio
Grande do Sul.

Dica de hoje
Curtir a Confraria do Churrasco. Todo dia uma novidade.

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

• A Bodega do Richter
continua com prateleira
dos melhores vinhos
recheada de descontos,
em comemoração aos dois
anos de sucesso da loja .

Bela Catarina
r:'l. :nu;sf � ,,� 11'« 1" f}f ,.fe i te

�'h�..U!

• o que tem de recém

separados atirando pedra
em "pombinhas" alheias
não está no gibi.

. , 'I

• IvoBütter e a bela
namoradaMárcia estarãa;
no final de semana, no
Nordeste. Vão curtir, por
um9' I��mana., as delícias d.
Port(i(Segltrit' ,

.

,

Luz própria
Para omulherio de luz própria, o make da
temporada prometemuito brilho durante o

dia. Olhos e lábios ganham destaque em
looks para lá de iluminados. Que tal?

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é Elcio Rozza.

Ele é outro amigo que acompanha
a coluna todos os dias. Valeu
mesmo!

COQUETEL No coquetel da
coleção primavera/verão da loja
Dica Moda, Claudia Dias, Edelir
Muller, proprietária do loja,
Daniel Dias e Daniel Rossetto

,

,

'.

". Acesse meu tuJitter�' @
colunadomoa

• Confira no site unoui

moagoncalves.com.br as
fotos das melhores baladas
da região.

• Com essa. fui

'6 3055-0024
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Envie sua foto para
red,cao@ocorreiodopovo.com.brCLIC DO LEITOR

CRÔNICA
CHUVAS E
TEMPESTADES

T i a crônica "Canção da Garoa", daminha amiga
LMaryBastian, e não posso deixar de registrar
que gostei imensamente da forma como ela partiu
de um poema de Quintana para falar das chuvas
intensas que se abateram sobre Santa Catarina, de
novo. O Estado ficou quase que literalmente debaixo
dágua, Mãe Natureza estámuito zangada conosco,
muito mesmo. Mas deve ser porque temos culpa no
cartório. Ainda bem que ela é generosa e, apesar do
nosso descaso para com ela, o sol voltou a jorrar seus
raios de luz e vida sobre nós, no fim de semana.

QueQuintána é o meu poeta favorito, seguido de
CoraCoralina e Fernando Pessoa, todo mundo sabe.
Mas sou também fã de carteirinha daminha amiga
Mary, cronista demão cheia. Ela,magistralmente, sacou
de um poema dosmais singelos e aomesmo tempo
mais profundos do poetapassarinho e emum dedilhar
de teclado rápido, lá estava a crônica homônima do
poema, "Canção daGaroa". Falando de anjosmolhados,
chuva no telhado, soluços... e de chuvas torrenciais, do
descaso do serhumano para com omeio ambiente,
para com a natureza, destamesma natureza se

rebelando contra o pouco caso de nós, filhos dela, Mãe
Natureza, a quem deveríamos respeitar e proteger.

E ela fecha assim a crônica: "Espero que em
cima do meu telhado haja um anjo todo molhado,
aí vou convidá-lo pra entrar, secar suas asas, dar'
um cafezinho e ouvi-lo tocar no seu flautim uma

musiquinhamais alegre:Sem soluços". Só aMary,
com toda a sua sensibilidade e lirismo para ter uma
visão assim, para alegrar o anjo triste e acabar com a

chuvamolhada.

UM NOVO DESPERTAR

Esses filhotinhos muito dos fofos são da Flika, uma cachorra igualmente
querida, que os teve logo após, ser abandonada. Agora, todos eles estão

sendo cuidados pelos voluntários da Ajapra e aguardam um lar. Quem quiser
adotá-los, deve entrar em contato pelo e-mail ajapra@ajapra.org.br.

Walter Black está sofrendo de '

extrema depressão e parece
ter chegado ao fundo do poço
quando a esposa Meredith
o expulsa de casa, o que o

leva a beber e pensar em
cometer suicídio. Mas um

dia, Walter conhece O Castor"
- um fantoche de mão do
animal - encontrado no lixo,
que conversa com ele com um

sotaque britânico. Walter então
descobre um novo sentido
para a vida através das dicas
do Castor, se reaproxima da
família e volta ao trabalho.
Porém, as coisas começam a

dar errado novamente quando
O Castor toma, por completo, o
controle da vida de Walter.

UM
Contabilidade

Dualidade
Exp{ll�rl!i)�

�1i.;.iitJ�dn

gumz@gumz:.com,br
ftIJ.. Desde 1978

1;fJII'H\f'/�M
(�1""741

afirma que quer continuar prisioneira .• FINA ESTAMPA
René chama Griselda para fazer a reforma do

restaurante. Antenor fala para Rafael pagar Mirna. Zu
leika vê Rafael tirando dinheiro do cofre da loja. Tereza
Cristina se revolta quando Patrícia chega em casa com

Daniel. Deusa chega à pousada para se hospedar e
Zambeze comenta com Álvaro que Luana acertou o

,

que previu sobre a nova hóspede. Rafael se insinua

para Mirna e se oferece como pagamento da dívida
de Antenor. Esther pensa no que Danielle disse na

consulta. Zambeze reclama de Álvaro se insinuar para
Deusa. Antenor avisa à mãe que teve alta do hospital.

Para quem aindanão conhece, transcrevo "Canção
daGaroa", de
Quintana, uma das
obras primas'dele: "Em
cima domeu telhado, /
Pirulin lulin lulin, / Um
anjo, todomolhado, /
Soluça no seu flautim.
/ O relógio vai bater;
/ Asmolas rangem
sem fim. / O retrato na

parede / Fica olhando
paramim. / E chove

sem saber por quê... / E tudo foi sempre assim! / Parece
que vou sofrer: / Pirulin lulin lulin...

"

Pena que nossa chuva, sem anjo e sem flautim,
chove do jeito que está chovendo e sabe por quê. E nós
também sabemos. Obrigado, Mary, por nos fazer refletir
um pouco sobre o que está acontecendo, com a ajuda
de nosso grande poetaQuintana.

Os administradores de nossas cidades deveriam
'

ler a sua crônica para se conscientizar de que é preciso
fazer o seu papel, qual seja impedir que se construa

em áreas de risco, para que a natureza não tenha que
lhesmostrar que não fizeram seu trabalho direito.
A natureza não é culpada pelas tragédias climáticas
que estão acontecendo. Nós, seres humanos, é que
provocamos tudo, destruindo o ar, omeio ambiente,

, a água, a terra e omar. Nós poluúnos tudo. E é hora
de parar, ou as forças da natureza continuarão se

rebelando e avidahumana será vítima definitiva da

própria irresponsabilidade. Porque somos filhos da
Terra, irmãos gêmeos daNatureza, mas não estamos
amando como deveríamos nossa IrmãMaior.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia tenta convenoer Maurício a não atirar em

Francisco e se põe na frente do milionário. Lucas leva
Andreã para o médico para saber como está a saúde da
ex-taxista depois da transa com Cleber. Maurício desaba
fa com Patrícia e Francisco. Zizi avisa a Rita que Maurício
está mantendo Francisco como refém. Adalgisa tenta
cônversar com Raimundo, que a ignora. Depois de uma

diSputa de pênaltis, Welligton se torna o capitão do time
e Daniel se irrita. Regina troca de lugar com Patrícia e

Tatiana assiste tudo pela televisão, preocupada. Regina
pergunta a Maurício se ele pretende matá-Ia .

I
É hora de parar,
ou as forças
dànatureza

J?f
PROMESSAcontinuarão se

rebelando e a vida • CORDEL ENCANTADO
Jesuíno avisa a todos que Açucena acordou.

Sérgio comunica que não conseguiu extrair a bala e

precisa levar Timóteo para o hospital. Jesuíno se in

dispõe com Herculano por causa de Úrsula. Açucena e

Jesuíno ficam aliviados com a notícia de que Timóteo
foi transferido para um hospital. Rosa pede a Cícero

para abandonar o cangaço se quiser ficar com ela.
Cândida solta Úrsula e avisa que, se ela não sumir da
vida de Herculano, vai entregá-Ia para Augusto. Flo
rinda se encontra com Petrus e Téinha a apoia. Úrsula
surpreende Herculano e Cândida ao entrar na tenda e

humana será vítima
definitiva da própria
irresponsabilidade.

• MORDE & ASSOPRA
Wilson afirma que convocará Akira para um novo

depoimento. Guilherme diz que não quer conhecer o

pai. Abelha pede para Júlia ajudá-Ia a reconquistar
Cristiano. Marcos fica com ciúmes de Natália. Akira
afirma a Wilson que viu Naomi sair do lotai do crime,
depois que o delegado foi morto. ícaro se revolta ao

saber que a conversa que teve com Akira e Júlia foi
descoberta pelo delegado. Guilherme pede um conse

lho a Alice sobre o encontro com Diogo.

,/If-
•

A PROMESSA
I
{

Ela havia perdido todas as

esperanças e encontrou
um homem que cumpre as

promessas. Beth Cardall tem um

segredo. Durante dezoito anos,
ela não teve escolha senão
guardá-lo para si, mas, na
véspera do Natal de 2008, tudo
isso está prestes a mudar. Para
Beth, 1989 foi um ano marcado
pela tragédia. Sua vida estava
desmoronando: a filha de seis
anos, Charlotte, sofria de uma

doença misteriosa; o casamento
se transformou em algo repleto
de traição e sofrimento; o
trabalho estava por um fio. Mas,
em um dia extremamente frio,
após atravessar uma nevasca

até a loja de conveniência mais
próxima, Beth encontra Matthew.

AXlVERSABlAlfTES
12/;9
Adolar picolli
André Vargas
Gamila F. da Brenag
Dandara tange
Deise Konell
Eliane A. Mueller
Enadir Garcia

Espedito Pauli
Fátima Kleine

Felipe Hornburg
,

Flávio G. Baier
Gerald Duwe
Guilherme Chewinski
Heinz H. Krueger
IIselore Kohler
Ivanildo Finato
Joaodalri

Fábio L. Gessner

Felipe J. Bertoli
Guilherme A. Tomelin
Ines M. Krause

Jackson M. da Silva

Jorge L. Feldmann
Juliana A. Mengarda
LairCaye
Luci M. Jankosky
Mareio Gielow

,

Jonata Fuzzi
Leonida Titz
Lucas G. de Souza
Lucia H. Carvalho
Luciano J. Besen
Marcela A. S.,Schmitz
Marcelo A. S. Schmitz

Margit S. Kanzler
Mário Strelow
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

'CINEMA
WBOYS E ALIENS

Em 1873, um estranho sem memória, vivido por
Daniel Craig, vai parar em Absolution, cidade
inóspita para visitantes e dominada pelo medo

imposto pelo pulso forte do "Coronel"Woodrow

Dollarhyde (Harrison Ford). Mas, o inesperado
acontece quando máquinas voadoras atacam a

cidade e sequestram os habitantes. É quando os

humanos descobrem que precisam combater a
invasão alienígena, forçando os homens brancos,
bons e maus, e ainda os peles vermelhas a unir

forças contra a ameaça extraterrestre.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Cowboys e aliens - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• O homem do-futuro - Nac (17h, 19h1 O e 21 h20)
• Os Smurfs - Dub (15h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - L�g (14h30)
• Planeta dos macacos - Dub (16h40, 18h50 e 21h)

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
• Apollo 18 - Leg (22h)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45)

• Cine Garten 4
• Larry Crowne � o amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h10 e 21h10)

• Cine Garten 5
• Cowboys e aliens - Dub (14h, 16h45, 19h20 e 21h50)

• Cine Garten 6
• Conan, o bárbaro - Leg (21 h40)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (15h15 e 19h30)
• O Re.i Leão 3D - Dub (13h1 O e 17h15)

• Cine Mueller 1
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (13h40 e 15h40)
• Planeta dos Macacos - Dub (17h40, 19h50 e 22h)

• Cine Mueller 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h, 16:hO, 19h, 21 h25)

• Cine Mueller 3
• Onde está a felicidade? - Nac (19h25 e 21 h45)
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h20 e 17h25)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

\

• Conan, o bárbaro - Leg (21 h20)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub ( 15h15 e 19h20)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)

• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• Cowboys e aliens - Leg (14h, 16h30, 19h1 O e 21 h50)

• Cine Neumarkt 4
• A árvore da vida - Leg (21 h30)
• Apollo 18 - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Larry Crowne - O amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h e 21 h40) .

.

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h20, 17h35 e 19h55)
• Conan, o bárbaro - Leg (22h15)

• Cine Norte Shopping 2
• Cowboys e aliens - Leg (13h20, 15h50, 18h30 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 3
• Larry Crowne - Leg (14h15, 16h30, 18h40 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (14h30, 16h5_0 e 21 h15)
• Apollo 18 - Leg (19h1 O)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h45)
• Planeta dos macacos - Leg (16h e f8h15)
• Árvore da vida - Leg (20h35)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h10, 15h25, 17h40 e 22h)

• Cine Norte Shopping 7
• Deu a louca na chapeuzinho 2 -Dub (13h,·15h e 17h) ,

·Lanterna Verde - Dub (19h e 21 h30)

Vilhena e Thayla
pretendem se casar

O casal global ThaylaAyala e PauloVilhena
está pretendendo oficializar a relação.
Eles programam o casamento para daqui
a dois meses. Os dois jámoram juntos e,

inicialmente, não pensavam em subir ao

altar, mas passaram a considerar a hipótese
há um tempo. A cerimônia deve ser
realizada em grande estilo no paradisíaco
arquipélago de Fernando de Noronha.

Claudia Raia assiste

peça do ex-marido
Apesar da separação, a relação de carinho
entre Claudia Raia e o ex-marido, Edson
Celulari, parece continuar. No último
domingo, ela até prestigiou o espetáculo do
pai de seus dois filhos. A atriz foi ao teatro
com uma amiga. Ao-fim da peça, intitulada
'Nem um dia se passa sem notícias suas',
Celulari saiu sozinho, mas só após posar
para fotos com uma fã.

Didi Wagner nega
loto para ex-BBBs
A apresentadoraDidiWagner, do canal pago
Multishow, não teve dúvidas: ela preferiu _

recusar pedidos para tirar fotografias
com duas ex-participantes do programa
Big Brother Brasil. Ela, que foi modelo e

contratada daMTY, não quis posar ao lado
de Fani e Priscila Pires, que são colegas

. de emissora e, atualmente, comandam o

programaMalícia.

Beyoncé tem comido
banana com ketchup
Grávída.a estrela pop Beyoncé está tendo

desejos alimentares bastante estranhos.
Ela teria recusado refeições luxuosas e,
no lugar, optou por fazer combinações
como a de banana com ketchup. "Ela
come bolacha de chocolate com recheio
de baunilha e pepinos em conserva. No

sorvete, coloca molho picante", disse uma
fonte ao tablóide inglês The Sun.

HORÓSCOPO

Jogador Elano
reata casamento
o romance do jogador Elano Blumer com
a atriz Nívea Stelmann, rompido em julho
deste ano, está definitivamente acábado.
Isso porque, no último fim de semana,
ele circulou pela Festa do Peão de Limeira
com a ex-mulher, Alexandra Blumer. Os
dois reataram o casamento, que durou
16 anos. ''A felicidade das minhas filhas é
minhamaior alegria", teria dito Elano.

Thais Fersoza quer
anular casamento
A atrizThais Fersoza, que se separou do
atorJoaquimLopes doismeses depois do
casamento, quer se livrar definitivamente da
traumática relação. Ela estápedindo a anulação
do compromisso junto aoVaticano.No civil,
a atriz já recebeu respostapositiva quanto à
apelação. Pouco tempo após o rompimento,
o galãjá eravisto circulando com a atual
namorada, a também atriz PaolaOliveira.

ÁRIES
A lua ingressa hoje em seu signo, deixando você mais à
vontade para agir ao próprio modo. A dois, evite alimentar o
espírito de competição. Evite se impor às outras pessoas.

TOURO
Você viverá uma fase de recolhimento e introspecção, por
isso, as atividades que exijam planejamento, concentração e

mistério atraem interesse. Cuidado com mentiras.

GÊMEOS
A lua indica que o convívio social pode ser fundamental ao
seu progresso. Separar o que quer do que não serve mais é

algo que você não pode mais adiar. Demonstre iniciativa!

CÂNCER
A lua ariana indica que você não vai se contentar com

pouco na carreira. Mas evite delegar o que é de sua

responsabilidade. Na paixão, hásinal de conflito.

LEÃO
A lua ingressa na casa da fé, indicando que você deve lutar

para defender suas convicções. O amor pode ficar em
segundo plano à noite. Cuidado com inseguranças.

VIRGEM
Este é um bom momento de refletir sobre o que já não tem
funcionalidade na vida, seja na área afetiva ou profissional.
Procure a causa dos problemas. Mudanças são bem-vindas.

LIBRA

Hoje, você será desafiado a pensar mais no bem-estar
dos outros do que nas próprias necessidades. Relações
desgastadas correm o risco de se romper.

ESCORPIÃO
Graças à influência da lua, sua garra e disposição poderão
surpreender. O período da tarde, porém, pode ficar tenso.
Tente pegar mais leve com a pessoa amada.

SAGITÁRIO
O entusiasmo e a disposição física estarão em destaque.
lidar com o sentimento de perda, financeira ou afetiva, pode
ser o maior desafio. Pratique um esporte.

CAPRICÓRNIO
Procure canalizar as energias para não atrair ressentimentos.
O dia revela que há possibilidade de rompimentos bruscos
nas relações mais íntimas. Evite agir por impulso.

AqUÁRIO
Cuidado com o excesso de tranqueza ou impulsividade. Plutão
revela uma grande decepção afetiva e os planos podem
desmoronar. Não apresse o ritmo dos acontecimentos.

PEIXES
Você vai termaior percepção do próprio valor e trabalho. No
setor afetivo, talvez tenha que enfrentar um sentimento de
perda. Não se arrisque no amor.
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SCHROEDERFEST

Saldo positivo em
todos os aspectos

SCHROEDER

PEDRO LEAL

No domingo foi encerrada a

Schroederfest, festa de in

tegração de Schroeder, e junto
com ela a Expo Schroeder, feira
promovida pela Acias (Associa
ção empresarial de Schroeder),
com resultados melhores do que
o esperado, afirmam o prefeito
Felipe Voigt e o presidente da as

sociação, Leandro Bauer. "Cerca
de 18 mil passaram pelas catra

cas, mas com o período que o

acesso estava livre e os membros
das 17 APPs (Associações de Pais
e Professores), que usavam ou-

tra entrada, o total foi um pouco
maior que o esperado, de 20 mil

pessoas", afirma Bauer.
Com a chuva, o movimento

foi um pouco mais fraco duran
te a semana, mas no sábado e

no domingo veio a compensa
ção, afirma o prefeito. "Como
durante o fim de semana o es

paço estava aberto durante o

dia, ficou mais fácil para quem
tem filhos visitar o local, assim
�omo para quem tem mais ida
de", comentou. O presidente da
Acias nota que no sábado a mo

vimentação rumo a Schroeder
fest beneficiou o comércio, pois
muitas pessoas aproveitaram

para fazer compras. "Tivemos
muito movimento na Arena de
Shows, além da Expo", comenta.

Para o prefeito, esta edição
da Schroederfest retirou um

pouco da imagem de "evento
da Prefeitura" que a festa tinha.
"Como a festa foi organizada
pelas APPs e a Acias, tivemos
evento que realmente foi de in

tegração'" afirma. Já o presiden
te da Acias observa que o su

cesso da festa se demonstra na

resposta dos associados e das
APPs. "A maioria já confirmou
a participação na próxima edi

ção" declara. Outra coisa que
Bauer considera positiva foi a

tranqüilidade do evento. "Não
tivemos que chamar a polícia
ou acionar a segurança nenhu
ma vez, uma raridade em um

evento deste porte", comenta.

Espaço ela Expo
SchroecIer
beneficiou

ospequenos
empresários
e1aregião

Exposição empresarial teve grande sucesso
Uma das atrações principais

da Schroederfest, os 55 estandes
da Expo Schroeder foram extrema

mente benéficos para as empre-'
sas do município, afirma Leandro
Bauer, presidente da Acias. Apesar
das empresas não terem fechado
a contabilidade do evento ainda,
Bauer nota que a resposta dos em

presários foi muito positiva. "Tive
mos algumas empresas que fecha
ram a venda dos próximos dois ou .

trêsmeses de produção", informa.

Este é o caso do empresário Ra- satisfeito, ressaltando que na próxi
fael Emanuel Strelow. Dono de uma ma Expo, certamente montará seu

companhia de instalação e venda estande. O espaço gastronômico
de materiais elétricos, portões ele- mantido pelas APPs também teve

trônicos, interfones e aparelhos grande sucesso, segundo Bauer. A
de ar condicionado, Rafael saiu

-

arrecadação das vendas de salga
do evento com visitas marcadas a dos e do rest�urante da Arweg será
clíentes em potencial para as pró- , repassada às associações, e o balan
ximas semanas - só para esta, são ço tem se mostradomuito positivo.
quase quarenta. "Alguns querem "Ainda não fechamos a contabilida
só fazer o orçamento, mas temos de da Expo, e as APPs não fecharam

algumas visitas que já são para fe- as contas deles, até pelo grau de su
char a venda ou o serviço", declara, cesso", destaca.

Schroeder 47 anos!
Parabéns a todos os

Schroedenses que.
com seu trabalho e

dedicação construíram
a história da Cidade.

'Va/mor Pianezzer

FOTOS DIVULGAÇÃO/JOICE C. VOLLES

SchroecIerfest recebeu público maior
durante os últimos� cio evento

,

.OIlG8Jf'IZII.ÇÃo'
Nova edição só em 2013
Apesar do sucesso,da festa -

ou por causa dele, segundo o
presidente daAcias - apróxima
edição da Schroederfest só
vai acontecerem 2013; Isso

porque com asmudanças na
organização do evento este ano,
e o balanço positivo daExpo, as

,

entidades envolvidas querem
garantir que a Schroederfest não
perca o rumo ou vire algo banal.
"Queremos garantir algo grande,
e bonito, sem chance de dar
errado", declarou o presidente da
Acias, Leandro Bauer. O prefeito
FelipeVoigt nota que a forma
como a festa foi feita trouxe à
tonamuitos pontos a serem
levados em consideração para
apróxima edição. "O principal
foi a integração com aAcias
e asAPPs, e na Schroederfest

Cerca de 18 mil pessoas passaram pelas
catracas, sem contar os acessos livres e

I

os membros das 17 APPS participantes

2Q13 espero quemais,entidades "

participem", declarou,
ressaltando que é importante
reduzir o papel do poder
público no evento e aumentar a
presença da comunidade.

Amaioria das empresas que
participaram desta edição
confirmou a presençapara a

próxima edição e, segundo o
presidente daAcias, ameta é

superar o total de expositores
deste ano - foram 55 estandes
de 30 empresas diferentes, Pará
o empresário Rafael Emanuel
Strelow, o evento é uma porta
para as pequenas empresas se
destacarem no mercado. "As

grandes empresas da região
passaram a nos encarar com

outros olhos, e espero que isso se
repita outras vezes", declarou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECO

Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

Biodigestão ou incineração plena?
Um fato é irrefutável quando o

assunto lixo - ou resíduos sólidos
urbanos (RSU) - vem à tona:

para.produzir e transformar
toda a matéria prima que é
descartada após seu uso, a

indústria despendeu de energia
(seja térmica, elétrica ou
mecânica), e o pior destino que
pode se dar ao lixo é o aterro, pois
demaneira bastante simplista
estamos "enterrando energia':
Esta energia armazenada em
forma dematéria pode (e deve)
retornar ao uso do ser humano
na suaforma energética, tendo
em vista a escassez prevista de
combustíveis fosseis, bem como

as limitações de aterros e seus

impactos no Brasil.
Entretanto, uma dúvida paira: a
qual tecnologia deve-se aderir?
Biodigestão ou Incineração Plena
(WTE) de Lixo?
Bem, neste sentidomais umfato
é irrefutável: a incineração plena
éaproximadamente 450%mais

eficientequea biodigestão, além de
a incineração reduziro volume e
peso do lixo em 90% e80%, sobrando
aofinaldo processo apenas cinzas que
podem servirde basepara usinasde

asfalto ou concreto.
Por ser ineficiente quando
comparada com a tecnologia de
incineração plena, a biodigestão
inuiabiliza projetas municipais
de médio porte, demandando

de unidades processadoras
de larga escala para se tornar

economicamente viáveis, além
de demandar de uma grandiosa
quantidade de população gerando
lixo todos os dias.

Atualmente, aAssociação
Empresarial de laraguá do Sul
está desenvolvendo, em conjunto
com as demais associações dos
municípios vizinhos, um projeto
de destinação de resíduos com base
no que há demais moderno em

tecnologia de incineração plena e

tratamento de gases (WTE - Vale
do Itapocu), a qual é utilizada
hámais de um século por países
europeus, bem como por norte

Gibson Guitars sob

�uspeita de compra
ilegal de madeira
Certamente um dos maiores símbolos do
cenário musicalmundial, a lendária guitarra
Gibson (usada por grandes artistas como
B.B. King e Frank Zappa) está enfrentando
uma polêmica ambiental nos Estados
Unidos. Amarca está sendo investigadapor
importações ilegais de madeira (ébano) da
Índia para confecção de seus instrumentos,
supostamente de origem fraudulenta.

Reciclagem de
dióxido de carbono
Estudos de pesquisadores da Universidade Estadual
Paulista (Unesp)., demonstraram que umamolécula,
denominada DBN (uma base orgânica nitrogenada),
é capaz de capturar dióxido de carbono, formando
compostos (carbamatos). Esta descoberta revela novas
perspectivas de fixação e reuso de um dos elementos de
maior responsabilidade pelo aquecimento global.

t-

. .

americanos eJaponeses.

.

Motor do tamanho
de uma molécula
Pesquisadores norte americanos da
Universidade Tufts desenvolveram
o que pode ser o primeiro motor
molecular da história. Do tamanho de
uma única molécula (um nanômetro de

comprimento), o motor microscópico é
movido por eletricidade. Tal tecnologia
pode ser aplicada a diversas aplicações,
da engenharia à medicina.

Código Florestal:
votação adiada

-

EM 12ANOS.APOPUlAÇAODA
TERRACRESCE0UMBD.JIÁo

No ano de 1999, a populaçãomundial chegou aos 6 bilhões e, em
outubro de 2011, alcançará os "1 bilhões. Em outras palavras, crescemos'
em apenas 12 anos o que antes demorou mais de 150milhões de anos

para acontecer. Sefizermos uma projeção simples nas mesmas condições,
teremos em 2023 uma população de 8 bilhões, e de 9 bilhões em 2035.

FOTOS DNULGAÇÃO
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mais uma vez
Em função da adição de novas propostas
com pontos polêmicos como a previsão
para que obras da Copa de 2014 e

das Olimpíadas de 2016 possam ser

instaladas emAPPs (áreas de preservação
permanente), o código florestal deve
sofrer atrasos em sua votação mais
uma vez. Não há previsão para sua
consolidação, já que a Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ) é a primeira
comissão do Senado a avaliar a proposta,
que deve seguir ainda para as comissões
deAgricultura, Ciência e Tecnologia e

MeioAmbiente. Se aprovado nesses

colegiados, será votado pelo plenário. 1UlHIIIumIIUIII/mIIHllml1UlU/mIIIlOIDIIIIIIIlDIIIUOIIIUIDIIIIJIJIUmIIIJlllII1UlUmIIIJlUIII_IIJImllUlllllIIIUnUlIlDlIJlmUUllIJlllIJlllllml1UllllUlIlllDIIlHllDU/l1UIlllOllllDIIIlllOWlI01ImIIlIIUIIOUIIIUIIIIIUIIJIII1UIIlDIIII1UII1UIIIDIIIUIIUI.lm/UlIJl/UlIIJlIII1UlII1UlI1UlDIIIOIIlD1IIJIIIJI000000mUlllnOllll1Ull1UllDIIIWlUIIDllmm
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PRESÍDIO REGIONAL

Apósmotim,
presos ficam
sem regalias
Hoje, mais 27 detentos serão transferidos

para outras unidades. Mas o fim da

superlotação será apenas temporária
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Depois ?a. rebel,ião regis�ra:
da no último sabado, hoje e

dia de contabilizar os prejuízos
e começar a reparar os danos
causados na Galeria A do Presí
dio Regional de Iaraguádo Sul.
Já no fim de semana, 60 presos
foram transferidos e, hoje, mais
27

.

serão encaminhados para
outras unidades do Estado. Mas
o fim da superlotação na unida
de será temporário. Em 30. dias,
prazo previsto para o conserto

da galeria, 57 deles devem re

tornar para Jaraguá.
Os 30 presos identificados

como os líderes da rebelião fica-
.

rão em outras comarcas, como

medida disciplinar. Além da
transferência temporária, quem
retornar sofrerá outras puni
ções. . Segundo o diretor do

presídio, Cléverson Henrique
Drechsler, todos os reclusos
da Galeria A terão apenas duas
horas de banho de sol- antes o

benefício podia ser concedido
durante quase todo dia. As vi

sitas, que até 'então ocorriam
duas vezes por semana, das 8
às 17 horas, serão reduzidas

para meio dia. A padroniza
ção do uniforme- um maca

cão laranja - também será de
uso obrigatório. "Haverá tam

bém outras mudanças de rotina
que ainda estamos estudando",
adianta o diretor.

a endurecimento da rotina
é justamente o contrário do que
queriam os apenados. Eles di

vulgaram uma carta de reivindi

cações durante a rebelião. Entre
outras coisas, pediam melhoria
na alimentação, condições de hi-

giene, colchões para todos, assis
tência odontológica, revisão dos
processos e a saída do diretor.

Intenção era fugir
Antes de promover o tumulto,

a intenção dos 87 presos da Ga
leria A era, na verdade, fugir da
unidade. Perto do meio dia, dois
agentes serviam almoço aos de
tentos. Nesse momento, um dos

presos rendeu um funcionário
utilizando um espeto de ferro.
Eles exigiram ao outro agente a

abertura das grades. Ele conse

guiu fechar a ala e acionar a Po
lícia. Para conter a ação de fuga,
um policialmilitar disparou um
tiro de borracha na perna de
um detento .

Depois da tentativa de fuga
frustrada, os presos partiram para
a rebelião, mantendo como escu

do o agente prisional Clair Missel,
45 anos. ás colchões foram colo
cados no pátio e as grades foram
danificadas. Eles exigiram a pre
sença da juíza da Vara Criminal,
Cândida Inês Brugnoli, do promo
torMárcio Cota e da imprensa.

Depois de quatro horas de

negociações, liderada pelo di-
.

retor da unidade, com apoio da

Deap (Diretoria de Ação Penal)
. e Polícia Militar, o agente prisio
nal foi liberado e encaminhado

pelos bombeiros ao hospital.
Missel, que trabalha na unidade
desde 2009, apresentava lesões

provocadas por socos e ponta
pés, foi medicado e já está em

casa. Na confusão, as três câme
ras de seguranças foram que
bradas. O serviço de vigilância
será readequado em breve. Mais
15 câmeras serão instaladas nos

próximos dias.

- ,
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Capacidade'é para 168 vagas
o Presídio Regional de Jaraguá reúne 313 reclusos. O local tem

capacidade para 168 vagas. São quatro presos que se dividem nas 38
celas de seis metros quadrados. Destes, 160.são condenados e-deveriam
estar em penitenciárias. Mais de 70% respondem por tráfico de drogas.
Todos os processos foram revisados, garante o diretor.

EDUARDO MONTECINO

servia o almoçona Gale,ria
A, enquanto um preso o

rendeu com um espeto feito
por arames de ventilador.
"Infelizmente, vamos
continuar com esse sistema,
não temos condições
de mudar, mas vamos
aumentar a segurança';
garante Cléverson.

I

CHR1STh INGE I-IlLLEWAGNER, Interventora
.1" , • I

REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL-FSTADODE SAND\CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTh INGEHlLLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, 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 presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para'
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia 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: 20587 Sacado: CICERO LUISVOlANI CPF: 017.448.919-66 Cedente: LR BREDA - ME CNPJ: 07.352.833/0001-
60Número doTítulo: S000000674 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADFSCO
SA DataVencimento: 20/08/2011 Valor: 473,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19939 Sacado: E.S. SONORIZACAO lJDA - ME CNPJ: 10.751.183/0001-30 Cedente: OSMAR DASILVAME CNPJ:
12.427.330/0001-47 Número doTítulo: 15/00001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO BRADESCO SA DataVencimento: 08/08/2011 Valor: 1.100,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20625 Sacado: EDGAR LUIZ GUCKERT CPF: 986.562.879-15 Cedente: DITAUA GRANTIDS tIDA CNPJ:
02.997.899/0001-94 Número do Título: CCF082/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por.Indícação Apresentante:
CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 16/08/2011 Valor: 951,35'Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20714 Sacado: LUCIENEDAPAlXAO LIMA ME - REFRIGERAÇÃO CINCO S CNPJ: 09,319.410/0001-74 Ceden
te: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 12994861 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 22/08/2011 Valor:
359,85 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20857 Sacado: METALMASSA MEmURGlCA lJDAME CNPJ: 04.695.131/0001-91 Cedente: BANCO DO ES
TADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92,702.067/0001-96Número do Título: 005/2011 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 27/08/2011 Valor: 5,750,00 Liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20180 Sacado: ROUSTYN FELIPE OCHOA CPF: 069.682.719-07 Cedente: ENGETEC E KLEIN EMPREENDI
MENTOS IMOBILlARIOS LIDA - ME CNPJ: 81.360.166/0001-10 Número doTítulo: S000000414 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 687,50 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
-------------------------------..------------------------------------------:.-,-------------------------------------------------------------------

Protocolo: 20560 Sacado:TIAGODEREITI CPF: 041.499.38%2 Cedente:DENLA.LPLUS IT'DAMECNPJ: 03.964.470/0001-
63 Número do Título: 229758/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASlL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 22/08/2011 Valor: 713,10 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condu-
ção: R,$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

�

Protocolo: 20925 Sacado: VICK EXTHACAO DE SAIBRO LIDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Cedente: BANCO VIPAL CNPJ:
09.526.594/0001-43 Número do Título: 6025 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BHASlL SA - AGENClA.GUARAMIRIM Data Vencimento: 03/08/2011 Valor: 937,13 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20626 Sacado: VITAi. INDUSTRIA E COMERCIO DE AUMENTOS FUNCIONAIS LIDA ME CNPJ:
08.058,394/0001-40 Cedente: ClZESKT INCORPORADORAADM. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAHIOS IT'DA CNPJ:
79.251.534/0001-40 Número doTítulo: 5210/11 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 16/08/2011 Valor: 900,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

•

.I[

I, Protocolo: 20867 Sacado: ZAPP CELUlARES IT'DA - ME CNPJ: 73,557.357/0001-49 Cedente: VALOREM JLLE FOMENTO
MERCANTIL LTDA CNPJ: 13.032.526/0001-03 Número do Título: 731C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica

ção Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/08/2011 Valor: 3.146,66 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Guaramirim, 13 de setembro de 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cléverson - A tentativa de

fuga foi liderada por uns quatro,
cinco, que têm condenação alta.

Começaram amotivar o restante.
Não adianta, preso vai sempre
tentar fugir. De vez em quando
pegamos celas serradas, tenta
tivas há, mas eles não consegui
ram até então. O risco de refém

sempre vai existir, por isso que
precisamos mudar a estrutura.

-

"Preso vai sempre tentar fugir"
Diretor afirma que
objetivo principal é
reforço no sistema
de segurança

JARAGUÁ DO SUL
.................. " .

CAROLINA CARRADORE

"
, A frente do Presídio Regional de
f\Jaraguá do Sul desde o início
deste ano, o objetivo principal de
Cleverson Henrique Drechsler é

reforçar a segurança da unidade.
Tanto que ele conseguiu, através do
Conselho Penitenciário, a aquisição
de 15 câmeras de monitoramento,
finalizou a construção do muro ex

terno, reforçou o solo, criou a Casa
da Revista, entre outras medidas.
Tudo para diminuir a vulnerabilida
de até então apresentada na estru

tura. Em março do ano passado, o
presídio chegou a ser palco de uma

fuga histórica de 24 detentos, isso
sem falar na rebelião ocorrida no

último dia do ano de 2009. "O preso
quer fugir, não tem jeito. Tanto que
eles tentaram, mas não consegui
ram", comenta Cléverson.

Por conta da reforma na Ala A,
Cléverson terá que parar tempora
riamente todos os projetos na uni
dade. Abaixo, ele fala sobre o atual
sistema prisional.

o Correío do Povo - Os pre
sos entregaram uma lista de

reivindicações. O que pediram
exatamente?

Cléverson Henrique Drechs
ler - Na verdade, eles queriam fugir.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Como não conseguiram, improvi
saram algumas reivindicações. Eles
reclamam que tem óleo demais na

sopa, querem melhor alimentação.
Pedem revisão nos processos, mais

colchões, assistênciaodontológica e
querem aminha saída.

OCP - Algo será atendido?
Cléverson - O que é de direito

. deles, vamos atender. Mas já adian
to que não há falta de colchão, todos
os processos estão em dia e a comi
da é boa. Eu também não vou sair.

OCP - Você desenvolvia alguns
projetos.O que terá que parar?

Cléverson - Tudo. Teremos que
gastar muito para consertar o que

foi estragado. Íamos inaugurar em
breve o berçário; agora paramos
as obras, assim como a do espaço
que abrigariamais opção de traba
lho aos presos. A sala de aula que
daria estudo regular aos presos,
em parceria com o Ceja, também
suspendemos, assim como os

trabalhos desenvolvidos na Ga
leria. Hoje, 80% da comunidade
carcerária trabalha na unidade .

Iríamos aumentar esse número,
mas agora nossos planos foram

bloqueados. A prioridade agora é
reconstruir as celas. Em 30 dias, os
projetos serão retomados.

OCP - O que motivou a rebe
lião?

Secretária admite crise
Responsável pela recém-cria

da Secretaria de Justiça e Cidada
nia' Ada Faraco de Luca espera o

PPA (Plano Plurianual) garantido
para 2012, para pelo menos con

trolar os problemas emergenciais
no sistema carcerário do Estado.
Ela admite a crise, mas entende

que o problema é histórico e na

cional. "Quando a Secretaria foi

criada, dividimos todos os proble
mas, mas é um desafio e vamos

melhorar essa situação", pondera.
Ontem, ela visitou o presídio

de Joinville e determinou medidas
de emergência. Em seis meses, a

unidade registrou seis fugas. No
.

domingo, seis presos escaparam
do local após serrarem as grades e

pular o muro da ala nova. Segundo
a secretária, câmeras de monitora
mento serão instaladas e as grades
serão erguidas. Ela estuda o retomo

da guarda externa feita por milita

res, mas ainda não teve sucesso nas

negociações com a PM.
Ada também descartou a pos

sibilidade' de ampliação imediata
na estrutura carcerária de Iaraguá

. do Sul, mas garantiu que coloca'o

projeto em prática no próximo ano.

"Precisamos ressaltar o espírito de

coragem e presteza dos dois agentes
que conseguiram coibir a fuga, além
do equilíbrio do diretor do presídio
durante as negociações", elogia.

Superlotação
Atualmente, Santa Catarina

reúne 15 mil presos. A capaci
dade de vaga no Estado é de dez
mil. Com a inauguração do novo

presídio em Tubarão e novas alas
em Lages, Itajaí e Chapecó, mais
1.500 vagas serão abertas.

OCP - Quantos agentes tra

balham no local, qual seria o nú
mero ideal?

.

Cléverson - São 28 agentes. Na
hora da tentativa de fuga, seis esta
vam trabalhando. O número ideal
seria 32 agentes, que se dividiriam
em esquema de plantão.

Em fh�rç0 (lo a�o
,

passado, 24'detentos
(lo presídio de Jaraguá
do Sul fugiram.
Armados com urna
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INSTALAÇÃO DE GALERIAS

Trânsito confuso com o desvio
Reações à

mudança na rua 25
de Julho foram de

impaciência' neste
início de semana

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Devido às obras de instalação
de galerias pluviais sob a

via, ontem o trânsito foi altera
do na rua 25 de Julho, no trecho
entre a rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen e a ponte Expedi
cionário Carlos Frederico Vasel
- a ponte do Beira Rio. Embora
a obra já estivesse prevista des
de junho, o desvio pegou muitos
motoristas de surpresa e o con

gestionamento ocasionou filas
de até meia hora.

É o caso do consultor Paulo

Sérgio Garcia. "Está uma confu
são total, não vi sinalização al

guma, e quando me dei conta, já
estava 1).0 bloqueio", reclamou.

Viajando a trabalho para Pome

rode, Garcia não sabia que have-

ria uma mudança no trânsito.
Mas o caso foi pior para o ad

ministrador Sérgio Golati. "Estou
com amoto de um cliente e vou ter

que dar a volta pelo centro pela se

gunda vez para conseguir chegar
na oficina". Ao ver que a passagem
estava interrompida na Domingos
Brugnagno, ele tentou seguir pela
ponte do Beira Rio, se deparando
com outro bloqueio. "Não estava

sabendo de nada, me pegaram
desprevenido", reclamou.

Paciência

Já 0 aposentado Olímpio Vegi
ni encarou de maneira diferente a

situação - enquanto outros moto
ristas se irritam com a mudança,
Olímpio pede paciência e lembra

que a obra é necessária. "É um

transtorno, mas tem que ter um

pouco de calma pelos próximos
dias". Para o morador da Ilha da

Figueira hámais de 50 anos, a obra
é uma necessidade urgente. "Se
não fizermos, vai alagar cada vez

mais por aqui, pode ser difícil, mas
vamos ter que ir mais devagar até
que terminem tudo".

OlímpioVegini,
IIp6sentado

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Sem saber do desvio,m�ristas pararam o trânsito naDIla da Ilgueira

Como 'vai ficaI' Ô trânsito
o trânsito está interrompido aproximadamente'
100 metros antes do encontro da 25 de Julho

.

com a ponte e com a rua José OlívíoDomíngos
Brugnago, Segundo o díretonde Trânsito,

.

José Schmitt, a previsão.é que as obras para
instalação de galerias sejam concluídas em até
20 dias, mas elas podem demorarmais caso
existam rochas sob a via."

.

,

• MOTORISTas DE''VEíC'lUl:.Q$
,

PESADOS RUMOÀ ILHADÁ FIGUEIRA:
�,

-li, 1<1

Acessopela rua Bxpedicíonário Carlos Frederico
'VaseI, esquerdanaDomingos Brugpago,

.

. pegando a direüa na l1laWalterMarquardt,
seguindo pelaponte Iosé.Ioãovaílsrtí-até a

.

AvenidaMarechalD$odoro da Fonseca (3 depois
.

pela ruaMarina Frutuoso.
I

• SAINDO DA ILHADAPlQtmlRA:
Seguindo pelaRinaldo Bago, entrarpela direita na CoronelProcópio Gomes de Oliveira, entrando
na Barão do Rio Branco rumoàAvenidaMarechalDeodoro da Fonseea.

..."VEÍCULOS LEVES 8UMO .

�
. .. ...

AB..HADA nGUE;ptA;
Podem seguirmil frentep,elªru� 25deJuIhQ,
entrando na rqa Â?gelo 'Iorinell] e subir o
chamado "Moiro aos Médicos'; antes de
voltar para a 25 deJulho; ou entrar narua
Martim Stahl- a prímeíra lateralà esquerêia
na 25 de Iulho.

.. . ,
.

Tr,oca de galerias
o trabalho que está sendo feito na rua 25 de
Julho faz parte de um projeto de R$ 1,82 milhão

para a instalação de 800 galerias de águas
pluviais em 18 pontos críticos do município,
nos bairros TifaMonos, Czerniewicz, Baependi,

Perigo paramotoristas e
pedestres no cruzamento

. -

Seja para quem anda a pé ou

de carro, atravessar o trevo do
cruzamento entre as ruas Ma
thias Ruysan e José Theodoro
Ribeiro, na Ilha da Figueira, exige
paciência e atenção. Sem semá

foros, o trânsito dá pouca brecha

para os pedestres, e nos horários
de pico, não é incomum o tráfego
parar por completo, relatam mo

radores. Além disso, a ilumina

ção é insuficiente durante a noi
te e muitos motoristas acabam

passando por cima do trevo.
Passeando no trecho com a fi

lha Manuele dos Santos, de qua-

tro meses, a desempregada Ke
tleen Geovana da Silva reclama
das dificuldades para atravessar

.

a José Theodoro Ribeiro. Tenho

que esperar uma hora que ne

nhum carro esteja passando, e

às vezes demora 15, 20 minutos",
disse na manhã de ontem, res

saltando que é ainda mais difícil
com o carrinho de bebê.

O empresário Jorge Lopes
nota que os motoristas passam
commuita velocidade pelo local.
Até chegar aqui é uma linha reta,
tinham que fazer um curvado
no trevo para forçar as pessoas

a reduzir a velocidade", comen
ta. Durante a noite, diz, o trevo é

quase impossível de-se ver, devi
do à falta de sinalização. Deviam
colocar umas placas refletoras
mais fortes, no mínimo, sugere.

O diretor de trânsito José Sch
mitt explica que o trecho tinha
um semáforo há cerca de dois

anos, mas o sinaleiro foi retira
do para evitar engarrafamento.
"Agora vamos ver o que pode ser

feito, mas o projeto da Avenida
Via Verde deve aliviar bastante o

trânsito naquele cruzamento e

reduzir o risco", afirma.

Ilha da Figueira, Vila Nova, Nereu Ramos, Barra
do Rio Molha, Três Rios do Sul e Amizade. As
obras visam facilitar o escoamento de água,
como forma de evitar que os alagamentos do
início do ano se repitam.

EDUARDO MONTECINO

"

Atravessar o cruzamento pede atenção
emuita paciência dos pedestres
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TELECENTRO·

Novo endereço
o Telecentro Comunitário,
anteriormente instalado na
EscolaMunicipalAluísio
Carvalho de Oliveira, já está
funcionando em novo espaço.
O local atual é a Biblioteca
PúblicaMunicipal, prédio da .

Secretaria de Educação de

Corupá. O acesso ao telecentro
comunitário é gratuito, e o
funcionamento das 7h30 às
11h30 e das 13h às 22h.

BRDE

Linhas de
crédito
O BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo

Sul) estará em Jaraguá do Sul
na quarta-feira, dia 14, das
8h30 às 11h30 para prestar aos
associados daAcijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul),
esclarecimentos sobre linhas
de financiamento destinadas
ao fomento de novos

negócios ou para atividades
já existentes. Agendamento
prévio deve ser feito pelo
telefone (47) 3275-7021 ou
pelo e-mail cra@acijs.com.br.

PALESTRAS

Ouvidoria nas Escolas
O ProgramaOuvidoria nas Escolas, para alunos
do ensino médio, implantado no ano passado
pela Câmara deVereadores de Guaramirim terá
novidades. Além do seu objetivo específico que
é promover a interação entre os vereadores e os

jovens estudantes. O programa vai abordar outros

Os passageiros do TenninaI Urbano
passaram a receber um serviço da
BibliotecaMwücipalRui Barbosa
desde ontem, o Projeto Leitura
no Tenninal, que envolve cinco
expositores em aço galvanizado,
que disponibUizam livros, jomais e
revistas ao público. "Acheimuito boa
esta ideia, porque eu uso o tenninaI
todos os dias e o tempo que a gente
fica esperando pelo ônibus, a gente
tem a oportunidade de ler", opina a
diarista Cacilda DamasoMaciel, que
reside no Rau. Para ela, também seria
interessante que houvesse outras

opções de leitura, como panfletos
sobre serviços daPrefeitura ematerial
voltado às crianças. Um investimento
de R$ 1.450,00 - valor aplicado na
aquisição dos expositores - viabilizou
a implantação do Leitura no Tenninal,
que será reabastecido pormeio de
campanhas de doações promovidas
pelaBiblioteca Pública.

temas como: Empreendedorismo e Qualificação,
Valores da Família e Política e Cidadania. A Escola
Alfredo Zimmermann vai ser a única a receber o

programa neste ano, as palestras serão realizadas
na segunda, terça e quarta-feira, dias 12,13 e 14

de setembro a partir das 19h.
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DEFESA CIVIL

o Seminário dia 27
'i).
8
�
Q

A Prefeitura de Iaraguá do Sul
realiza no dia 27 de setembro,
das 7h30 às 12h e das 13h30 às
17h45, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, o lo Seminário

Municipal da Defesa Civil.
O evento tem como objetivo
principal a integração entre

entidades e população em

geral para aprimoramento do
SistemaMunicipal de Defesa
Civil. Inscrições gratuitas no
site da Prefeitura -http://portal.
jaraguadosul.com.br.

COMBATE

Concurso
até dia 19
Estão abertas até o dia 19 de
setembro as inscrições para o

Concurso de logo e slogan para
o DiaMunicipal de Combate às

Drogas, que acontece no dia Iode
outubro em Corupá. O concurso é
direcionado a alunos do 80 ano (7a
série), da rede municipal e estadual
da cidade. Os trabalhos devem ser

entregues na Secretaria de Educação
e apremiação será entregue no dia 12

de outubro, na Festa das Crianças,
que acontece no Seminário

Sagrado Coração de Jesus.

A gente cresce
comaWEG.

<

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COPA ROCCA

Mano já conta com
todos os jogadores
Atletas que estavam faltando chegaram
à Argentina para compor o elenco e já
estão à disposição do treinador brasileiro

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Um dia após o técnico Mano
Menezes e mais de dez

horas depois do primeiro gru
po de atletas, os 'últimos nove

convocados desembarcaram na

Argentina para o confronto com
a seleção da casa, amanhã, em
Córdoba.

.

Os retardatários foram Pau
linho e Ralf, do Corinthians; Re
nato Abreu, Ronaldinho e Thia

go Neves; do Flamengo; e Dedé
e Rômulo, do Vasco, além de
Fred, do Fluminense, e Réver,
do Atlético-MG.

O primeiro treino aconteceu

ontem no estádio Mario Alberto

Kempes. Os 15 atletas que che

garam na madrugada foram Ca-.

semiro, Rhodolfo, Cícero e Lucas

(São- Paulo); Neymar, Rafael e

Danilo (Santos); Bruno Cortês e

Jefferson (Botafogo); Kléber, Os
car e Leandro Damião (Inter);
Henrique (Palmeiras); e Mário
Fernandes e Victor (Grêmio). A
segunda partida do duelo com a

Argentina será disputada em Be-

lém, no próximo dia 28.
O confronto reedita a anti

ga Copa Rocca, disputada dez
vezes entre 1914 e 1976. O tor
neio reunia apenas as seleções
de Brasil e Argentina e consistia
em dois jogos, um em cada país.
Os brasileiros. conquistaram o

troféu sete vezes, enquanto os

argentinos levantaram a taça em'
quatro oportunidades, sendo

que em 1971, o título foi dividido.
Na edição de 1957, Pelé estreou

com a camisa do Brasil e marcou
seu primeiro gol na derrota por 2
a 1 para os argentinos.

A competição retorna e será
batizada de Superclássico das
Américas. Ficou definido que o

torneio vai acontecer até 2018 e

só poderão participar atletas que
atuam em seus países. A decisão
de reeditar o confronto partiu da
Conmebol (Confederação Sul
Americana de Futebol).

MOWASPORTS

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇAO 238 RODADA -10/9
Santos 1 x O Cruzeiro
América-MG 2 x 2 Avaí

23aRODADA-tl/9
Palmeiras O x 3 Internacional
Fluminense 1 x O Corinthians
Ceará 1 x 1 AtléticcrGO
Coritiba 5 x O Botafogo
Figueirense 1 x 1 Vasco

Flamengo 1 x 2 Atlético-PR
Grêmio 1 x O São Paulo
Atlético-MG 2 x O Bahia

248RODADA-17/9/2011
18h - AtléticcrGO x Atlético-MG
18h - Vasco x Grêmio
18h - São Paulo x Ceará

24aRODADA-18/9/2011
16h - Bahia x Ruminense
16h - Atlético-PR x Figueirense
16h - Avaí x Palmeiras
16h - Botafogo x Flamengo
16h - Corinthians x Santos
18h - Cruzeiro x Arnérica-MG
18h -Internacional x Coritiba

14° Cruzeiro 28 41

15° ceará 27 23 7 6 10 30 37 -7 39

16° Atlético-MG 24 23 7 3 13 30 40 -1035

"Y 17° Bahia 24 23, 5 9 9 25 32 -7 35

"Y 18° Atlético-PR 22 23 5 7 11 24 36 -1232

"Y 19° Avaí 21 2� 5 6 12 27 48 -2130

"Y 20° América-MG 18 231 3 9 11 30 44 -1426

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesba<lh
Notas e Protesto

CIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0043 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 358,00
- Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$436,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$.358,OO - Juros: R$ 7,51 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di-

ligência: R$15,76
.

TINS 38 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-570Credor: BARRIL lNDUSTRIAECOMERCIO DEFIBRAS lIDA
ME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 7321002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$620,OO - Datapara
pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagarR$697,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 620,00 - Ju
ros: R$ 4,75 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da eGJ/se, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 187401/2011 Sacado: JAMIlAGUNSCH Endereço:RJOSElliEODORO RIBEIRO 1000 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: MARECHALPNEUSEAUIDCENTER lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: CF 395 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$108,oo - Dataparapagamento: 16/09/2011-
Valor total apagarR$178,28Descrição dos valores: Valendo título: R$108,OO - Juros: R$ 0,39 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 187947/2011 Sacado: JOlCY HOHL Endereço: RUA BERmAWEEGE, 1185 - BARRA DO
RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador:
PINHEIRINHO TRANSPORTES EWGISTICA lIDAEspécie: DMI - N°Titulo: 9796 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 130,00 - Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$205,60 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 130,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187128/2011 Sacado: JOSEAMARlLDO SORDI Endereço: RUAFRITZBARfEL 727 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: RACOES ÇATARINENSE lIDA Portador: - Espécie: DM - N°
Titulo: 21283U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 109,32 - Data para pagamento: 16/09/2011-Valor
total a pagar R$183,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 109,32 - Juros: R$ 5,35 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------------------

Apontamento: 187842/2011 Sacado: )1JIlO CESARBOWMINI Endereço: RI 112 100 CASA - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRA S/ACF! Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131027903
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.503,59 - Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar
R$1.899,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.503,59 - Juros: R$ 325,27 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 187421/2011 Sacado: MIGUEL DA SILVA COLACO Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA
SILVA 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS lIDA - EPP Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 442/443-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 457,00 - Data para pagamentó:
16/09/2011- Valortotal a pagar R$527,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 457,00 - Juros: R$ 0,76
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 187628/2011 Sacado: PRISTON COMERCIO E REP. lIDA Endereço: RUAFEUClANO BOR
TOLINI 389 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: MINERIOS OURO BRANCO lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0600 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 427,90 - Data para pagamento:
16/09/2011-Valor total a pagar R$503,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 427,90 - Juros: R$ 0,85
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,3).

Apontamento: 187771/2011 Sacado: QUATRO RIOS TRANSPORTADORA lIDA Endereço: AVPREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 1896 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: NOVAAUTO CENTER COMER
CIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000280102 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
360,00 - Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$439,90 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 360,00 - Juros: R$ 9,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$15,76

Apontamento': 187772/2011 Sacado: QUATRO RIOS TRANSPORTADORA LIDA Endereço: AVPREFEITO
WALDEMAR GRUBBA.1896 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: NOVAAUTO CENTER COMER
CIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00030 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 285,00
: Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$362,97 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 285,00 - Juros: R$ 7,31 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$15,76

Apontamento: 187773/2011 Sacado: QUATRO RIOS TRANSPORTADORA LJDA Endereço: AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 1896 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: NOVAAUTO CENTER COMER
CIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 00043 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 234,00
- Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar H$309,18 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 234,00 - Juros: R$ 4,52 Emolumentos: H$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$15,76

Apontamento: 187774/2011 Sacado: QUATRO RIOS TRANSPORTADORA LJDA Endereço: AV PREFEITO
WALDEMARGRUBBA 1896 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: NOVAAUTO CENTER COMER-

Apontamento: 187775/2011 Sacado: QUATRO RIOS TRANSPORIMJORA lIDA Endereço: AVPREFEITO
WALDEMARGRUBBA 1896 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: NOVAAUTO CENTER COMER
CIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000280202 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
360,00 - Data para pagamento: 16/09/2011- Valortotal a pagar R$436,30 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 360,00 � Juros: R$ 5,64Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 186759/2011 Sacado: RAFAEUA BAlTAZAR BAKO Endereço: R HENRIQUE PASSOLD 61
ex: 1 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-060 Credor: CENTRO FORM COND LES lIDA EPP .Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 20524 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 212,00 - Data para pagamento:
16/09/2011-Valor total a pagar R$283,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 212,00 - Juros: R$ 2,75
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 187683/2011 Sacado: ROBSON QUADROS SALVIERI Endereço: WAllER MARQUARDT
1250 APT 102 APTO 102 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: PODER !MOVEIS lIDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000005905 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 724,44 - Data para
pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$790,oo Descrição dos valores: Valor do título: R$ 724,44 -

Juros: R$ 5,55 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 187844/2011 Sacado: ROBSON VICIORlNO QUARESMA Endereço: R RUDOLPHO C E
rANGE 45 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-710 Credor: BVFINANCEIRAS/ACF! Portador: - Espécie: CBI
- N° Titulo: 131034397 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 882,18 - Data para pagamento: 16/09/2011-
Valor total a pagar R$1.081,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 882,18 - Juros: R$ 120,85 Emolu
mentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

--------- Apontamento: 187880/2011 Sacado: ROSA FRANCES DA SILVA Endereço: R PE A(1lERTO
ROMUALDO JACOBS 217 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: INFOX RECUP E COM DE
PARACHOQUES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 111 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 1.290,00 - Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$1.363,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.290,00 - Juros: R$ 4,73 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 187847/2011 Sacado: SIDNEI CORDEffiO DE UMA Endereço: RUA EXP ANTONIO CAR
WS FERREIRA 104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-101 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTO

•

MERCANTILS/A Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 000039987271 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.193,68 - Data para pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagar R$2.645,25 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.193,68 - Juros: R$ 382,43 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: H$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 187915/2011 Sacado: SILVIAAPARECIDAMAIER Endereço: PEALBERTOR JACOBS 217 ex:
01- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: INFOXRECUPERADORAECOMDEPARACHO Portador:
- Espécie: DMI - N" Titulo: 52 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.300,00 - Data para pagamento:
16/09/2011-Valor totalapagarR$1.376,41Descrição dos valores: Valor do título: R$!.300,OO - Juros: R$ 3,46
Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05
--------------_----------------_--_------------------------------_----------------------------------------------------------

Apontamento: 187648/2011 Sacado:VALDffiDEIAJUSTINA Endereço: RUAHENRIQUENAGEL, 92 - TER
REO - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-560 Credor: PODER !MOVEIS lIDAME Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 0000004922 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$497,50 - Datapara pagamento:
16/09/2011- Valor total a pagar R$578,63 Descrição dos valores: Valor do título: H$ 497,50 - Juros: R$ 8,95
Emolumentos: H$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: H$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de
13/09/2011.

Iaraguã do Sul (SCl,13 de setembro de201!.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substifuto
Total de títulos publicados: 29

Apontamento: 187508/2011 Sacado: ANA JURAI NARWCH Endereço: RUA JORGE CZERNIEWIZ 1011
APTO 104 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: PODER !MOVEIS llDA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N" Titulo: 0000010802 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 712,80 - Data para pagamento:
16/09/2011-Valor total a pagar R$787,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 712,80 - Juros: R$.5,46
Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24
-----------------------------------.-----------------------------------------------------------P-.---------------------------
Apontamento: 187500/2011 Sacado: BELIA PIZZA COM. DE AUMENTOS llDA EPP Endereço: PRE
FEITOWALDEMAR'GRUBBA 2633 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: GRAFICA E EDITORA
CORREIO DO POVO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3687-2-10 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 60,00 - Data para pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagar R$129,46 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 60,00 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: '187895/2011 Sacado: COMERCIAL MARlNAIY lIDA Endereço: PASTOR ALBERT SCH
NElDER 699 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: INDUSTRIA DE PIASTICOS LUZ lIDA-EPP
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 3851003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 446,56 - Data para
pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagarR$522,5lDescrição dos valores: Valor do título: R$ 446,56 - Ju
ros: R$ 0,74 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187897/2011 Sacado: COMERCIAL MARlNAIY lIDAME Endereço: R PASTOR ALBERT
SCHNEIDER 699 SAlADl - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: MARGARElli TREVISAN NASCI
MENTO EMBAlAGENS-ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 005387001- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 615,{i6 - Data para pagamento: 16/09/2011- Valor total a pagar R$692,30 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 615,66 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187869/2011 Sacado: DElSE APARECIDA CANDIDO DELPHINO WOLF Endereço: ROD
BR 280149 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 000038051597 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.549,41 -

Data para pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagar R$3.226,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.549,41 - Juros: R$ 572,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 187845/2011 Sacado: DERLIMORE Endereço: RALWINMUllER 471 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89257-020 Credor: RVFINANCEIRAS/ACF! Portador: - Espécie: CEI - N'Titulo: 251016577 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$1.332,32 - Data para pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagar R$1.495,90
Descrição dos valores: Valor do título: H$1.332,32 - Juros: H$ 88,37 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 187649/2011 Sacado: EDEMlL')ON JOSE4 FRANCA Endereço: ELEONORA SATLER PRADI
125 APTO 204 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:'89253-080 Credor: PODER !MOVEIS llDAME Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 0000006218 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 662,56 - Data para pagamento:
16/09/2011- Valor total a pagar R$736,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 662,56 - Juros: R$ 4,63
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 187384/2011 Sacado: FABilllADE CASSlA GONCALVES Endereço: ADAO NOROSCHNY
270 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-510 Credor: PODER !MOVEIS LJDA ME Portador: - Es

pécie: DMI - N"Titulo: 0000006422 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 465,20 - Data para pagamento:
16/09/2011- Valor totaI a pagar R$541,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 465,20 - Juros: R$ 3,10
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 187009/2011 Sacado: GISELMA FERRARI AFONSO Endereço: RUA REINOLDO RAU,
278 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-971 Credor: MARIA ADElAIDE FLORES EPP Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 86346 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$147,90 - Data para pagamento:
16/09/2011-Valor total a pagar R$213,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ [47,90 - Juros: R$ 0,83
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187561/2011 Sacado: GRAN RAMA INCORPORADORA LIDA Endereço: AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 1389 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: RV GEVAS FOMENTO MER
CANTILIl'DA Portador:MR lND E COM DEMATER Espécie: DMI - N" Titulo: 5121551 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 290,00 - Data para pagamento: 16/09/2011-Valor total a pagar R$364,36 Descrição
dos valores: Valor do Iitulo:R$ 290,00 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital; R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 187562/2011 Sacado: lND E COM. CONFECCOES LIDAEPP Endereço: FREDOLINOMAR-
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1ttJTEBOL AMERICANO

Breakers está invicto no nacional
Ainda sem patrocínio, os quebradores
venceram o segundo jogo no torneio

JARAGUÁ DO SUL
............. ,..................................................... . .. , , " .

TITApRETTI

Jogando em casa, no campo do

Estrela, o Jaraguá Breakers
derrotou o Ribeirão Preto Chal

lengers por 16 a 9 no último sá

bado' dia 10. Essa foi a segunda
vitória dos "quebradores" em

dois jogos pelo 3° Torneio Tou

chdown, campeonato nacional
de futebol americano.

Formado há oito anos, mes

mo com a boa campanha no

Campeonato Catarinense e no

Nacional, o Breakers ainda não.
conta com patrocínio. Segun
do o dirigente do time, Everton
Gnewuch, o apoio financeiro
à equipe é fundamental para a

atuação dentro de campo. "Te
mos tido bons resultados e um

público fiel que acompanha o

Breakers, mas ainda precisamos
de ajuda financeira. O apoio ao

esporte é essencial, inclusive

para afastar crianças e jovens das
drogas", comenta.

O próximo compromisso dos

jaraguaenses será no dia Iode ou

tubro, contra oVasco da Gama Pa
triotas, no Rio de Janeiro. Gnewu
eh conta que todas as despesas
da viagem serão bancadas por
cada um dos 45 jogadores, e só
as passagens custam cerca de R$
175. "Sem patrocínio, vamos fazer
amistosos e eventos para levantar

, . . "

recursos para os proximos Jogos,
afirma o dirigente.

O último confronto do Iara
guá Breakers marcou a estreia do
técnico do ataque Dennis Prants,
e dos' jogadores Iohnny Dreher,
Iamal eWilliam. Segundo Prants,
que já passou pela Seleção Bra
sileira de Futebol Americano e

também vai atuar no Breakers
como quarterback, a avaliação
do time foi muito boa. "Os joga
dores tiveram um bom desempe
nho. Jogamos com uma equipe
que não foi muito difícil de ven

cer, mas para encarar oVasco, va
mos fazer algumas alterações no
ataque", conta.

Vitória já é o vice-líder daPrimeirona
O atual campeão do Campe

onato Jaraguaense da Primeira
Divisão continua mostrando
sua força. No último fim de se

mana, o Vitória recebeu o Néki
e conquistou a quarta vitória na

competição, assumindo a se

gunda colocação na tabela. Os
três pontos vieram dos pés de
Fabrício, que, aos 3 minutos do

segundo tempo, recebeu bola

na entrada da área e tocou no empate em 1 a 1 com o Cruz de
canto, marcando o único gol do Malta. Com o resultado, a equipe
jogo, fechando o placar em 1 a O cruzmaltina caiu para a terceira

para o Vitória.
.

colocação. Agora, o artilheiro iso-
No domingo, os outros dois lado da competição é Fabrício, do

jogos da primeira rodada do re- Vitória, com seis gols marcados.
turno terminaram empatados. O, Pela segunda divisão, apenas
Botafogo enfrentou o Flamengo um jogo movimentou a competi
e ninguém marcou, fechando o ção, fechando a primeira rodada.
placar em O a O. Já o João Pessoa O Barrabaxo venceu o Grêmio
se manteve na liderança com o Garibaldi por 3 a 2.
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Ford Empresas: (11) 4174.3900

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 19/09/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (caí. FAE2) a partir de R$ 26.900,00 à vista ou financiado com taxa de
1,87% a.m. e 24,90% a.a., 53,9% de entrada (R$ 14.499,10) e saldo em 60 parcelas de R$ 399,00 na modalidade CDC com 120 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos(IOF). Valor total a prazo de R$ 38.439,10. Custo Efetivo Total (CET) ca!culado na data de 08/09/2011 a partir de 2,19% a.m. e 29,66% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Novo Ford Ka 2012 (cal. KBX2) a partirde R$ 24.490,00 à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m. e 24,90% a.a., 56% (R$13.714,40) de entrada e Saldo em 60 parcelas de R$ 349,00 na modalidade CDC com 120 dias de carência para pagamentoda 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor talai a prazo de R$ 34.654,40 Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 05/09/2011 a partir de 2,22 % a.m e 30,12 % a.a, através do ProgramaFord Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição doCET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF
(não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores
válidos para cores sólidas. Frete incluso.

, CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule atê RS l 0.000 em descontos na comp!;il de seu Ford Zero.
Capltal$ &fegUIesmeiropolltanas: <KlOI .48581O<!mats I"",(ldades: 0800 722 4115S.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

Lazer

as '9 ás" 7h. Na'�re'na Jaraguá.

a ç ã o c o m u n ,i t á r i a
. W2011
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