
Ninguém é
100% o que
é. ou o que
acredita ser.

LUIZ CARLOS
PRATES

, Página 3

Personagem do Vale
Curitibano, criado em Santa

Catarina, AlexandreMeldau assina
obras expostas em casas, restaurantes,

. salões defestas e até em capa de revista.

AS MÁSCARAS
NECESSÁRIAS

MIX

Q� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�cJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
��������

'DESDE 1919

Dnitespera liberarBR-280
até ofinal desta semana
A RODOVIA FOI INTERDITADA DEVIDO A UM

deslizamento de terra na altura do km 93, trecho entre

Corupá e São Bento. É a segunda interdição que ocorre
no local este ano em função das chuvas. Página 19

Morte de costureira ainda

émistériopara a polícia
CLÁUDIA BORBA, 27 ANOS, MORREU EM MAIO, DIAS

depois de ser agredida'. O resultado do exame
realizado emmateriais coletados do corpo da
vítimavoltou de análise sem resultado, Página 23

EDUARDO MONTECINO

UM EVENTO ESPECIAL

R$ 4.5 MILHÕES SERÃO INVESTIDOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS. PÁ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

' ••••••••••••• \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'•••••••••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Lourival Karsten

i�q,iOJ;1 evegl�."d.tJ.�pl,lQ��,\
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do setor, que a cada Çluatro
anos apresenta seus
:jançamenfbs';!éiti';ter.
equipamentos e também
�9ftwares. Rntr� ,as.,p,Q!jlfQ
mais de dez empresas
brasileiras - de um total
de" 1400 expositores - {lue

", tI

estarão expondo nesta
feita estará a SjstêxiHt� .

Iaraguã do Sul que repete
a�,sim � �articiNação ,9ge. .

já teve em 2007 na Itrila de
Munique, na Alemanha. O

objetivo princip.ai é'tazer o'! ': I

lançamento no mercado de
novos produ,to�: o S)Zst�xtil ! 1

ERP em versão Java e o

ECM (Bnterprise Content
.

Mariagement), que é &1
conjunto de ferramentas
para gestão eletrônícatais.

,'.

como Portal, Bussíness
Inteligence, BPB (Business

, �'" 'iif', I :'/1
.

Process Management
- Gestão de Processos
de Negócio) e ®ED
(Gerenciamento Eletrônico
de Documentos).
Portanto, um endereço a

ser visitado pelos diversos
empresários 'da regiâo'"
que serão parte dos cerca

, de'120.mil visitantes
esperados.

Vendedores
Em tempo de vendas fortes os

vendedores são incentivados e

em tempos de vendas fracas são
pressionados, mas, dificilmente
demitidos. Em especial no setor
têxtil está aberta a temporada
de caça não só aos vendedores,
mas também supervisores e

gerentes de vendas.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 669
02 - 04 - 05 - 06 - 12
13 -15 -16 -17 -18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2694
32 - 35 - 44 - 55 - 65 .

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% I.SETEMBRO.2Clll

D TR 0,150% I 3.SETEMBRO.20 I I

I CUB 1.125,50 SETEMBRO. 20 11

C BOVESPA "'.0,25% 13.SETEMBRO.20Il

A POUPANÇA 0,6275 13.SETEMBRO.20Il

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCI� (EM R$) 1,7115 I,712� 'I/IIi' O,,�6%II DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6100 1,7500 iII," 0,57%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 "11ft! 0%
S EURO (EM'R$l 2,3379 2,3408 '111!; 0.46%

Ikarsten@netuno.com.br

Um prêmio para aWeg
Isto provavelmente soa banal para todos, pois a Weg já recebeu
uma infinidade de prêmios, porém, estou falando de algo

muito especial Este prêmio que será entregue no próximo dia 23 de
setembro noMuseu da Weg é na verdade um selo: "Começar de Novo"
que será atribuído à empresa por sua participação na reintegração
de apenados através do projeto Âncora. Além de a empresa utilizar
mão de obra de apenados para realizar alguns trabalhos dentro
do presídio, alguns também tiveram a oportunidade de integrar
o quadro de funcionários da empresa. Sob todos os aspectos, o
trabalho com os apenas na cidade é um exemplo.

eiráo do Inlposto
Neste sábado, dia 17 de setembro, acontece o

Felrão do Imposto, promovido pelo Núcleo de
Jovens Empreendedores. Além de poder comprar
medicamentos sem impostos na'Farmãcia Popular,
será possível avaliar o percentual de impostos
incidentes em diversos produtos em gôndola especial
no Breithaupt, subscrever o projeto do Movimento
Brasil Eficiente a ser encaminhado ao Congresso
Nacional e ainda participar do sorteio do direito à

aquisição de um Fiat Uno sem impostos ..

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
.
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP
89.259-300, Jaraguá 'do Sul - SC - E-mail: Jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO -

COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.004096-4

Autor: Posto Bogo Ltda
Réu: Rota Comércio de Produtos Automotivos Ltda. ME e outro.
Citando (a) (s): Rota Comércio de Produtos Automotivos Ltda. ME, Rua
Duarte da Costa, 830, Michel - CEP 88.8'03-150, fone (049), Criciúma
SC. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada (s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica (m) ciente (s) de que,
neste Juízo de Direito.frarnitarn os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo, em 15 dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, pressumir-se-ão acei
tos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial
(art.285, c/c art.319 do CPC). E, pará que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O
dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de Agosto de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS
DE ENGENHARIA N°. 07/2011 - PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 109/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços
de Consultoria em Engenharia Sanitária e Gestão Ambiental' e de Qualidade,
para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambien
tai da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciàmento até: 29 de setembro de
2011 às 8h45min.
Abertura do Processo: 29 de setembro de 2011 às 09h.
local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licita
ções de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h.
Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 14 de setembro de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ollvenção Lojista
Termina hoje a 52a Convenção Nacional do Comércio
Lojista que acontece em Fortaleza. O presidente da CDL,
Wanderlei Passold, lidera a comitiva da entidade que faz
parte de um grupo de 500 pessoas de Santa Catarina.

Um trilhão
'Está previsto para hoje a chegada do impostômetro a um

número emblemático que é de um trilhão em impostos
arrecadado este ano. Este número será alcançado 35 dias
antes em relação ao ano passado. A estimativa é que nos

brasileiros paguemos este ano 1,4 trilhão de reais em

impostos, ou seja, 12% a mais que no ano passado. É duro v�r
grande parte deste nosso suor indo para o bolso de corruptos.

Caras pintadas
As comemorações do sete de setembro deste ano trouxeram uma

novidade muito importante que foi a volta dos "caras pintadas"
às ruas. a sentimento de indignação em relação aos casos de

corrupção é que moveram pelo menos uma pequena parte da
população que parece que perdeu a capacidade de se indignar.
a protesto é uma das formas de manifestação que a democracia
nos proporciona e que foi a bandeira de lutas de toda uma
geração que clamou por "diretas já".

EDUARDO MONTECINO

Semana da micro e pequena
Em uma promoção da Apevi, acontece no período de 3 a 6
de outubro evento comemorativo aos 26 anos da entidade
completados no último dia 10. Os palestrantes são de altíssimo
nível e o evento será gratuito. A principal palestra acontece no
dia 3, em conjunto com a plenária daAcijs/Apevi.

IF/SC
A presença do reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, Iesué
Gracilíano da Silva, na reunião daAcijs/Apevi foi ummomento
marcante para a discussão em torno-da educação técnica na região.
a campus de Iaraguá do Sul foi o terceiro criado no Estado, em 1994
como EscolaTécnica Federal. Para 2014 o plano é atender 2.400 alunos
divididos entre os dois campus: Centro e GeraldoWerninghaus.

Dólar valorizando
A instabilidade no mercado mundial e as mais baixas que altas
das bolsas estão desvalorizando o real em relação ao dólar. O que
poderia ser uma boa notícia para os exportadores pode ser uma

péssima notícia para a inflação, pois a alta da moeda americana
está compensando a queda nas cotações das commodities e assim
continua a tendência de aumento na inflação brasileira.
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EM
Ontem ouvi uma observação de um

amigo, fiquei pensando e. dei-lhe
toda a razão. A conversa rolava sobre li
vros e leituras.foi quando o meu amigo
contou-me que acabara de ler, mais uma
vez, uma velha verdade humana que diz
assim: - "Ninguém jamais vencerá na vida
sendo 100% do que é".

'

Dito de outro modo, se você não usar

máscaras, se não mentir, se não for falso
em 'muitos momentos, não chegará ao

sucesso. Será que alguém discorda? De

fato, e só nós sabemos disso, somos insu
portáveis. Somos tão repugnantes, secre
tamente, que em muitos momentos nem
nós mesmos nos suportamos.

SEGREDO

redac:ao@oc:orreiodopovo.c:om.br

,

o DA!
Nem vou citar as nossas contuma

zes ações negativas que nos empurram
para o abismo. Nossa consciência, nos
sa razão, nos diz para que não façamos,
mas o irracional que atende pelo nome

de emocional nos empurra no abismo. E

depois disso, criamos as desculpas, com
detalhes e mais detalhes a justificar a

tolice feita. Mas disso resulta que o sub

consciente, onde jaz o superego, nossa
instância moral, nos faz pagar pelo que
fizemos. Tudo gerado pelo sentimento de

culpa do que fizemos, contra nós ou con
tra alguém.

Bom, não vamos longe, leitora, leitor,
quantas vezes eu já disse aqui que esta

nossa vida na terra é um teatro, um for
midável baile de máscaras? A leitora me

conhece por fora, eu me conheço por
dentro. Eu conheço a leitora por fora, ela
se conhece por dentro, e ambos menti
mos, e todos nos enganamos.

Agora imagine se pudéssemos conhe
cer o nosso futuro cônjuge exatamente

como ele ou ela é, em estado 100% puro,
sem dissimulações. Deus nos livre, sairí
amos correndo porta fora e chamando a

Defesa Civil, estado de emergência, peri
gomáximo ...

Melhor é andar de máscaras, engana
mos -a nós mesmos e aos outros. Eu, por
exemplo, como sou bom ...

RÁDIO
Velhas verdades, ah, como seria a vida sem

elas! Por exemplo, se você tem aí agora um pla
no, um projeto, estude-o bem, pense, repense,
faça perguntas indiretas às pessoas, mas não
conte a ninguém de seus projetos. A tendência é
de que o ponham abaixo ou por desânimos ou

por invejas "criativas': .. Na moita tudo émelhor.

CABELO
Já faço comentários diários

para várias emissoras de Santa Ca

tarina, e agora vou ter um progra
ma matinal de 1 hora de duração,
na Rádio CBN de Lages. Sim, da
rede nacional CBN. Quero incen
diar as manhãs lageanas.

Num programa de tevê ontem

à tarde, um cabeleireiro dizia que o

cabelo curto estará na moda para
as mulheres no próximo verão. Não
adianta estar na moda, os "bermu
dões" não deixam elas cortar, e elas,
sem voz, não cortam.

DO LEITOR
-

I
f/J/l

Adia 10 de setembro de 2011 vai
ficar marcado na história de

Jaraguá do Sul, pois aconteceu o pri
meiro manifesto de repúdio e com

bate à corrupção em todas as esferas,
municipal, estadual e federal. Tive
mos a participação de professores,
aposentados, pessoas anônimas que
passavam no local damanifestação e

nos apoiavam com salva de palmas,
alunos daCatólica de SantaCatarina/

Campus Jaraguá do Sul, bem como

a participação e o apoio do DCE da
Católica. A população que estava na

manifestação clamava por uma polí-
. tica voltada para a sociedade, livre de
conchavos, de corrupção, de interes
ses pessoais, pediapor transportepú
blico de qualidade,mais escolas, qua
lidade na saúde, educação, menos

impostos, clamava pela proibição da

prática do nepotismo, pediapara que
a população não trocasse seu voto

por cesta básica, enfim, vários foram
os discursos. O que podemos pinçar
de tudo isso é que a juventude está

acordando, não somente a juventu
de, e sim a sociedade como um todo.
Precisamos analisar em quemvotar, e
se chegarmos à conclusão de que do
jeito que está, está ruim, devemos fa
zer a faxina em 2012.

FALE CONOSCO

A população tem de sair às
ruas, pintar a cara como fizemos
no dia 10, e lutar por uma políti
ca séria, uma política limpa, sem
raposas velhas que ficam sugando
os recursos da máquina pública
para os seus próprios interesses.

Acorda Iaraguá, acorda Santa
Catarina, acorda Brasil. Essa foi a pri
meira manifestação, porém não será
a única, estamos apenas iniciando
uma luta, luta essa contra a corrup
ção, a qual contamos com a sua aju
da para vencermos. Participe você -

também da segunda edição da ma

nifestação de combate à corrupção,
a qual ocorrerá no dia 12 de outubro
às 13h, na PraçaÂngelo Píazera, Para
finalizar: Caminhando e cantando...
E seguindo a canção... Somos todos
iguais... Braços dados ou não... Vem,
vamos embora... Que esperar não é
saber... Quem sabe faz a hora.... Não

espera acontecer... (trecho damúsica:
PraNão DizerQue Não Falei Das Flo
res/GeraldoVandré).

Luís FernandoAlmeida,
presidente do DeE (Diretório
Central dos Estudantes) da
Católica de Santa Catarina!

Campus Jaraguá do Sul

CHARGE

1I0CK
SOLIDÁRIO

ICOMPAREÇA!

Estas pessoasforam
aposentadqs comgrandes
saláriospor invalidez e,
se comprovada afraude,
assaltapfl,ffl os cofres
públicosmensalmente ao
receber um valor indevido.
Osmédicos queassinaram
osatestadosautorizando
o afastamento também
devemseri vestigados e,

.

em cds. cessãrio, punidos
exemplarmente:Não é
possível que os responsáveis
saiam ilesospor este crime
contraa sociedade.
Também é um bom
momento para sociedade,
começara discutiras

.

desigualdades existentes
entre os trabalhadores
da iniciativaprivada e a

pública.Porque ossegundos
recebem aposentadoria
três vezesmaiordo que
osprimeiros?Será que
trabalharammais?
Estudarammais?
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J ÁOPESSOA

PERIGO Asfalto da rua Paulo

Egert, onde estudantes enfrentam
Ouxo do trânsito e falta de calçadas

Moradores reivindicam asfalto,
continuidade de rua, vagas na creche e

melhor atendimento no posto de saúde

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

ObairIO João Pessoa, que faz
limite com Schroeder, cres

ce a olhos vistos. Dados do Censo
2010 do IBGE (Instituto Brasileiro'
de Geografia e Estatística) já apon
tavam 4.534 habitantes. Em 2007,
eram 3.770 moradores. Já o Censo
2000 indicava 2.542 habitàntes.
Hoje, são 99 empreendimentos ca
dastrados junto à Prefeitura. Des

tes, 23 são relacionados à constru

ção civil, 12 ao comércio varejista,
'

11 indústrias e nove de serviços
de consertos e restauração. E é

justamente
.

em consequência
desse crescimento que a comu

nidade clama por melhorias na

infraestrutura urbana. Ruas es

buracadas de chão batido, trecho
inacabado de asfalto e tubulação
estreita, com necessidade de im

plantação de galerias, estão entre
as reivindicações.

Dentre as outras obras elen
cadas está a continuidade da
rua Oscar Ferreira Mendes, que

permitirá o acesso dos estudan
tes pelo interior do bairro, esca
panda do fluxo ininterrupto de
veículos da Rodovia João Lúcio

da Costa (SC-416), ou rua Ma

noel Francisco da Costa, que
tem trecho asfáltico inacabado
de 3.095,91 metros de asfalto,
previsto para execução no edital
195/2011 da Prefeitura.

A falta de acostamento ao

longo da SC-416 e a necessidade
de uma lombada elevada pre
ocupam a comunidade, assim

como o atendimento no posto
de saúde, que já não atende a

demanda de consultas médicas.
O estado de abandono da área

de lazer, o lixo acumulado e a

falta de abrigo de ônibus na rua
Oscar Ferreira Mendes, também
são lembrados.

Segundo o presidente da As

sociação de Moradores do Bair
ro João Pessoa, Luiz Amarante, a
rua Paulo Egert, já asfaltada, não
aderiu ao Programa Nosso Asfal
to e foi viabilizada com recursos

próprios.' "Oada � morador I pagou,

PEO O
Comunidade quermais

vagas no Centro de Educação
Infantil Cecília Salter llarsten

R$ 2.200 para esse asfalto" ates

ta. Segundo ele, é comum o bar
ro descer da parte alta do bairro
e desembocar na rua, toda a vez

que chove mais forte.

EI� conta também que teve

de' alugar uma casa para sediar
a associação de moradores, en
quanto a obra do Cras (Centro de
Referência de Assistência Social),
junto ao conjunto habitacional
em construção, não for concluí
da. O local está previsto para se

diar a entidade.
Na entrevista exclusiva à re-

, portagem do O Correio do Povo,
Luiz Amarante ressaltou que
um dos grandes desafios de sua

gestão é mobilizar o bairro para
participar ativamente da asso

ciação. "São 15 alias sem força,
sem visibilidade, sem endereço e

sem voz", desabafa, reclamando
do descaso das administrações '

anteriores à atual, O líder comu
nitário ressalta que não tem pre
tensões políticas. O secretário de

Administração, Ivo Konell, e o.se
cretário de Obras, Odimir Lesco
wicz, argumentam que as fortes
chuvas das últimas semanas difi
cultaram o cronograma de obras,
que passou a ser cumprido a par
tir de agora.

���
�Cf íl A SA

CRESCIMENTO
HABITACIONALCrescimento impulsiona

busca por infraestrutura··
2000: 2.542 moradores

2007: 3.770 moradores

2010: 4.534 moradores
* Dados do mGE

Luiz llmarante, presidente
da lIssociação de

Moradores do João Pessoa

o bairro João Pessoa recebeu essa denominação no
governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, durante
a chamada campanha nacionalista. Vale lembrar que ,

o paraibano João Pessoa foi vice-presidente de Getúlio

Vargas. Antes, pertenceu aó território do Itapocuzinho
2. Dentre. os colonizadores, a etnia predominante é

a alemã: Um fato que marcou o lugar foi amorte do

primeiro presidente da comunidade Evangélica Luterana,
Fernand Sacht, alvejado por policiaismilitares dentro
da Sociedade João Pessoa, em 1934, ,por se negar a abrir
as portas da entidade. Outra situação que marcou o

bairro, no'mesmo período, foí a "Noite dos Tambores

�i,!
ir. "

<lU��I�? �W,� o�r���x�cuta
, �nte . IwJ;qvlJitlento hSt�,1�.:
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Insegurança, poeira e lama
A dona de casa Idanir Güths,

42 anos, que reside no número

8770 da rua Manoel Francisco da

Costa, que há 14 anos mora no

local com o marido e os filhos,
diz que não aguenta mais espe
rar pelo asfalto no trecho onde

mora, incluído nos 3.095;91 Ille
tros previstos para execução no

edital 195/2011. Para ela, a obra
será uma conquista. "Temos dois
filhos e eles não conseguem ficar

no ponto de ônibus sem levar ba
nho de lama ou de pó, antes de

chegarem à escola", reclama. Ela
mostra a água acumulada com

a chuva: "tenho uma 'lagoa de

peixe' na frente da minha casa",
complementa.

O metalúrgico Kely de Mo

raes, 28 anos, que aguardava o

ônibus ao longo da SC-416 para
levar a filha Gabriela, de cinco

anos, para o Centro de Educação

Infantil Salter Karsten, confir
ma a insegurança causada pelo
grande fluxo de trânsito ao longo
da rodovia estadual. "Os veículos

sempre estão em alta velocidade,
não tem acostamento e quando
chove, alaga tudo". Kely, que veio
de Pérola do Oeste (PR) e vive há
três anos no João Pessoa, se mos
tra apreensivo. "Aqui passammui

tos estudantes, e uma lombada
iria ajudar", opina o metalúrgico.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
'. Uma área de lazer

• Um centro de educação infantiI-Cecília Satler llarsten
• Uma escola - EscolaMunicipalMachado de Assis
• Um posto de saúde

·_-99
• JÍgwi tratada - cobertura de 1000/0

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• Ampliação da ruaOscar FerreiraMendes

lííJJ[!I'Iiifjft@,iI1IRifil
• Melhoria na infmestrutura da área e lazer

• Lombada elevada na SC-416

• Ilumento de vagas noCentro deEducação Infantil
• Maismédicos para o posto de saúde

MELHORIAS INICIADAS PELA PREFEITURA

.1ImpIiação do Centro de Educação InfantilSaIter llarsten
• Refonna da EscolaMunicipalMachado deAssis
• lImpIiação da ruaOscar Ferreira Mendes
• Asfalto em trecho de três quilômetros da ruaManoel Francisco daCosIa (SC-416)
• Construção de 76 casas populares e de unidade do eras
(Centro deReferência emAssistênciaSocial)

• Cóntratação demédicos para o posto de saúde

MORADIA
Prefeitura iniciou a construção de 76 casas populares,
através de convênio com govemo federal

viços Públicos, Odimir Lescowi
cz, garante que desde segunda
feira as máquinas da Prefeitura
voltaram a circular pelo bairro,
tanto para iniciar a limpeza da

região que circunda a área de

lazer, como para a continuidade
da rua Oscar Ferreira Mendes,
que ligará o João Pessoa em di

reção ao São João. "Foram quase
40 dias de chuva, e com isso tudo

atrasa", justifica Odimir. Sobre

problemas como tubulação es

treita, falta de escoamento e bu

racos, ele revela que pretende se

reunir com a comunidade para
tratar dessas. questões. "A bura

queira é normal, com essa chuva.
Devo conversar com os morado

res, nos próximos dias, para ver

o que se pode fazer pelo bairro",
assegura Lescowicz. Já a secre

tária de Habitação, Maristela

Menel, afirma que em 2012 está

prevista a entrega do Loteamen

to Harmonia, com 76 unidades.

SU)EIRIl
Ponto de ônibus sem abrigo e acúmulo
de lixo preocupam comwüdade

Obras a partir dessa semana,
, .

asseguram os secretános
Na segunda-feira, o secretário

de Administração da Prefeitura,
Ivo Konell, garantiu à reportagem
do OCP que as obras já licitadas
e previstas já começaram. "O as

faltamento do trecho de 3 quilô-·
metros da rua Manoel Francisco
da Costa começa imediatamen

te, executado pela Infrassul, que
venceu a licitação", declarou. Ele
lembra que a contestação de uma
outra empresa que concorreu no

edital 195/2011 e perdeu, atrasou
na execução dos trabalhos. Konell
informa também que a Prefeitura

já iniciou sondagem para cons

trução de uma ponte de 200 me

tros na área que passa a receber
o asfaltamento, na ligação entre

Iaraguá do Sul e Schroeder. "Já está
autorizada a, contratação para a

sondagem", reforça.
Quanto ao aumento no nú

mero de vagas no Centro de

Educação Infantil Salter Karsten,
lembra que o local está em obras

e que a demanda será atendida
de acordo com a lista de espera.
Ivo Konell também garante que
a falta de médico no posto já foi
solucionada. "Os médicos estão

sendo contratados e até o dia 20

estanios com inscrições abertas

para a contratação de médicos

para os postos. Estamos suprin
do os que estão com maior difi

culdade", reforça.
Konell também observa que

já foi autorizado o edital para
a contratação da empresa que
fará a segunda etapa das obras

do Cras (Centro de Referência de
Assistência Social). "Acredito que
até 15 de outubro recomecem as

obras", avalia.
Já o secretário e Obras e Ser-
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Prazocurto

para aplicar
verbadaSDR
R$ 4,5 milhões estão previstos para reforma
de escolas estaduais, mas obras devem
ser concluídas até dezembro deste ano

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Para assegurar o uso do or

çamento de mais de R$ 8,8
milhões aprovado para a Gerên
cia de Educação, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional de

Jaraguá do Sul realiza um muti

rão para licitar cerca de 20 proje
tos até o fim deste mês. Além da
corrida para acertar as questões
burocráticas até as ordens de

serviços, as obras devem ser fi
nalizadas em dezembro de 2011.

Nessa etapa, R$ 4,5 milhões se

rão investidos para a reforma de
escolas da região.

Houve um freio expressivo
na liberação de recursos 'para as

obras das gerências da secreta

ria. Sob o governo de Raimundo

Colombo (DEM), o Estado conte
ve os gastos com as regionais du
rante o primeiro semestre deste
ano. Se não bastasse, o governa
dor prolongou também a nome

ação do titular da SDR de Jaraguá
e dos .seus gerentes. Sem dinhei
ro e com a equipe incompleta, os
trabalhos ficaram praticamente
parados nos primeiros meses.

Por isso, a SDR corre contra

o tempo para conseguir aplicar
o orçamento previsto para este

ano. Caso contrário, os recursos
terão de ser devolvidos ao gover
no estadual. Segundo a gerente
de Infraestrutura, Isaura Silveira

(PSDB), o encaminhamento das

propostas para os procedimen
tos licitatórios garantirá o uso do
valor aprovado no ano passado.
Ela afirma que, além dos R$ 4,5
milhões, o restante da verba será
aplicado em outros serviços.

No ano passado, o orçamen
to da Gerência de Educação foi
mais de R$ 6 milhões. E de acor

do com Isaura, todo o recurso

foi aplicado. Contudo, a dife

rença para este ano é que com a

economia forçada pelo governo
estadual, obras importantes fi
caram até agora na fila de es

pera. Mais de dez unidades de
ensino da região aguardam por
reformas, revisão das instala-

._

ções elétricas, troca de telhados
e forros, construção de acessos

para pessoas portadoras de al

guma deficiência física, entre

outros. Apesar do prazo apertado
para concluir essas obras, Isaura
garante a realização de todos os

serviços até dezembro.
Na lista de obras paradas, há

projetos em fase de licitação,
outros ainda devem ser enca

minhados ao governo do Esta

do e alguns aguardam a apro

vação da Secretaria do Estado

.

da Educação. O secretário Lia

Tironi pretende ir hoje para Flo
rianópolis, onde apresentará
os projetos para aprovação da'
Secretaria de Educação. Tironi
tem mantido conversas com o

governador acerca da necessi

dade de mais empenhos (au
torização de gastos dado pelo
Estado) para a SDR.

EDUARDOMONTECINO

Isaura Silveira comanda

parte burocrática dos
projetos que devem ser

licitados ainda neste ano

Obras grandes
para 2012
Duas obras em escolas estaduais

começam este ano, mas os

serviços terminarão em 2012.

Uma delas contemplará a reforma

geral da unidade Heleodoro
Borges, de Iaraguá do Sul. O outro

projeto está previsto para a Lauro
Zimmermann, de Guaramirim.
JáMassaranduba receberáum

prédio novo para abrigar a escola
GeneralRondon. Para essas

obras, parte dos recursos será do
orçamento previsto para 2011 e

o restante virá do fundo do ano

que vem. Os prédios alugados
para escolas estaduais não podem
receber reforma.

lIJELHOftIAS

Escolas da região
serão beneficiadas

.JJlRIIGUÍl DO SUL

• João Romário Moreira
• José Duarte Magalhães
• Heleodoro Borges
• Giardini Lenzi

• Erich Gruetmacher

• Abdon Batista
• Euclides da Cunha

.SCHROEDER

• Elisa Cláudio Aguiar

• MIISSJlRJlNDUBJI

• General Rondon

•Maria Konder Bornhausen

• GUJlRJlMIRIM

•Almirante Tamandaré

• Lauro Zimmermann

• São José

O CORREIO ERROU
Na edição de ontem, a nota relereq,te ao ColégioMarista São Luis
estava errada, por isso, OCP repete boje o rankiJlg do Enem.

'iS (:;(O:I/IO(::l,l�Ç()Et'J
.JJlRJlGUÍl DO SUL

• Jls dez escolas com asmaioresmédias
EnsinoMédio Regular/ Pública

1 - Holando Marcelino Gonçalves 595,29
2 - Heleodoro Borges 561,82
3 - Euclides da Cunha , 550,69
4 - Roland Dorsbuch 549,76
5 - Abdon Batista : � 542,82
6 - Darci Pranke 538,76
7 - Alberto Bauer � 529,26
8 - Giardini Lenzi 526,35
9 - José Duarte Magalhães :.512,71
10 - Vitor Meirelles 502,48

• Ensino Médio Regularl Privadq
1 - Colégio Bom Jesus Divina Providência 665,25
2 - Instituto Educacional Jangada 628,53
3 - Colégio Evangélico Jaraguá 628,00
4 -" ColégioNlatista São .Luis 620,24
5- Senai Iaraguá do Sul 583,68
* Escolas Bom Jesus eMarista São Luís tiveramfaixa de participação igualou
acima de 75%. As demais escolas privadas participantes do exame alcançaram
taxa de participação maior ou igual a 50%.

• Educação de Jovens e Jldultos/Pública

Ceja Jaraguá ' 528,24.
Educação de Jovens eAdultos/Privada
Centro Educacional Ideal se
Sesi Escolas de Educação de Jovens e Adultos SC

"Não alcançaram média porque tiveram menos de

10 participantes ou menos de 2% de taxa de participação.

• CORUPÍl
r

Teresa Ramos : 543,38

• GUJlllJlMIRIM
Prefeito Lauro Zimmermann 535,28
Alfredo Zimmermann � : 530,97

'

São Pedro : 498,98
T

• MJlSSJlRJlNDUBII
,

GeneralRóndoii : I, 563/9'1

Felipe Manke 498,74
MariaKonderBornhausen Sem Cálculo

*Menos de 10 pessoas ou"menos de2% paT'ticiparam
do exame, por isso ficou sem calculo.

.SCHROEDBR

Miguel Couto , ,
"

545,90
ProfessoraElísa Claudio deAguiar � 477,52

,

• ·lIs 10 com as 'maiores médias

da rede pública no Estado
,." ,

. ,

'

Instituto Federâl deEducaçãoTecnologia de SantaCatarina, Florianópolis 629, 37 .

Instituto Federal de Educação CiênciaeTecnologia, Camboríü 625,78
lP/SC, São José: : , � :, 622,13 '

EscolaValetinBernardi, ltá " 615,73
EscolaFeliciano Nunes Pires, Hcrianópolis 613,74

Colégio deAplicação daUfsc, Florianópolis 611,42
Adolfo Silveira, Paraíso : , " , 604,65
Instituto FederalCatarinense,Araquari 596,00
Altamiro Guimarães, Antônio Carlos , 595,99
HolandoMarcelinoGonçalves, Jaraguá do.Sul 595,29

.

• Rede privada no Estado
Posiville, Ioinville, 683,16
BomJesus/Ielusc, Ioínville 672,57

Colégio São Luiz, Brusque : 67o,20

Colégiq, Sinoda] Do�to�Blumenau, Pomerode : ,. 666,1l

Colégio Bom JesusDívina Providência,Jâraguá do Sul 665,25
Colégio Salesiano Itajaí, Itajaí.. , 659,32
eólégiQ Bom Jesus Santo ,'Arttônih, Blumenau :.: : 658,29

Colégio Energia, Chapecó 655,03

C(')légio São Bentõ; Cticiúl)la: ,

,
.. I , , ; j'.•.•. i ••• ,."., 654,66

ColégioMarista Frei Rogério, Ioaçaba 654,60
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Patricia Moraes

ovas filia�ções
o PMDB deGuaramírím se reúne na próxima segunda
feira para fazer filiações. Entre os novos nomes,
está Everaído Sprug, líder comunítérk, e:nvolvido
principahnente com a área agrícola do rnunlcípío. O
futuro peemedebista deve participar das eleições 2012
com. candidatura a vereador. Os deputadosMauro
Mariani eCarlos Chiodiní confirmaram presença no

evento, organizado pelo prefeitoNilson Bylaardt.

2106.1926 I patric:iamoraes@oc:orreiodopovo.c:om.br

,

E preciso pressionar
Enquanto aumentam asmanifestações
da sociedadecontra a corrupção
queassola o país, osparlamentares
brasileirosparecem resistirà ideia
de colocar em pauta osmais de cem

projetos anticorrupção que tramitam
nasduas Casas, a Câmara e o Senado.
Das 102 propostas engavetadas no
CongressoNacional relacionadas ao
tema,21 estão prontaspara iraplenário
e serem votadas. O absurdomaior:

algumas estão paradas hámais de
15 anos.Há ainda outros 17projetos
queforam arquivadosporfalta de
vontade ouporproblemasjurídicos.
O levantamento, atualizado atémaio
deste ano,foi realizado pelaFrente

Julgamento
suspenso
o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina iniciou namanhã de
ontem o julgamento da prefeita
Cecília Konell (DEM), acusada de

improbidade administrativa por
ação civil pública ajuizada pelo
promotorAristeuXenofontes
Lenzi. O voto do relator
Vanderlei Romer indicou a

perda dos direitos políticos, sem
a necessidade de afastamento
imediato do cargo. Porém, o
desembargador Roberto Baasch
Luz pediu vistas e o julgamento
deve ser reiniciado no dia 20.
A acusação contra a prefeita
Cecília é por ela ter nomeado a

irmã, Carmelita Konell, para o
cargo gratificado de supervisora
de PatrimônioArquitetônico,
recebendo salário sem ter a

qualificação necessária e sem

exercer a função, já que, de 2005
a 28 de agosto do ano passado,
Carmelita, que é servidora
concursada da Prefeitura como

digitadora, estava cedida ao
Fórum. Para o advogado da
prefeita,Valmir Eloi, o julgamento
aconteceu em tempo recorde,
menos de um ano depois da
decisão da primeira instância.

a apitai
o prefeito FelipeVoigt (PP)
Ir :Jl",. t

"

°tq,J!.'ve aU{:nJenna ou eu] a tu» e

eonxo governador Raimundo
COIOIUbo, em Florianépolís.
Na Capital, o progressista
reivindico'u reeursos

para reconstruir pontes e

pavimentar ruas.

A c,omiss�o d� Son�titui2ã? e Justiça (9Cn da
AssembleIa LegIslativa aprovounamafihã'de ontem
o PL 373/20II, que institui o Programa Juro Zero.
Pelaproposta, de autoria do governo do Estado,

! empre�nQedqf�sIIP9Pul���',<lue tivere� fatut�en,to
anual de até R$ 36mil poderão ter acesso a uma liiiha '

de crédito, isenta de cobrança de juros, de até R$ 3
.

Nos quatro anos de vigênGia do programa, serão
'BiliZ�t:tpSrR$ i2,S�flbões, corawauciameiit�s I

parçelados em até oito vezes.Amatéria, que tramita em
regime de urgência, seguepara análise nas comissões
de.

.

ançasefTtip4tação e d� EC9notnia, Cíêncía, ....
I

'Fee 10gí�,'Mihas e Energlae aepoisvai"a:o plenário:

ParlamentarMista de Combate à

Corrupção.
Do total, 51 projetosdizem respeito a
leis para impormaior rigor no combate
à corrupção - com isso aumentando

penas, ampliando prazos de prescrição
ou tornando inafiançáveis crimes
dessa natureza - e estabelecemmaior

transparência com gastos públicos ou
em campanhas eleitorais.
Entre os queforam engavetados
estão o que cria varas especializadas
para julgar ações de improbidade
administrativa, o que tipifica o

crime de enriquecimento ilícito de

funcionário público, o que torna
hediondo e passível de prisão

temporária os crimes de peculato,
corrupção passiva e corrupção ativa e

o que extingue oforo privilegiado para
deputado federal e senador.
Diante desta inércia e autoproteção
do Congresso, aumenta aindamais
a responsabilidade da sociedade em
pressionar e cobrar.Amobilização,
quando organizada e persistente, surte
os efeitos desejados. Prova dissofoi o
que aconteceu emlaraguâ do Sul em
relação à proposta que visava aumentar
o número de cadeiras naCâmara.Não

fossem osoutdoors, apressãoexercida
naaudiênciapública; a correntepela
internet, a divulgação pela imprensa,
certamente o resultado teria sido outro.

mês, e pediu ao presidente da sigla, Rui
Falcão, que autografasse a sua bandei
ra. Justino, como coordenador, repre
sentou amicrorregião nos debates.

vereador Justino da Luz deu
uma de fã durante o Con

gresso Nacional do PT, reali
zado em Brasília no início do

1IlhllllllllllhJJIWllllllltIí/ltnll/llllllllllllllllllll/llllUIIlldlUmlllll1111/1111/1111011111/11111/11111111111111#111/1/1111111/11111111111111111111IIII/II/IIIIIIfII/lII/I/I/llnJl/lIIIIIIIIIIIIIIIIU/IImllllliIIWInIlIUIIII111/llIIllhIIIlIIlIIIIIIIIIlIlUmI/lIllIIUtIí/il/lllimillllnJlIlll/llmnllllll1IIIIIIIIIII/lUIHllllllllltnlllllhill/UIIIfllllJ1IUIU/llllilllllllllllJ/lIII/IIIIIIIIIWI/l1I1111111I1/lmOlIilIl/lId1/1lldmllJllllllllflIllllPlI/lIl/lIII/lilllll/lI/l1l1l/mlIUIIlIOIIII/WIIIIIIIIIIIIIIII{/I/IiIIIIIIIIlJI/lI/IIIUnmIII/IMlIllIJilllJüillllJlliUYl/IlI/1

Dico Moser no PRB
A dança das cadeiras continua no cenário
político. O presidente do Samae, Dica
Maser, acertou os últimos ponteiros ontem
para sua saída do PR e filiação no PRB.

Representantes do diretório estadual do
partido estiveram em Iaraguá do Sul para se

reunir com Dica e com o delegado Marco
Aurélio Marcucci. A troca foimotivada pela
filiação do ex-prefeito Moacir Bertoldi à sigla.
A decisão foi comunicada ontemmesmo ao

presidente do PR, Eduardo Bertoldi.

Parecer contrário
AComissão de Justiça e Redação daCâmara
seguiu orientação da equipe jurídica da Casa
e decidiu pela rejeição da proposta que prevê
repasse de R$ 500mil para serem investidos
na biblioteca do Centro Universitário da
Católica. Apesar de assmar pela rejeição
do projeto na comissão, o vereador
Amarildo Sarti (PV), diz que em plenário
adotará postura diferente. "Politicamente
sou a favor do repasse. Iaraguá precisa se

destacar pelo conhecimento". O texto não

tem previsão de ir à votação.

Demissão
A crise no sistema prisional catarinense
motivou o pedido de demissão ontem do
diretor do Departamento deAdministração
Prisional (Deap), Adércio JoséVelter.

Número de vagas
Ficou para a semana que vem a decisão
sobre o aumento do número de
vereadores na Câmara de Joinville. Em
reunião ontem, os parlamentares não
chegaram a um consenso e decidiram
chamar para o debate presidentes
dos partidos políticos, daAssociação
Comercial, daAjorpeme, CDL, OAB e

Acomac para discutir a questão.
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ESTÓRIAS. LENDASE CANçõES

La Verginella I
virgenzinha não posso encontrar,

I tirolesi son bravi solda ti, só me basta que seja bonita,

A canção tradicional
i tirolesi son bravi soldati, e ciomba la ri la Te la,
tutte le notte de sentinella, e viva o amor.

italiana "LaVerginella" foi Ho girato la Italia e ii Tirol, e ciomba la ri la re la,

composta em 1876, mas ho girato la Italia e ii Tirol e viva l'amor. Só me basta que seja bonita,
seu autor é desconhecido. sol per travare una verginella, e ciomba la ri la re la,

Cantada no dialeto vêneto, e ciomba la ri la re la, Tutte le notte de sentinella e viva o amor.

ela é considerada um
e viva l'amor. e ciomba la ri la re la,

canto popular no Tirol
e viva l'amor. Os tiroleses são bravos soldados,

Solper travare una verginella, os tiroleses são bravos soldados,
(comuna italiana da região e ciomba la ri la re la, Rodei a Itália e o Tirolo, todas as noites de sentinela,
Trentino-Alto Ádige) e e viva l'amor. rodei a Itália e o Tirolo e ciomba la ri la re la,

Vêneto (região do nordeste só pra encontrar uma virgenzinha, e viva o amor.

da Itália), sendo uma das Verginella non posso trovar, e ciomba la ri la re la,

músicas mais famosas verginella non posso trovar, e viva o amor.
- Todas as noites de sentinela,

entre descendentes de
solo mi basta che la siai bella, e ciomba la ri la re la,

e ciomba la ri la re la,e viva l'amot: Sópra encontrar uma virgenzinha, e viva o amor.

italianos do Brasil. Confira e ciomba la ri la re la,
a letra e a tradução de "La Solomi basta che la siai bella, e viva o amor.

IIVerginella" : e ciomba la ri la re la,
e viva l'amot: Virgenzinha não posso encontrar,

DIVULGAÇÃO

Projeto de6mita e denomina
25 bain-os de Jaraguá do Sul

No dia 14' de setembro de 1987, o jornal O Correio

do Povo noticiava que executivo municipal iria enca
minhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei

que delimitaria e denominaria os bairros de Iara

guá do Sul. "Amedida permitirá um conhecimento

amplo do território municipal para a figuração em

mapas e cartas cartográficas, além do que facilitará o.

. planejamento e a localização de ruas e logradouros",
dizia a publicação. Com a aprovação do projeto pela
Câmara, no total seriam 25 bairros delimitados, além
do Centro da cidade: Ilha da Figueira,Vila Nova, Bar-

A polenta é um prato antigo, tipicamente
italiano, à base de farinha demilho, muito
consumido no norte da Itália. O prato se

popularizou nas regiões de Lombardia,
Veneto, Trentino e Friulli.A tradição italiana
é preparar o prato com água e sal no

paiolo, uma panela de cobre. Na Itália, a
polenta nasceu como um prato de pessoas

pobres e era a base da alimentação diária,
substituindo o pão, era comida pura, com
carne ou ovo. Feita inicialmente de farinha de
aveia ou trigo, o prato foi o mais consumido
pela população e pelos soldados romanos.
Com a chegada dos espanhóis no Caribe em
1492, o milho foi introduzido na Europa e

cultivado, principalmente, no norte da Jtália,
alterando a receita da polenta.

ra do Rio Molha, Barra do Rio Cerro, Iaraguá 99, João
Pessoa, Vieiras, Centenário,Vila Lalau,VilaBaependi,
Czerniewicz, Amizade, Três Rios do Sul, EstradaNova,
ÁguaVerde, Chico de Paula, Vila Lenzi, Nova Brasília,
Iaraguá Esquerdo, São Luís, TifaMartins, TifaMonos,
Parque Malwee e Nereu Ramos. "Para a delimitação
e denominação dos bairros foram obedecidos crité

rios regionais e tradicionais para dar ao município
um novo dimensionamento territorial", completava
o jornal. Hoje, Iaraguá tem 37 bairros e o núcleo ur

bano isolado, Santa Luzia.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
MNhares de famílias

evoluindo.

d-.
LunenderJ anos

PELO MUNDO

56
,

Icone do cinema
No dia 14 de setembro de 1956, a atriz
estadunidense Norma Ieane Mortensen,
mais conhecida como MarilynMonroe,
protagonizou a famosa cena em que sua

saia é levantada pelo vento do metrô, no
filme "O Pecado Mora ao Lado", tornando
a imagem um ícone da cinematografia
mundial. Nesse ano, o vestido foi leil987

loado por 5,6 milhões de dólares.

1959

Lua é alcançada
Nesse mesmo dia, a sonda da União

Soviética, Luna 2, se chocou com a

superfície da Lua, após 335 horas
de vôo. A nave espacial esférica, com
antenas projetadas, se tornou o

primeiro objeto feito pelo homem a

alcançar o satélite natural da Terra.

SÍMBOLO DA FÉ

.IIParóquia São SebastiãO de Jaraguá do Sul foi criada
no dia 31 de julho de 1912, porwn decreto deDom João

Becker, BispoDiocesanodeDormnópolis. .II convite desse
bispo, aCongregação dos Padres do SagradoCoração
de Jesus assumiu a paróquia, com os padresHenrique
MeIieI" e Pedro Francken. .II matriz de Jaraguá do Sul,
construída em estilo gótico, recebeu o nome de "Santa
Emília" e foi inaugurada em janeiro de 1917. Em 1926, a

igreja foi refonnada e ampliada, recebendo o nome de
·'São Sebastião". .II construção, loca'j'ada onde hoje está o
salão de eventos damatriz, foi demolida em 1957. Em 1958,
a novamatriz começou a ser consInúcIa e foi inaQgurada ,

em 1962t no J.ocaJ. onde� até hoje.
Fonte: IgrejaMatriz São Sebastião
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FEMUSC

uma

Inscrições terminam no próximo dia 20.Por enquanto,
mais de 800 concorrem às vagas abertaspelofestival
J.��ºy�ºº.�� . ... .. . ...

KELLYERDMANN

uase como um vesti
bular ou, pelo menos,

concorrido como tal,
o Femusc (Festival de
Música de Santa Cata

ina) entra na última

semana destinada às inscrições
de alunos interessados em passar
14 dias dedicados exclusivamente
à arte. Marcado para começar em
22 de janeiro de 2012, o evento já
é embalado pelo som da disputa.

Segundo o diretor artístico,
Alex Klein, de Iode setembro,

quando as fichas cadastrais fo
ram liberadas, até agora, mais

de 800 instrumentistas oficiali
zaram a vontade de participar da
maratona musical jaraguaense.
No entanto, são apenas 360 luga
res disponíveis. "Estamos a meio

caminho das inscrições e, em

média, temos dois candidatos

por vaga", explica.
Essaprocura toda conta com re

presentantes espalhados pelomun
do afora. Conforme Klein, apesar de
amaioria dos inscritos ser compos
ta de brasileiros, o sistema contabi
liza também muitos concorrentes

estrangeiros. A lista tem músicos

saídos demais de 20 países.Além de

nações próximas, como Argentina,
Chile, Colômbia, Uruguai e Bolívia,
há interessados daArmênia, Rússia,
Turquia, África do Sul, Espanha, Re
publica Dominicana, Republica da

Geórgia e até Irã.
Um dos principais motivos

para viagens tão longas são os pro
fessores confirmados pelo Femusc.
"Teremos algumas novidades espe
taculares em 2012", avisa o diretor

artístico. Entre as citadas por ele,
está a presença de Craig Mumm,
membro da orquestra do Metro

politan Opera de Nova Iorque, do
trompetista Ole Edvard Anton

sen, solista internacional, e de Rob

NOT OMPETE

SoBsta Ole Edvard
lIntonsen também
estará em Jaraguá
do Sul, entre
22 de janeiro e
4 de fevereiro

Weir, fagotista da Sinfônica de São
Francisco e professor da Orquestra
Jovem das Américas. Como convi
dado especial, o festival ainda terá o
maestro João Carlos Martins.

As inscrições do Femusc termi
nam em 20 de setembro, às 17h.

Quem quiser garantir a participa
ção, deve acessar � página virtual
do evento (www.femusc.com.br)
e preencher os campos cadastrais.
É necessário também postar o link
de uma gravação. Depois, os apro
vados precisam pagar uma taxa de
matricula de R$ 350. O montante

equivale aos custos das aulas, do
alojamento e da alimentação ofe
recidos pela organização.

SERVIÇ
O QUÊ: inscrições para o Femusc

(Festival de Música de Santa

Catarina)
QUANDO: até 17h do dia 20 de
setembro
ONDE: www.lemusc.com.br

QUANTO CUSTA: R$ 350

(apenas para os aprovados)

oI

�fcmc

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

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.

Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca.

i
r li

Duas
Roelas

Sabor em tudo que faz
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SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Dois dias atrás
2. (Ingl.) Conjunto de pessoas que formam uma caixa úni

ca para alcançar determinado objetivo;' Planta muito

cultivada em cercados e em topiaria
3. Sigla do imposto pago por todos os proprietários rurais

I Emitir (o cão) a sua voz característica

4. Antiga região da Ásia Menor, no mar Egeu, onde se si

tuava Mileto, berço do famoso matemático Tales I A
unidade hospitalar para doentes que precisam de tra

tamento intensivo

5. Tudo o que pode acontecer ou já aconteceu; As iniciais

do arquiteto Niemeyer
6. Restos da indústria de tecelagem usados para limpeza
7. Princípio de vida no homem ou nos animais I O maior

vulcão ativo da Europa (Itália)
8. Aquele que comete tolices
9. Os extremos do ... Atlântico; Fábrica de louças de te

lhas
10. Confederação Brasileira de Desportos; Pedaço de ma-

deira ou de outro material que serve de apoio ou reforço 10
a uma estrutura

11. Um elemento do concreto; (Ingl.) Papai
12. Pequena bigorna de ourives ou cuteleiro; Corte do

vestido em viés
13. Destroços, ruínas.

VERTICAIS
1. Extremo superior / Fruto de casca fina, esverdeada e

polpa abundante envolvendo o caroço
2. Digno de apreço; As peças que compõem uma mostra

de arte
3. Toicinho frito em pequenos pedaços I Departamento Es

tadual de Investigações Criminais (SP)
4. Precede Greco no pseudônimo de famaasa pintor es

panhol de origem cretense I Nunca tocado I Prefixo:

igualdade
5. Amplo (como o sentido) / Aumento, elevação de preço
6. Sigla da liga norte-americana de basquete profissional;

A missão do cirurgião / As iniciais da modelo Gisele
7. Feijão engrossado com farinha de mandioca ou de mi

lho / Aquele que foi treinado para disparar armas com

precisão
8. Resultado feliz I O período que precede e prepara o ca

samento

9. Vasilha de barro para água / O aegypti é o transmissor

da febre amarela urbana.
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SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

SÁBADO'
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

-

Tempo estável
nesta quarta
Amassa de ar secomantém
o tempo estável em todo o

Estado. O sol brilha durante f

o dia inteiro. As temperaturas
são baixas no amanhecer
emais elevadas à tarde. Os
ventos vão de sudeste a

nordeste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN:11°C
MÁX: 19°C

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA·SE

J

Ensolarado Instável

. _,

.J l
j

Parcialmente Chuvoso
Nublado

>-�r::
-

f -,

.-

Nublado Trovoada

o tempo começaamudar, novamente,
nesta quinta-feira. Anebulosidade
aumenta e há condição de chuva

com trovoadas para amaioria

das regiões de SantaCatarina.As
temperaturas são estáveis, por isso,
mínimas emáximas sofrem pouca

variação. Os ventos, são fracos.

Na sexta-feira, a nebulosidade ainda
predomina: do Estado e a previsão
de chuva permanece para grande
parte das regiões. Os termômetros
registram temperaturas estáveis e

pouca variação entremínimas e

máximas. Os ventos são de nordeste e

vão de fraco amoderado.

,

Sacramento lucrativo
Um homemmuito rico e católico comparece à igreja e fala para o pároco:
- Sabe, seu padre, eu tenho um cãozinho muito lindo, que eu trato que nem

um filho, como sou muito católico, gostaria de batizar o bichinho...
O padre revoltado passa-üm trem'ebdó sermão, mas o homem 'interrompe:
- �abe �adre, eu tenho pensado em fazer uma doação, Eu quero doar 20mil
rerus para a igreja e, quem sabe, mais dezm:Upara b senhor... '

' 'I "
'

Opadrç retruca: , .,., ,___ '_, ' ,

- Pois então volte amanhã, eu vou consultar ohispo e depoislhe dóulüma
resposta. ,,,'i' 'i' '

Dia seguinte, o homem comparece e o padre faz o batizado do cãozinho.
A notícia se espalhou e chegou aos, ouvidos do bispo, que imediatamente,
chamou o padre, este disse:
- Sabe como é seu bispo, o homem prometeu dar 20 mil reais para a igreja e

mais dezmil, sendo cinco para mim e cinco para o senhor...

O bispo completa: ,-

- Pergunta se ele não pretende crismar o bichinho também.

SE VOGeVAi PARA.••
TIGRINHOS

A quarta-feira é de sol.
O céu tem algumas nuvens,
mas não há previsão de
chuva para a cidade. As

temperaturas ficam entre

os SOC e os 24°C.

CRESCENTE 4/9

1
• •

CHEIA 12/9

MINGUANTE 20/9

NOVA 27/9
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ROVEITE! ,P
E EMPLACA

2

•

o or 6 c m 1.� v

das de L·ga-leve 1 II

• frei s ABS EBD faróis de neblina
• painel digital com computador de bordo
• orta-malas co cidade para 580 litros
e muito mais!

KM

3 x R$170,00

30.000 I 40.00010.000 20.000 50.000

3 x R$ 175,00 I 3 x R$ 170,00 3 x R$ 170,003 x R$ 110,00C4PALLAS

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com

entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira-a CET da operação em

uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra do modelo: Citroên

C� Palias Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. O!erta v�lida Faça revísões em seu veículo regularmenteate 17/09/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. .

,
•
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Moa Gonçalves

Flora Style
Sem data e nem local ainda confirmados,

mas a dupla dinâmica Fernando Rabo
ch e Eduardo Fogaça, já está a mil com os

detalhesparamovimentarmais uma edição
da Flora Style. Uma das festas bacanas, que
reúne boamúsica, glamour e a jeunesse do
rée da nossa região. Bom demais!

Baile no'Amizade
Para ficar registrado, no sábado, conforme a

diretoria da Sociedade, quem vai comandar
o grandioso baile do Amizade será a banda

Society, de Blumenau, e não mais o grupo
Sygnus, como foi comentado naminha
coluna de ontem. Apontou!

Ia ra ca

Pois é, o resultado do Enem mostra os

graves problemas na educação pública do

país. Os dados comprovam que as escolas

particulares têm rendimento muito
acima da rede oficial. Para a nossa alegria,

. em Iaraguá do Sul, a unidade pública
estadual Holanda Marcelino Gonçalves
ficou entre as dez colocadas com as

maiores médias no Enem. Bola branca.

'ç_� '�

SANGUE BOM O gerente da Confeitaria Bela Catarina,
Marcelo Rocha� e Cindi Rocha, no Resturante Rantan

Dica de hoje
Almoçar no Restaurante Típico da
Malwee. O melhor do Sul do mundo.

TRIO Patricia Mose, Carla Ilmorim e Carolina Petri, no Restaurante Madalena

Mania
Depois da nossa presidenteDilma ficar escondendo os lábios com amão

quando conversava com pessoas a seu lado em cerimônias públicas, Titi,
técnico do Corinthians, tambémpegou amania. Deve ser para evitar aquelas
indiscretas leituras labiais como as feitas comdl��íra riaCopa de 2006.

Todo dia uma
Em Jaraguá do Sul,
uma unidade de
ensino anda capenga.
A casa pode cair.

,

'. Para comemorar o 10 ano
de muitas conquistas, a '

loja FineFiore movimenta,
hoje, a partir das 19 horas,
um deiiciosâcoquetel

• SueliDante reúne as
amigas, no sábado; para
comemorar a troca de
idade .

• ,Acesse o meu twitter:
@colunadomoa

• Dia 23 de setembro, no
Clube)lt,létieq Baependi,
rola a 25a FestaAlemã.

Bomba
A semana começou quente por conta de um buxixo de assédio
sexual de um empresário muito conhecido com a funcionária da sua
empresa. Amorena é muito bonita, casada e bem casada. O caso já
está nasmãos de um advogado e promete render, pois a esposa acha
que ele é apaixonado por ela e comportado. TNT puro, com provas e

tudo. Por favor, um copo bem gelado do chope Kõnigs Bier.moagoncalves@netuno.com.br

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Níverdo

Reinaldo
Não ousem esquecê-lo: o
empresário Reinaldo Corrêa
(leia-se Impressul), é o mais
festejado aniversariante de hoje.
Parabéns, amigo! Omeu desejo
é que você e toda a sua família

sejam felizes para sempre.

)capital

RANTAN Jac,k Honey e EIIyHiel
conferindo as delícias do Rantan

Pense nisso
• "Aceitar-se como ser humano, cheio de limites e fraquezas é, acima
de tudo, sinal de equilíbrio, paz consigo mesmo e felicidade".

• O Espaço Oca promove, na próxima semana, um concorrido
concurso de bandas. Mais informações no fone 3370-9160.

Voilà
Quinta feira, a partir das 16 horas,Viviane
Rodrigues brinda com clientes e convidados
a virada de coleção primavera/verão da sua
movimentadaVoilá.

De olho na viúva
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo
que um charmoso profissional da área
jurídica, separado e super discreto,
solteiro e de bem com a vida, anda dando
altas investidas em uma viúva charmosa
da cidade. Telefonemas, recadinhos e até
flores ele jámandou. Ela, por enquanto,

- não se manifestou, mas está gostando da

sedução. Em Iaraguá do Sul, tudo se sabe!

Penso que,é
indispensável

�

faze.. um grande
mal momentâneo
para que venha
a ser possível
um gl;'ande bem
duradouro.

Denis
Dide..ot

Troféu Bombril
Breve a coluna vai registrar o "Troféu
Bombril de 2011". Aguardem!

COQUETEL Samara Santos no

coquetel de virada de coleção. Na
loja Dica Modas, em Guaramirim

_ .... '" _ .. ,.�, __ ... , .. � __ ,_ .. ." ....._ .... _, 1. �11_ '. __ '"

,

1 •

-'M.....M__ �... _ ."!'.H_.!._._...... ". _ ._. _",_, .. _ .. _ ......_._._"..... ,_ -----_,..-' �_,'_.
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CRÔNICA
ELYANDRIA Sn.VA.

ESCRITORA

CAVERNA
DO DRAGA0

-

Resolvi escrever sobre o desenho animado que
considero o mais criativo e com omelhor rotei

ro considerando os que existem na atualidade. Se
você tem pelo menos trinta anos assistiu, conhe
ceu ou já ouviu falar do desenho animado Caverna
do Dragão. Passava de manhã, em temporadas, no
programa da ex-rainha dos baixinhos. A história
consiste basicamente em um pequeno grupo de

jovens que vão andar de montanha russa em um

parque de diversões. No passeio, um portal se abre
e o carrinho onde eles estão é transportado para
outro mundo sendo que, em poucos instantes,
aparecem usando roupas diferentes e recebem ar

mas mágicas e poderosas de um pequeno anão ve
lhinho chamado Mestre dos Magos. Assustados, os
jovens tentam a todo custo voltar para casa e vivem
uma série de aventuras, dentre elas enfrentar o

Vingador, mago do mal, cujo objetivo é tomar-lhes
as armas e destruir o mago bom para possuir todo
o reino. O ponto alto do desenho é que o grupo
enfrentava batalhas, sofria, mas nunca conseguia
voltar e isto eramuito angustiante.

O tempo passou e, vez ou outra, depois de adulta,
sempre me lembrava da Caverna do Dragão com a

pergunta infantilizada congelada namente: será que
eles voltaram para casa, qual foi o fim que não assisti?

. Nem eu nem ninguém porque a TV nunca mostrou

o fim. Navegando na internet para fazer uma pes
quisa eis que "esbarro" em uma página que descre
ve o capítulo final, não resisti a ler. O Vingador e o

Mestre dos Magos combinam um teste de coragem
para os jovens perdidos. Caso fossem bem sucedi-

dos encontrariam a

chave que tanto pro
curavam e poderiam
voltar para casa.

Caso contrário, iriam
morrer e o mago do
mal dominaria todo
o reino. De posse
da chave e, de novo,

perto da chance de
voltar para casa, os

jovens ficam frente a

frente com oVingador
que, após atingido
por uma luz, se trans-
forma em um homem

Em tempos de
"vingadores"

ameaçàndo nossa

segurança real
diariamente
é muito bom
acreditar em

metáforas,
nem que seja
de desenhos
animados.

normal. Os garotos presenciam então o encontro en

tre este e o Mestre dos Magos que na verdade é seu

pai e a função dos garotos era redimi-lo e trazê-lo de
volta para o bem, já que havia escolhido seguir o mal
no passado.

Se eles conseguem finalmente sair do tal reino?
É um fim de dupla interpretação, pois são convida
dos a ficar e todos ficam olhando para o horizonte,
pensativos, a interrogação com relação à escolha
é coberta pela cena da câmara se afastando lenta
mente. Não importa muito porque as lições que o

desenho transmite vão além de qualquer volta dos
meninos. Em tempos de "vingadores" ameaçando
nossa segurança real diariamente é muito bom
acreditar emmetáforas, nem que seja de desenhos
animados.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Esse cãozinho foi encontrado perambulando pela Rua
Manoel Francisco da Costa, no bairro João Pessoa. Ele tem cerca

de quatro anos, é calmo, dócil e bastante obediente. Quem o

encontrou não sabe se o cachorro está perdido ou foi
abandonado. Interessados em adotá-lo, devem entrar em contato.

pelos telefones (47) 3370-3426, 3371-9935 ou 9962-9205.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
René oferece uma carona para Griselda ao vê-Ia

perturbada com a notícia da alta do filho Antenor. Va
nessa e Ellen contam para Patrícia que o ex-noivo foi
liberado pelos médicos do hospital onde estava inter
nado. Dona Zilá fala para Amália que ela vai ficar com
seu caderno de receitas quando ela morrer. Antenor
sente-se mal ao levantar para ir embora e Griselda o

ampara. Leandro vai à loja em que comprou um par de
tênis e exige receber outro no lugar do que se rasgou.
Griselda chega com Antenor em casa. René resolve li

gar para Griselda, no momento em que Tereza Cristina
chega ao "Le Velmont".

• CORDEL ENCANTADO
Úrsula inventa uma história para Herculano e ou

tra para Cândida. Bel entrega para o capitão o mapa
de onde o tesouro está escondido. Ternurinha diz a

Zóio-Furado que eles precisam do apoio de Úrsula
para pegar o tesouro de Seráfia. Úrsula tenta seduzir
Herculano. Jesuíno tem um pesadelo e acorda assus

tado. Miguézim entra em transe e faz uma profecia
ao saber do sonho de Jesuíno. Úrsula põe o soro da
verdade no café de Cícero e pergunta onde o tesouro
está escondido.

• VIDAS EM JOGO
Francisco e Regina tentam fugir de Maurício,

quando escutam a polícia invadindo a casa do mi
lionário. O advogada se protege utilizando Regina
como escudo. O delegado entra e prende Maurício,
que ameaça Regina. Francisco conforta Rita. Pelo
telefone, Ivan ameaça o milionário. Andrea e Lucas
tentam prestar queixa contra Cleber, mas o delegado
não colabora. O delegado tenta descobrir com Maurí
cio outras informações sobre o atentado a Cleber. Ele

pergunta quem fugi� na ambulância no dia do tiroteio
no hospital.

• MORDE & ASSOPRA
Júlia fica indignada com a acusação de ícaro.

Cleonice vende a fazenda para Abner. Abner leva Tieko
e Hoshi para embelezar Naomi. Salomé tenta conven

cer Marcos a se casar com Cleonice para recuperar o

patrimônio. Leandro pede para Akira ligar a robô para
que ela possa ajudar Naomi. Amanda fica furiosa com

a rejeição de ícaro. Isaías começa a destruir os panfle
tos de Minerva, mas para com medo de ser denuncia
do. Júlia chega à fazenda de Abner e encontra Celeste.

AHlVERSARIAHTES
14/9 Francisco Piontkewicz

Ilona B. Erdmann

Jorge Stelow
Josiane Vicente
Leotildes Pessate
Lucas A. Azevedo
Lucas M. Kekis
Marcos Gellhardt
Marlise Tecilla
Matheus Ploszai
Neuton F. Fabiani
OsmarPahr
Otávio A. Bledorn

Patricia K. Tecilla

Regiane Carline
Regimara B. C. dos Santos
Reinaldo Correia

Rejane Carvalho
Rovena Hinsching
Sally M. Erbarch
Senir Stenert
Sidinei Jordan
Sidônia M. B. Gimenes
Terezinha Taba
Vilmar Enke Junior

Waldêmirlange'l I I -

Agostinho Cilusinsky
Aguinaldo Spezia
Alessandro Rosa
Carmem Vegini
Caroline Todt
Deise R. Muller
Elfi M. Lux
Eno Mahs
Esmeralda Chiodini

Eugenio Prestini
Franciele Matuszewski

CD: PAULA LIMA

A diva do swing e do balanço
chega ao mercado com mais
uma novidade, o CD "Outro
Esquema", uma compilação de
14 faixas, incluindo sucessos

da carreira, remixes, canções
inéditas e outras surpresas.
O repertório traz a marca do
bom gosto e da versatilidade
da cantora Paula lima, conta
com participações de nomes

como Seu Jorge, Max de
Castro e Toni Garrido. Mas, as
surpresas não param por aí. O
CD ainda conta com as inéditas
"Pisou na Bola", de Benê Alves
, e "Solidão Gasolina", de
Curumim e Dan Nakagawa.

,�;i�a
LIVRO: A FILHA DO FERRO

Meio princesa encantada de
Verão, meio humana. Meghan
nunca se encaixou em lugar
nenhum. Abandonada pelo
príncipe de Inverno que
acreditava amá-Ia, agora é
prisioneira da rainha encantada
de Inverno. Com a guerra
iminente entre Verão e Inverno,
Meghan sabe que o verdadeiro
perigo vem dos encantados
de Ferro - encantados cujo
organismo contém ferro e que
só ela e seu príncipe ausente

, chegaram a ver. Mas ninguém
acredita em Meghan. Pior, os
poderes de encantada de Meghan
foram bloqueados. Ela está presa
em Faery e só pode contar com
os próprios recursos. Confiar em
alguém seria tolice.
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TIRINRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

E,SGlUECE EtE ..,.,

EMA

ONn ESTÁAFELICIDADE?
Teodora (Bruna Lombadi) descobre que o marido

(Bruno Garcia) estava mantendo uma relação virtual
e entra em crise, o que resulta na perda do emprego
como apresentadora de um programa culinário.

Desiludida, resolve cair na estrada e parte para uma

viagem de autoconhecimento, percorrendo o Caminho
de Santiago de Compostela, na Espanha. Junto com

o antigo diretor e uma nova amiga, Teodora vive uma

divertida aventura, enquanto Nando bola um plano
para reconquistar o grande amor.

'

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, 19h10 e 21h20)
• Os Smurfs - Dub (15h)

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h e 21 h20)

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h30)

• 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 21 h50)

• Cine Garten 6
• Conan, o bárbaro - Leg (21 h40)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (15h15 e 19h30)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 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, 21h25)

• 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 21 h)

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

• 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, 16h50 e 21h15)
• Apollo 18 - Leg (19h10)

'. Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h45)
• Planeta dos macacos - Leg (16h e 18h15)
• 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)
-Lantema Verde - Dub,(��1!J1�)11��P1t,

Melão gosta de
homem com pegada
Conhecidapelo corpo avantajado, aMulher
Melão confessou que gosta é de homem com

pegada forte e que saiba dominar amulher.
"Na cama, o parceiro precisa ter pique. Não
gosto de pedirmais e ter urn parceiro que
negue fogo", afirmou ela, que já transou
com fã. "Émaravilhoso transar com quem
te admira. Já chega na disposição para te
surpreender!", disse a 'discreta' dançarina.

�..,_.. escreve

cleBieber
me

A cantora SelenaGomez escreveu o nome do

namorado, o também cantor Iustín Bieber,
junto com urn coração no pulso direito.A
maquiagem foi feita especialmente para um
show em LasVegas. No começo domês, a
cantora apareceu com a frase "eu te amo" no

pulso esquerdo em urna apresentação na
Filadélfia, nos EstadosUnidos. O casal está

junto desde novembro do ano passado.

Atriz não sonha
em subir ao altar
A atrizVera Zimmerman, que vive a

personagemNádia na novela O Astro,
jamais projetou casamento ou pensou em
ter filhos. Segundo ela, a liberdade tem sido
mais importante. "Sou como passarinho,
tenho essa personalidade, nem sinto
falta. Tenhomeu trabalho, gosto do que
faço e soumuito dedicada", explicou ela,
atualmente, com 47 anos de idade.

Sandy e L�cas Lima
celebram aniversário
Na noite da última segunda-feira, omúsico
Lucas Lima comemorou os três anos de
casamento com a cantora Sandy viaTwitter.
Ele brincou com os seguidores relembrando
um fato que aconteceu durante a lua de

mel, em que escreveu em seu blog. Ele
escreveu: "3 anos de casado hoje! \0/ Mais
feliz, impossível! Pra comemorar vou ali

t bl NOT""'"pos ar no og... . .....

HORÓSCOPO

Carol Castro quer ir
,

para a Africa do Sul
No ar como a personagem Natália, de
Morde & Assopra, a atriz Carol Castro
já sabe o que fará quando terminar as
gravações do folhetim. Ela quer tirar
férias e viajar pelaÁfrica do Sul. Há dois
anos engatando um trabalho no outro,

.

a atriz pensa até em negar novos papéis
para poder descansar. "Queria dar uma
descansada", resumiu Carol Castro.

Jenniler L pez pode
estar namorando
A atriz e cantora pop Jennifer Lopez,
recém separada de Marc Anthony, com
quem foi casada por sete anos, foi vista
ao lado do ator BradleyCopper, astro
do filme 'Se beber não case'. Há quem
diga que o jantar dos dois teve clima de
romantismo. Já outras fontes da imprensa
norte-americana dizem que tudo não

passou de um jantar de negócios.

ÁRIES
Encare o trabalho de equipe como uma lição de humildade. A

noite será ideal para quem deseja uma reconciliação ou está
à procura de um novo romance.

TOURO
Quanto mais discreta for a atuação profissional, maior será
a produtividade. A noite promete ser estimulante. É um bom

momento para o amor. Mantenha a discrição.

GÊMEOS
Não deixe de se aconselhar com gente mais velha ou IrJis

experiente que você. Vênus indica que a sorte vai mudar

para melhor. Relações sólidas protegidas.

CÂNCER
Não deixe que o comodismo atrapalhe o crescimento

profissional. Boa noite para trocar carinhos com a cara

metade. Cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso.

LEÃO
Trabalho que exija conhecimento especffico conta com
proteção das estrelas. Ser gentil e capaz de delicadezas vai
ajudar na arte da sedução. É preciSO dar atenção para receber.

VIRGEM
Você sentirá necessidade de avaliar o que é realmente

importante em sua vida. Na vida sentimental, use e abuse do
, 1 ) ) l E I ) \ i ): magnetismo, que está em alta. Controle os gastos.

LIBRA
Neste momento, procure não ser tão individualista ou

intransigente com as pessoas que fazem parte da sua rotina.
À noite, use o poder de encantamento no contato com o par.

ESCORPIÃO
Quanto mais discreta for a atuação profissional, mais
produtivo será o dia. Nos assuntos do coração, o céu vai

conspirar a favor. Cuidado com um romance secreto.

SAGITÁRIO
Quanto mais prazeroso for o trabalho, maior será o sucesso.

Interesses em comum vão servir de estímulo na conquista
amorosa. Pratique um hobby.

CAPRICÓRNIO
Há um nítido desejo de se destacar profissionalmente.
Mesmo assim, não perca o foco as necessidades emocionais.
Fase de grande realização amorosa. Organize o tempo.

AQUÁRIO
O dia é favorável para quem trabalha em casa ou como

autônomo. Sucesso em viagem. No campo afetivo, a diplomacia
será o maior trunfo. Busque liberdade de expressão.

PEIXES
Medite sobre as coisas que dá valor e veja se há correções
a fazer. Economia é a palavra de ordem neste dia.
É hora de intensificar os contatos com quem ama.
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curso. preferiu se especializar nas artes e

mudou de endereço. Em Nova Iorque, nos
Estados Unidos, frequentou a School ofVi
sualArts. Mesmo assim, tende a se conside
rar um artista autodidata.

No retorno ao Brasil, em 1998, ele traba
lhou com design gráfico e digital. Na mesma
época, deu a largada nas pinturas de telas.
Cinco anos depois, a dedicação virou integral.
É por isso que, hoje, o público de toda a região
e também do Litoral Norte de Santa Catarina

pode conferir os trabalhos de Meldau em

diversos locais, de restauran-
.

tes a salões de festa. "Gosto
de tudo, mas acho a telamais
nobre. Mais perene. Já o lan-
ce de uma arte decorativa,
comercial, eu tenho cons

ciência de que pode sumir",
explica. O interessante disso

tudo, afirma ele, é a liberda
de. As criações, atualmente,
espalham-se pelas ruas, assu
mem forma de mobiliários ur

banos, ou seja-não estão tran

cafiadas apenas em galerias.
Na trajetória profissional

de Meldau há ainda a influ
ência das histórias em qua
drinhos' como as de Mar

vel e da Turma da Mônica.
Outra referência destacada

PERSONAGEM DO VALE

Curitibano, criado em Santa Catarina,
Alexandre Meldau assina obras expostas

em casas, restaurantes, salões de
festas e até em capa de revista

Contabirdade
Consultoria Empresarial

----CRt,iSC, OOli26Ml �Q�u-al-id-ad-e----

Credibilidade Confiança

www.gum.z.com.br

(47)3371-4747

Qumz@gumz.com.br

UMA PARCERIA QU! DA ttlT&. Desde 1978

ENTREMAIS DE CEM
Meldau: tem trabalhos

que quando eu tennino
sei se 6cou legaIzinho
ou 1egaIzão, mas não sei
dizer quais os predUetos

Eu comecei a
desenhar desde

que me entendo·

por gente. Aos
três anos riscava
todas as paredes .

de casa. Um dia
meu pai delimitou

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

KELLY ERDMANN

Pai ele que assinou a primeira capa da re
vista Blush!, dois anos atrás. Foi ele tam

bém que coloriu um restaurante jaragua
ense e, ainda nesta semana, ilustrará com

arte uma página do OCP. Com criatividade
de sobra e traços inconfundíveis, Alexandre
Meldau estampa diferentes superfícies sem
qualquer dificuldade.

O motivo de tamanha facilidade, talvez,
esteja na infância. Aos três

anos, ele já desenhava, geral
mente, não nos papéis, mas
nas paredes de casa. A paixão
pelos rabiscos era tanta que o

pai chegou a delimitar uma

parte específica do quarto
para o garoto brincar de artis
ta. Quando o espaço acabava,
tudo era coberto de tinta e o

menino começava a riscar
outra vez.

Esse incentivo da família,
segundo Meldau, foi determi
nante. Depois mais tarde, nos
tempos de colégio, ele adora
va extravasar a capacidade
criadora nos trabalhos de

educação artística. Nas de
mais disciplinas, o curitiba

no, que passou boa parte da
vida morando em Jaraguá do Sul, preferia
ilustrar as tarefas feitas nas tradicionais
e inesquecíveis folhas almaço. Enquanto
isso, os colegas cuidavam do conteúdo es

crito. O problema mesmo era a Educação
Física. "Sempre fui o último a ser escolhi
do no jogo de basquete e o herói do dese

nho", relembra.
Passado o período de escola, Meldau

decidiu continuar assim. Ele cursou a

faculdade de Publicidade e Propaganda.
"Achava que o fato de ter facilidade para,
desenhar me ajudaria no mundo da cria

ção publicitária", resume. Mas, ao fim do

um espaço no meu

quarto onde eu

poderia desenhar
e sempre que eu

o preenchia ele
pintava para

eu poder desenhar
de novo.

é a dos traços de Laerte, o

preferido entre os desenhistas. "Ele tem

uma expressão única, um grande senso de

representação e um estilo inconfundível",
afirma, emendando mais uma lista de no
mes adorados. Ela conta com os irmãos

Gêmeos, Francis Bacon, Basquiat, Edward
Hopper e os modernistas Di Cavalcanti,
Portinari e Burle Marx.

Na prática, o artista tem uma seleção
grande de obras espalhadas por aí. Con
forme Meldau, são mais de cem já prontas.
Algumas podem 'ser conferidas no endere

ço virtual www.meldau.com.bn Outras. se

guem expostas em paredes, páginas e telas.
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INFRAESTRUTURA

Obras de prevenção
mostram resultados
Incidência de alagamentos caiu

graças a galerias pluviais e ações de
desassoreamento, afirma Defesa Civil

JARAGUÁ DO SUL mir Lescowicz, são as obras do
sistema de drenagem de águas
pluviais - uma das prioridades da
atual gestão, explica o secretário.

Com um investimento total de

R$ 1,88 milhão, o sistema é com

posto por 800 galerias pluviais,
instaladas em dez bairros do mu
nicípio. Deste total, cerca de 350

já foram instaladas. Junto com o

sistema de galerias, o órgão está

PEDRO LEAL

Oregistro de ocorrências da
Defesa Civil após as chuvas

intensas e constantes da semana

passada demonstrou os resulta

dos dos investimentos na preven

ção de enchentes, afirma o secre

tário da Defesa Civil, Jair Alquini.
Isso porque vários dos pontos que
costumavam alagar, não acumu

laram água durante as chuvas do

começo do mês - foram 15 bairros .

alagados no começo do ano, con

tra apenas sete na última semana,

apesar da intensidade da chuva.
O principal destaque neste

sentido, afirma o secretário de

Obras e Serviços Públicos, Odi-

A secretaria de Obras

e a Defesa Civil
também realizaram

obras de contenção
em 26 áreas de risco

do município.

substituindo a tubulação em 15

bairros, com um investimento de
mais R$ 477 mil.

Alquini ressalta que outro fator
importante foi o desassoreamento
dos rios executado em 29 pontos
do município. "Vamos também

retomar. a limpeza dos pilares
das pontes e o corte das arvores

caídas dentro dos rios", afirma.
A Defesa Civil está preparando
junto com a secretaria de Obras a

substituição de cinco pontilhões
de madeira nos bairros Iaragua
zinho, Tifa Lenert e Santa Luzia,
para aumentar a vazão de água
e a segurança da ponte. "Quere
mos colocar pontes de concreto

armado, para durar", declara. A
secretaria de Obras e aDefesa Civil
também realizaram obras de con

tenção em 26 áreas consideradas

de risco. "Foram obras de caráter

emergencial, mas estamos prepa
rando um projeto mais duradou

ro", adianta Odirnir.

GOL 1.0 2003 SEM
ENTRADA 60 X 498,00

kA Gl 2009 COM OPCS
OFERTA 19.900,00

UNO 2004 SEM ENTRADA

60 x 522,00
Ford Fiesta Hotch 1.0 03
SEM ENTRADA 60 x 528,00

EDUARDO MONTECINO

Galeria pluvial que está sendo construída na
25 de JuDIo integra o sistema de drenagem

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

GOL 1.02010 BASICO SEM
ENTRADA 60 X 749,00
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DO LEITOR

AMBIÇÃO E GANÂNCIA
�

Eincrível como algumas pes-
soas conseguem ludibriar

outras em determinadas situa

ções sem a menor piedade: a ga
nância sobe à cabeça.

Ambição e ganância não são

males, precisamos deles para
crescer e ter uma perspectiva.
de vida. Mas esses sentimentos

são tão modestos em alguns que
a ingenuidade transparece, e o

mau caratismo de aproveitado
res tomam grandes proporções.

Pessoas humildes, não ape
nas financeiramente, são as

atingidas pela sociedade: elas
não esperam algo em troca de

favores, fazem-nos para agradar,
por bondade. Este fato pode ser

agregado a motivos como local
de criação e aos exemplos rece

bidos por aqueles que estão em

sua vivência. Tudo influencia na

construção do caráter de um ser

VILA NOVA

Reunião
dia 19
A diretoria daAmbavin

(Associação de Moradores do
BairroVila Nova) convida os
moradores do bairro parauma
reunião que acontecerána

próxima segunda-feira, dia 19,
às 19h, no salão da IgrejaNossa
Senhora Rainha da Paz.A reunião
tratará de problemas de obras,
trânsito, saúde, lazer, entre outros,
com a presença de secretários
da Prefeitura, do presidente
Câmara deVereadores, Jaime
Negherbon, e do deputado
estadual Carlos Chíodini,

humano.
Tratando-se do país em que

vivemos, a quantidade de sujei
tos com essa característica é pe
quena, ou pelo menos não apa
recem no nosso cotidiano por
ficarem "refletidas" por terceiros,
que se dão bem às suas custas.

Ocasiões em que um repórter
distorce determinado fato para
se autoprornover, como ocorre

com o personagem Zé do Burro,
no livro "0 Pagador de Promes

sas" de Dias Gomes, são mais

corriqueiras do que imaginamos;
mas como acontece hoje,' acon
tecia no tempo de nossos avós
e continuará acontecendo por
muitos anos: até o homem per
ceber que boa conduta e ética
não se passam para trás.

Gabriela Maia Lopes,
estudante

INSCRIÇÕES
Noite na
biblioteca
A Biblioteca PúblicaMunicipal
Rui Barbosa está recebendo

inscrições para a edição deste
ano de "Uma noite na biblioteca
- dormindo com os livros", que
está agendada para o dia 14 de
outubro. O evento é destinado
a crianças com idade de seis a
dez anos. As�nscrições devem
ser realizadas pessoalmente, na
biblioteca. "Quem já participou
em edições anteriores não pode
se inscrever novamente", alerta a

supervisora da instituição, Dianne
Katie Konell Chiodini.

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, 380-Centro • 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

TabelionaJo Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 187918/2011 Sacado: ANDRE CORREA Endereço: RUA ADOLF BIRR
172 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-645 Credor: ASSOCIACAO XJTAO TEAM DE

VALE TUDO Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2011/175/05 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 105,00 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar
R$182,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros: R$ 0,59 Emo

lumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$ 21,83

Apontamento: 187948/2011 Sacado: BAR DO JULIAO LTDA Endereço: R.JOSE NAR

LOCH 1376 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: OESA COM E REPRES
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5973175U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 144,33 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar R$217,85
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 144,33 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 187692/2011 Sacado: CAMILA ZANFOLIM DE ANDRADE Endereço:
ERICH DOUBRAWA 77 APTO 401 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-660 Credor: PO
DER IMOVEIS LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000006298 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 470,26 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total
a pagar R$538,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 470,26 - Juros: R$ 3,60
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$ 9,66

Apontamento: 187766/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE Endereço: ER
NESTO EMILIO HORST 124 AP 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor:
VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 27831-2 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 592,96 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a
pagar R$665,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 592,96 - Juros: R$ 2,17
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$ 15,76

Apontamento: 187870/2011 Sacado: ENO MANSKE Endereço: RUAADAO NOROS
CHNY 256 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-510 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI
Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 131027961 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 1.533,15 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar R$1.937,26 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 1.533,15 - Juros: R$ 331,16 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 187849/2011 Sacado: IVAN ADlLIO MASSI Endereço: RUA SANTA
ANA 100 LO 198 CX L 137 - TIFA MARTINS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-796 Cre
dor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 000040945622
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.688,72 - Data para pagamento: 19/09/2011-
Valor total a pagar R$5.491,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.688,72
- Juros: R$ 729,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 187846/2011 Sacado: JEFERSON TILLMANN Endereço: RUA EXPE

DICIONARIO EWALDO SCHWARZ 1761 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor:
BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131022808 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.733,89 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valortotal
a pagar R$3.610,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.733,89 - Juros: R$
801,02 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 20,31
.

Apontamento: 187731/2011 Sacado: JOSE VILMAR 10RK Endereço: PRESIDENTE
EPITACIO PESSOA 111 APTO 113 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89251-100 Credor: PO
DER IMOVEIS LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000006392 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 622,58 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total
a pagar R$691,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 622,58 - Juros: R$ 4,35
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$ 9,66

Apontamento: 187850/2011 Sacado: JULIANO MARTINS Endereço: RUA CARLOS
MAY 283 CASA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-450 Credor: BV FINANCEIRA S/A
CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131034442 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.445,4� - Data para pagamento: 19/09/2011-Valor total a pagar R$I.712,18
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.445,49 - Juros: R$ 197,55 Emolumentos:

R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 187871/2011 Sacado: MAICON FURTADO Endereço: RUA JOAO SAN

SON 275 CASA - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89258-670 Credor: BV FINANCEIRA S/A
CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131028157 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 6.348,09 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar R$7.778,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.348,09 - Juros: R$ 1.360,60 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 187843/2011 Sacado: MARCIANA PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA
VALMOR ROLAND MULLER 403 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-300 Credor: BV
FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 131027007 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 807,85 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a
pagar R$1.066,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 807,85 - Juros: R$ 183,65

Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$ 20,31

Apontamento: 188096/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POLZIN ME En

dereço: RUA AFONSO BARTEL 233 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor:
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S A Portador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 214931-26 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.339,10 - Data para
pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar R$5.418,91 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 10,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 187901/2011 Sacado: MARIA REGINA MAGALHAES ME Endereço: R
WALTER MARQUARDT 2883 GALPAO B - Iaraguá do Sul-SC : CEP: 89259-700 Credor:

JUMORI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titu

lo: 015518/201 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$_537,30 - Data para pagamento:
19/09/2011- Valor total a pagar R$603,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$
537,30 - Juros: R$ 1,25 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu

ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187934/2011 Sacado: MARIA REGINA MAGALHAES ME Endereço: R
WALTER MARQUARDT 2883 GALPAO B - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor:

JUMORI COM AUTO PEÇAS LT EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 014764/3
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 283,18 - Data para pagamento: 19/09/2011-
Valor total a pagarR$349,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 283,18 - Juros:
R$ 1,41 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187879/2011 Sacado: NEIDE STRINGARI SCHMIDT Endereço: RUA
ANTONIO BERNARDO SCHMIDT SER 284 N'65 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89258-800 Credor: FERNANDO MALUHYCIA LTDA Portador: - Espé
cie: DMI - N' Titulo: 029005/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 299,97 - Data

para pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar R$371,45 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 299,97 - Juros: R$ 1,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:

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

Apontamento: 188136/2011 Sacado: RACOES CATARINENSES LTDA Endereço: AVE
NIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4955 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-
502 Credor: RBS ADM E COBRANCAS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0401853911 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.459,10 - Data para pagamento:
19/09/2011- Valortotal a pagar R$1.546,89 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.459,10 - Juros: R$ 14,10 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,79

Apontamento: 188145/2011 Sacado: RACOES CATARINENSES LTDA Endereço: AVE
NIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4955 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-
502 Credor: RBS ADM E COBRANCAS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
3100956091- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.309,20 - Data para pagamento:
19/09/2011- Valor total a pagar R$1.395,54 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.309,20 - Juros: R$ 12,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 187754/2011 Sacado: TATlANE CRISTINA E DA SILVA Endereço: RUA
CARLOS HARDT 2600 BL 08 AP 43 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-580 Credor: AN
DREIAJUNIOR I LTDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 100001713 - Motivo:

falta de pagamento Valor: R$ 22,50 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total
a pagar R$94,87 Descrição .dos valores: Valor do título: R$ 22,50 - Juros: R$ 0,19
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$ 17,28

Apontamento: 187168/2011 Sacado: WALTER MESSIAS ME Endereço: RUA HUM

BERTO GALIZZE264 - CORUPA-Se - CEP: 89280-000 Credor: F M PNEUS LTDA Por

tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6-31917/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
357,78 - Data para pagamento: 19/09/2011- Valor total a pagar R$463,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 357,78 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 187851/2011 Sacado: WESLEY PEREIRA DA COSTA Endereço: RUA
BARAO DO RIO BRANCO 296 APTO 3 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor:
BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 251020563 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 2.666,46 - Data para pagamento: 19/09/2011-Valor total
a pagar R$2.848,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.666,46 - Juros: R$
117,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do
Povo", na data de 14/09/2011.

Iaraguã do Sul (SC), 14 de setembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20

Programação:
Jornal da Band - Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco .. Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã I

Manhã Show - Das 9:00 h as 12:00 h
'Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

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

Apresentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500 www.bandfln99.com.br
I, I. I .11; I'ill I llr •
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DESJ..i.ZAMENTOS

BR-280 deve ser liberada amanhã
Liberação só não

r

ocorrera em caso

de chuva. Esta é a

segunda interdição
no local este ano

CORUPÁ

PEDROLEAL

Interditado devido às chuvas daúltima semana, o trânsito na rodo

viaBR-280 no trecho entre Corupá e '", .'

São Bento do Sul poderá ser libera

do amanhã, segundo oDnit (Depar
tamento Nacional de Infraestrutura
e Transportes). A via foi bloqueada
por urn deslizamento de terra no

km 93, e na sexta-feira da semana

passada, urn novo desbarranca
mento interrompeu os trabalhos de

desobstrução da pista.
De acordo com o supervisor do

órgão em Mafra, Jefferson Bitten

court, a liberação vai depender do
tempo - como há previsão de chu
vas para hoje, ainda há a chance de
o trabalho ser prejudicado por no
vos deslizamentos. "O solo naquele
trecho é de riolito, urna rocha que
está muito fragilizada com as chu

vas, por isso é difícil estimar os da
nos se a chuvavoltar", explica.

Segundo o secretário de Obras

A Prefeitura de Jaraguá do
súl inicia essa semana uma
campanha de arrecadação
-demateriais de lirapeza
para serem enviados aos

,

moradores demunicípios
catatinenses atingidos'
por alagamentos e

deslizamentos de terra, A
. população jaraguaense pode
entregar os donativos na sede
dos Bombeiros, em qualquer
horário, ou na Prefeitura,
no setor deAlmoxarifado,
entre 9h e 20h. Osmateriais
serão destinados ao Centro
de Distribuição de Rio do
Sul. Os materiais mais
solicitadós" são água
sanitária, detergente,
de"s'infetaÍlte, sa6ãe comum� '"

sabão em pó, sabonete,
Rano de çhão, rode,m "

" ,

vassoura ébalde'

Funcionários doDnit trabalham no trecho'interditaclo da rodovia federal

de Corupá, Antônio Tureck, com a

BR-280 bloqueada, o trânsito em

direção a São Bento do Sul tem sido
muito prejudicado. "Estão usando a
Rota das Cachoeiras, dentro domu
nicípio, mas onde antes passavam
dez carros por dia estão passando
mais de cem", compara.

Prevenção
Segundo Bittencourt, o trecho

recebia obras de contenção quando
o deslizamento da última quinta
feira forçou urna nova interdição.
"Toda a serra está em situação pre
cária devido às chuvas fortes deste

ano, especialmente entre osKm 86 e

112", declara. O órgão investiuR$ 21
milhões na contenção dos trechos
mais críticos e outros 38 milhões

para recuperar toda a rodovia que,
entre a primeira interdição, no mês

de fevereiro, e omês de abril- quan
do foi liberada -, teve urn total de 27

quedas de barreira.

EDUARDO MONTECINO

Trânsito entre os bairrosVila Nova e lIba

da figueira i«í�voltando ao nonnaI

Trânsito começa a voltar
ao normal após desvio

Um tanto caótico devido à in

terdição da rua 25 de Julho na se

gunda- feira, para a instalação de
uma galeria pluvial para evitar no
vas enchentes, o trânsito entre os

bairrosVilaNova e Ilha da Figueira
começou a se normalizar na ma

nhã de ontem, embora ainda haja
muitos motoristas desorientados
com o novo sentido das ruas.

No início da manhã a nova

rota ainda provocou engarrafa
mentos enquanto condutores

tentavam encontrar o caminho
certo. Mas de acordo com o di

retor de Trânsito, José Schmitt,
o problema temporário pode ser

bastante reduzido nesta quin
ta-feira, se as obras ocorrerem

tranquilamente. "Se não tiver

mos que reduzir o ritmo devido

à chuva ou às rochas sob a via,
podemos liberar a rua Olívio Do
mingos Brugnago ainda esta se

mana", informa.
Segundo Schmitt, é compre-

ensível o descontentamento dos

motoristas, mas as obras são

necessárias. "Quando tivemos a

construção das galerias no Cen

tro' durante o governo do Ivo

Konell, também foram muitas

as reclamações, mas se não fo
rem feitas vai alagar novamente",
afirma. Apesar das queixas de

falta de informação, o diretor da
pasta afirma que o policiamento
e a sinalização estão adequados
e receberam algumas alterações
na manhã de ontem. "Tivemos

alguns problemas durante a noi

te de segunda, na troca de turno
da polícia, mas nada muito gra
ve", comenta.
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onde Gabriel reside com a família.
O menino·não pode fazer quimio
terapia em função de sua baixa
imunidade.

"Iemos apenas mil reais e

precisamos juntar os R$ 29 mil",
comenta a mãe, que teve a ini

ciativa de organizar um show. No

próximo domingo, a banda The
Four Horsemen (Metallica Cover)
vai estar no Espaço Oca. Andréia
também não tem o dinheiro do
cachê que é R$ 1.500. "Vai sermui
to bom o showe vai dar tudo certo.
No tratamento também, vai dar
tudo certo", diz confiante o mini

roqueiro Gabriel. Andréia tam

bém precisa de materiais para a

reforma da casa, interrompida em
função do tratamento. "Estamos
estruturando um ambiente mais

arejado para o Gabriel, depois da

cirurgia ele vai precisar ficar me
ses em casa", afirma. "Tenhomedo
de perder o Gabriel. Todo mundo
diz que ele precisa de mim, mas,
na verdade, sou eu quem preciso
dele", emociona-se Andréia.

EDUARDO MONTECINO

CAUSA NOBRE

Rockandmil
para tratar
o Gabriel
Shaw no Espaço Oca pretende arrecadar
recursos para a cirurgia da retirada de
um tumor no garoto de nove anos

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Jaqueta preta e uma banda
na estampada com caveiras.

Gabriel Bueno da Silva acorda e -

dorme ouvindo o som das guitar
ras de suas bandas de rock pre
feridas - AC/DC, Iron Maiden,
Kiss e Ramones - e do motor das

motocicletas, sua grande paixão.
Os gostos são incomuns para um
menino na idade dele, 9 anos.

"Gabriel é um guerreiro", defi
ne com orgulho a mãe Andréia
Moraes. Desde o nascimento, os
médicos descobriram um tumor

no lado direito da face do peque
no. O primeiro diagnóstico foi de
um tumor nasal e encefalocele

(doença que atinge o cérebro
e as meninges por herniação -

deslocamento da massa crania
na). Andréia teve uma gravidez
complicada. Estava grávida de

trigêmeos, mas um bebê morreu
com poucos meses de gestação.
Segundo ela, o médico sugeriu
que Andréia abortasse. "Mas eu

preferi salvar os outros dois be
bês e continuar com a gravidez",
conta. Gabriel nasceu com uma

espécie de caroço abaixo do olho
direito e o irmão Daniel nasceu

aparentemente saudável. Mas,
quando os bebês completaram
dois meses de vida, Daniel fale
ceu. "No hospital não souberam
me dizer do que foi, a causa ficou
sendo morte súbita", lembra.

Logo depois do falecimento
de Daniel, o pai de Gabriel e An
dressa, hoje com 11 anos, deixou
a família. Foi quando Andréia
soube que o filho teria de ser

operado. "Ainda bem que pude
contar com o apoio dos meus

pais, 'se não, eu teria ficado re

almente sozinha", comenta. A

mãe conta que desde o primeiro
diagnóstico, ainda em Jaraguá,
o médico o encaminhou para o

tratamento na capital. "Ficamos
morando durante um ano e sete

meses no Hospital Infantil de

Florianópolis", recorda. Os tu

mores comprometeram a visão
do olho direito e atualmente Ga-

briel enxerga apenas com o olho

esquerdo e com 1% do direito.
As 12 cirurgias pelas quais pas
sou não foram suficientes para

eliminar o tumor. Hoje, Gabriel
está diagnosticado com ganglio
neuroma, um câncer benigno,
mas que se não for retirado pode
evoluir e prejudicar ainda mais a

visão do menino.
Gabriel frequenta a Escola

Municipal Vereador Armin Byla
ardt desde o maternal. Agora ele
cursa o terceiro ano. As aulas de

educação física, por exemplo, fo
ram adaptadas para que o garoto
não ficasse de fora. "Aproveito o

exemplo do Gabriel para orientar
os outros alunos quanto ao res

peito com os colegas", conta Fa

biano Ferreira, professor da dis

ciplina. Ele comenta que Gabriel
é bastante partícípatívo.

Ficamos
morando

durante um ano

e sete meses

no Hospital
Infantil de

Florianópolis.
IlndréiaMoraes,
mãe deGabriel

Família precisa arrecadar
R$ 29mil para nova cirurgia
A renda familiar é de, apro

ximadamente, dois salários mí
nimos. Valdenir Padilha, casado
comAndréia há seis anos, é quem
sustenta a casa. O pequeno e a

mãe foram até o Hospital do Cân
cer de Barretos (SP), referência no
tratamento da doença, para sa

berem da possibilidade da cirur

gia' mas os médicos preferiram
encaminhá-lo para o Hospital
Albert Einstein, na capital pau
lista. Segundo Andréia, o proce
dimento, ainda considerado de

risco, ficaria em R$ 85 mil, mas
com o apelo da mãe, os médicos

conseguiram baixar o valor da

cirurgia para R$ 29 mil. As passa
gens aéreas e hospedagens para
consultas e exames foram ban -

.

cadas por amigos dos clubes de

moto, dos quais Gabriel faz parte,
de médicos e outros amigos. Os

medicamentos, 12 colírios de uso

diário que vão de R$ 75 a R$ 95, e
somam cerca de R$ 700 mensais,
são comprados pelo Clube do Chi
marrão de Guararnirim, cidade

PRIMEIRO PASSO
o show da banda The FourHorsemen (Metallica cover) é o
primeiro passo para a tentativa deAndréia de arrecadar os R$ 29
mil para a cirurgia. A banda se apresenta no próximo domingo, a
partir das 20h, no Espaço Oca. Os ingressos custam R$ 10. Toda a
renda do show será revertida para o tratamento de Gabriel. Para
os interessados em auxiliar a família, a conta na Caixa Econômica
Federal é a de número: 013000249015. Agência: 1047. No nome de
Andréia Carla deMoraes. Contato: (47) 9216-4088.

Encontro discute inclusão

da pessoa com autismo
Amanhã e sexta - feira, Jaraguá

recebe a P Jornada Jaraguaense
e XV Jornada Regional de Autis
mo. O evento também será em

tom de comemoração, Já que a

Associação de Amigos do Autista
de Iaraguá do Sul (AMA), respon
sável por organizar o encontro,
está completando 20 anos. De
acordo com a diretora da insti

tuição' Tânia Krause, o objetivo
do evento é atingir, principal
mente, a comunidade. "Quere
mos dar informações sobre o

autismo, ampliando, assim, o

processo de inclusão", comenta.
Segundo Tânia, há 140 inscritos
e a expectativa é que mais 60 se

inscrevam até o' dia do evento.

O valor da inscrição é R$.80. Ela
explica que esta quantia não será
cobrada das famílias màis caren
tes: "nosso objetivo não é lucrar

e este dinheiro é uma contribui

ção para cobrirmos o custo dos

palestrantes. Caso alguém da
comunidade se interesse e não

tenha condições de pagar, é só

procurar a AMA", salienta. Temas
como educação, saúde e convi

vência do autista serão aborda
dos nas palestras.

SERVIÇO
o quê: 1 a Jornada Jaraguaense e

XV Jornada Regional de Autismo
Quando: Amanhã e sexta-feira
Onde: Cejas (Centro
Empresarial de Iaraguá do Sul)
Quanto: R$ 80 a inscrição.
Conta para efetuar o

pagamento: 1784-3 Agência:
0417 Operação: 003 Banco:
Caixa Econômica Federal.
Mais informações: (47)3370-1555
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SÃOAPENAS 1 DR 5
PARA VOCÊAPROVEIT!lR UM

LOTEEXCLUSIVO DEFABRICA.

SOMENTENESTA
OUARTA-FEIRA.
-

ENTRADA DE

R$15ii\990 +
\.

60XDER$3SS

.

�9.990
AVISTA

CORSA HATCH MAXX 1.4
, ECONO.FLEX (CONFIG R7C) 2012

Rs30A90 A ��TA
PRISMA LT 1.44 PORTAS
ECONO.FLEX (CONFIG R7R) 2012

COM PREÇO PROMOCIONAL

AGILE LT 1.4 4 PORTAS
ECONO.FLEX (CONFIG R9U) 2011

COM PREÇO PROMOCIONAL

CELTA LS 1.0 2 PORTAS
FLEXPOWER (CONFIGR9A) 2012

�3.990À VISTA OU
ENTRADA DE

Rs12.990 + 60XDER$275
COMTAXAO,99%A.M•

CLASSIC LS 1.0
FLEXPOWER (CONFIG RSA) 2011/2012

ENTRADA DE

90
60X DER$499

R$7.9 + COM TAXA DE 1,51% A.M.

• Alarme sonoro de faróis ligadas
• Para-choques no cor do veículo
• Desembaçaefor do vidro traseifO'

• Novo VoTante • Paro-choques no cordo veículo• Alarme sonoro de faróis ligados
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l1li,,,

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

TOYOTA COROLA XEll.8
COMPLETO ,AT/COURO

R$40,900,00

MEGANE EXP 1.6
COMPLETO/AOS/COURO

R$31.490,00

Taxas compartilhadas com o mercado
-

Carros com procedência

VW/SAVEfRO 2.02001
OH/PPNV R$19.490,00

GM/PRISMA 1.4MAX 2007
COMPLETO/PP R$27.490,00

GMIZAFIRA ELEGANCE 2.0
2007 COMPLETAJGNV/ABS
AIB/DUPLO R$39.706,00

Transparência no negociação

GM/MERIVA MAX 1.8 2007
COMPLETA/U.DONO

R$31 •.990,00

3273-2347 I 8853-9716

Venha conferir a super
gata Jésslea Santos que
'vem (te SDo Paulo para
encantar a sua noite!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h-às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

-

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$100,00 mensal.

Focus Hatch Glx 2.0

1I15flO�JJO

2009 - Prata - Gasolina - 37.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, limpador e

Desmebaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Plyer, Computador de Bordo, Freios Abs, Air Bag II.

Livina 811.8 Aut.

•200�()O

2010 - Cinza - Flex - 26.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
.

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblína, Cd Player, Cambio
Automático, Freios Abs, Air Bag II.

2010 - Amarelo - Flex - 28,.800 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, Acendimento Automático dos Faróis, Piloto Automático, Alarme,

m

i
íL�
a

Fox 1.0 !

�2�800,OO !'101" 1IIIUlIiII "
W!

2012 - Branco - Flex - 2.700 Km Direção Hidráulica, Travas Elétricas, �
Limapdor e Desembaçador Traseiro, Alarme, Faróis de Neblina, Ar
quente.

Corsa Hatch Maxx 1.4

�,fl,lmw800,OOUUUimmUi ,�J

2010 - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme,
Limpador e DesembaçadorTraseiro, Ar-quente .

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

mmOOO,JJO
2010 - Preto - Flex - 51.500 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis de Neblina, Tração Locker, Cd Player.

Astra Hatch

Advantage 2.0

'J� �m800�OO
W/&/mil/I/

2010 - Preto - Flex - 15,500 Km Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372.0048
3370.8622

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

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

.I'

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

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

PALIO FIRE ECONOMY
(CELEBR.11) 1.0 8V 2P 2010

(FLEX) R$23.800,00

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FLEX 8V CE 2005 R$26.800,00 STILO 1.8 CONNECT FLEX 8V

5P 2006 R$31.800,00

S10 PICK-UP STO 2.8 4X4
CO TB INIDIES. 2004

R$51.800,00

VOLKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

R$21.800,00
VECTRA ELITE 2.4 MPFI16V
FLEX AUT 2009 R$49.800,00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V 4P 2003 R$24.800,00

c:c

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

Jaraguá do Sul.

72-
automóveis

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUI 2010

PARTNER 2008 AR
QUENTE

CELTA 1.0 SUPER
PIQ.1.0 MPFI VHC 8V

3P 2004

VOYAGE COMFORTLlNE
-1.6 MI IFLEX 8V 4P

2010

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 16V 4P

2009.JPG

PALIO WEEKEND ELX
1.3 MPI FIRE 16V 2002

Horário especial
neste Sábado!

a oportunidade

714

FOX PLUS 1.0MI TOTAL
FLEX 8V 4P 2009

C4 PALLAS 20102.0
FLEX

MEGANE SEDAN PRIV
2.o 16v AUT 2009

VECTRA GT 2.0 MPFI
8V FLEXPOWER MEC.

2008

STRADA ADV LOCKER
1.8 MPI FLEX CE 2009

TUCSON 2.0 16V
AUT.

A

.que voce procura
está aqui

Back RH
seleciona para
seus clientes
as seguintes

vagas:
Estamos com
200 vagas em

aberto.RECURSOS HU

vagas para
ambos os sexos

----consuite�utrãSV�gas-no·Sit9:-·www:bãc'i(rh�om�h r-�j'rüapres�-epitàciõ-pe-Ssoa',-836----""'\'
centro • jaraguá do sul • se • (47) 3376-9700

rJ

AJUDANTE DE ENCANADOR - Para atuar com consertos de vazamentos e extensões de

rede, possuir CNH AB e disponibilidade para atuar em Guaramirim.
AUXILIAR DEACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças em fibra de vidro.
AUXILIAR DE COZINHA - Necessário disponibilidade para trabalhar nos finais de semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para os bairros: Garibaldi, Rio Cerro I. Rio Cerro II, Barra, Rio da

Luz, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova, São Luiz.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e limpeza de pátio.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo ou cursando. Não é
necessário experiência.
COLCHOEIRO - Desejável vivência no ramo de colchões.
COSTUREIRA - Para diferentes bairros. Desejável conhecimento na função.
COZINHEIRO (a) - Necessário disponibilidade para trabalhar nos finais de semana.
ENCANADOR - Desejável vivencia na função e ensino fundamental em andamento.
ENCARREGADO (A) DE COSTURA - Desejável conhec. em todo tipo de máquina de costura
ESTOFADOR - Desejável vivência no ramo de estofados.

EXPEDiÇÃO - Necessário curso de empilhadeira
IMPRESSOR OFF SET - Conhecimento na área de impr. gráfica, pi atuar em Massaranduba.
LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e sprey-up
LElTURISTA (2 vagas) - Para atuar em Guaramirim e Massaranduba, possuir carteira de

habilitação categoria AB.
MONTADOR I SOLDADOR - Necessário conhecimento em solda.
MARCENEIRO - Desejável vivência na função.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em andamento e vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Dlrsejável vivência na função.
OPERADOR DE TORNO CNe - Desejável vivência na área.
OPERADOR DE CALDEIRA - Necessário curso na área.
OPERADOR DE MÁQUINA A LASER - Necessário conhecimento em leitura, interpretação de
desenhos técnicos e instrumentos de medição.
PESADOR DE PRODUTOS - Desejável vivência na área, irá atuar com corantes e produtos
qufmicos em geral.
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para atuar com calhas.
SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro Centenário.
SOLDADOR - Desejável vivência com na função.
TALHADOR - Desejável conhecimento com máquina serra fita para área têxtil.

ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletro

mecânica, eletrotécnica ou merauõnica

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TV POR ASSINATURA E REDE

DE TElEFÔNIA - Necessário habilitação categoria B.

AUXILIAR MECÃNICO AUTOMOTIVO - Desejável conhe

cimento na área de borracharia, mecânica e montagem de

peças.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivên

ci? na área.

ENGENHEIRO MECÂNICO Jr. - Necessário que seja recém-
��------����

-formado em Engenharia Mecânica.

ELETRICISTA - Necessário curso técnico em elétrica e NRl O.

Desejável vivência na área.

INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFO

NIA - Desejável vivência na função e veículo próprio.
INSTALADOR DE PAINÉIS - Necessário curso Eletrotécnico e

disponibilidade para viagens.

CONSULTOR DE VENDAS - Necessário conhecimento no ap1icativo Promob
GERENTE COMERCIAL - Necessário disponibilidade para trabalhar nos fi
nais de semana ..

COORDENADOR DE CAIXA - Desejável ensino médio completo, vivência
como operador de caixa e disponibilidade para horário de shopping.
SUPERVISOR DE VENDAS - Desejável ensino médio completo, vivência na

área de vendas. Possuir CN� B.
VENDEDOR EXTERNO - Necessário disponibilidade para viagens nacionais.
VENDEDOR INTERNO - Desejável conhecimento com peças automotivas.

ANALISTA DE CONFECÇÃO - Necessário curso técnico têxtil ou confecção el
ou superior em adm, engenharia de produção ou eontecçâc. Desejável vivên
cia em máquinas de costura e cronometragem.
ASSISTENTE DE VENDAS - Necessário cursando Superior ou Completo.
AUXILIAR DE ENCARREGADO - Necessário Iéc. têxtil ou confecção e/ou Sup.
em Adm ou Eng de proQução ou Confecção. Desejável vivência em costura.
AUXILIAR DE RECEPÇAO - Necessário ensino médio completo e disponibili
dade para trabalhar nos finais de semana.
CHEFE DE ENGENHARIA - Necessário técnico têxtil ou moda e/ ou superior
em engenharia ou administração. Desejável conhecimento na área têxtil,
noções de costura, modelagem e nos aplicativos Corei Draw e Photoshop.
ESCRITA FICAl (URGENTE) - Desejável conhecimento em emissão de nota
fiscal eletrônica e em tributos fiscais.
ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA - Necessário estar cursando superior em
Co�tábeis ou Adm. de Empresas (máximo 3a fase)
MEDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
MODElISTA - Ensino superior em Moda ou curso técnico em modelagem
RECEPCIONISTA - Necessário ensino médio completo e disp para trabalhar
nos finais de semana.

AÇOUGUEIRO - Não é necessária experiência na função (URGENTE),
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - Desejável vivência na área de ma

nutenção.
ELETRICISTA - Desejável vivência na função.
ESTOQUlSTA - Disponibjlidade para atuar 110 bairro Nereu Ramos.

PADEIRO - Não é necessária experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar no setor de FlV (frutas, legumes e verdu

ras) ou no setor de frios.

TElEVENDAS - Preferencialmente com vivência na área de vendas,
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJUDANTE DE ENCANADOR - Atuar com consertos de vazamentos e extensões
de rede, possuir CNH AB e dispo para atuar em Guaramirim.
AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acab de peças em fibra de vidro.
AUXILIAR DE COZINHA_- Necessário dispo para trabalhar nos finais de semana.

AUXILIAR DE PRODUÇ�O - Para diferentes bairros.
AUXILIAR DE PRODUÇAD - Para os bairros: Garibaldi, Rio Cerro I, Rio Ceno II,
Barra, Rio da Luz, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova, São Luiz.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS -Atuar com jardinagem e limpeza de pátio.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo ou

cursando. Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e limpeza de pátio.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo ou

cursando. Não é necessário experiência.

tefevehdas ou t�l�mar�etflig�
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KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

AIRCROSS 3 X R$ 99,00 3x R$160,OO 3xR$175,OO 3 X R$ 160,00 3x R$160,OO

lINHAC4 3xR$110,OO 3xR$170,OO 3 X R$ 175,00 3 X R$ 170,00 3 X R$170,OO

lINHAC3
3 xR$ 81,00 3xR$140,OO 3 X R$170,OO 3 X R$140,OO 3 X R$ 140,00

XSARA PICASSO

CRÉATlVE TECHNOLOGIE
-

CITROen

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 38.720,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de R$ 19.990,00 + 60

parcelas com taxa 1,39% a.m + IOF. Citroên C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 41.220,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de R$ 22.490,00 + 60 parcelas com taxa 1,39 % a.m + IOF. Citroên

C3 XTR 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 43.720,0.0 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de R$ 24.990,00 + 60 parcelas com taxa 1,39% a.m + IOF. Citroên C3Automático 1.6 Flex 11/12 com valor à vista

de R$ 48.720,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de R$ 29.990,00 + 60 parcelas com taxa 1,39% a.m + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo
Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/11 com valor à vista de R$

50.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên Xsara Picasso GLX

1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa

Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra do modelo: Ciíroên C4 Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Ofertas válidas até 17/09/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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EMPREGOS

, �u'à CeI. 'Procópio Gomes de Olíveira, 297 � Centro - Jaraguá do Sul - SC .: Fone: (47)3275-1364
: • '.r

.;.
•

, .'

VENDE-5E INDUSTRIA
DE CONFECÇÃO

montada em atividade na cidade

de.Jaraquá do Sul a 5 anos

atuando no segmento de Moda
Feminina com ótimo faturamento
e rentabilidade. Motivo: Particular

Tr: (47) 8457-8549

-
senac

••

SENAC / SC EM PARCERIA

COM ROSETTA STONE - EUA

NOS CURSOS DE IDIOMAS

o programa de idiomas referência mundial, Rosetta Stone™ em

parceria com o Senac, chega a Santa Catarina!

Mais de 20 idiomas!

Grego
Hebraico
Híndi
Holandês

Inglês (Americano)
Inglês (Britânico)
Irlandês

Italiano

Alemão
Arabe
Chinês (Mandarim)
Coreano

Espanhol (América Latina)
Espanhol (Espanha)
Filipino (Tagalo)

Francês

Japonês
Persa (Farsi)
Polonês
Coreano

Russo

Sueco

Turco

Vietnamita

TOTALe

Rosetta STUDIO'flrJl RosettaWORLd™R:osetta couRse™

Aprenda com o software da Roseua
Slone completo com tecnologia flxcl�si\,la
de sequenciamenlo inteligente e

reconhecimento de voz para alender as
suas necessadades

Desenvolva ii confiança em seu novo

idioma através de sessões de 50 minutos
ministradas por lutores nall\flos para
praticar li ccnversação e a compreansão
oral.

Dlvirta·se na comunidade ol1tine da
Rosetta Stom, fi interaja atra'il/is de ]090'5
e atividades com outros alunos li: f:al:ante:%
nanvos.

ANO DE R$ POR R$ U}JA

FUSION V6 10 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO+ABG-l-IDO+CD+RODA+W 2010 84500 77.500 JON

FORESTER 4X4 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTO+COURO+IDO+ABG+CD+RODA 2009 78.000 nooo ITA

IMPREZA 2.0l AR+DI·H-VTE+AHABS+ABG+COURO+{OMP+RODA+LDT+W 2010 64.000 59.000 IND

307CC AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+AUTO+COURO+illO+AQ+RODA 2005 64.900 58.900 ITA

130 AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTO+COURO+IDO+ABG+AQ+CD-rRODA 2010 60.000 55.000 lTA

L200 SPORT 4X4 HP AR+DH+VTE+Al+CD+ABS+COURO+RODA+4X4+AQ 2005 59.900 54.900 ITA

lEnA AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+AU1O+IDO+AQ+CD+RODA+W 2008 59.900 54.400 BRU

CARENS EX 2.0 OL AR+DH+VTE+AUTO+COURO+AQ+ABG+RODA+LDT+W 2009 55.900 50.500 JON

tDfA AOV LOCI<ERDUAll.8 AR+DH+VIHAl+AUlD+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2010 50.900 46.400 JON

BOXER FURGAO DIESEL OH 2008 50.000 45.000 JAR

XSARA PICASSO 1.6 GlX AR+DH+VTE+AL+ABG+COMP+AQ+RODA+LDT+W 2010 48.600 44.100 JON

I FOCUS 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ+ABG+CD+RODA+W 2009 46500 42500 BRU

307 PRESENCE Pt< 1.6 FlEX AR+DH+ViE+AL+ABS+1TIO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA 2009 45.900 41.900 JON

307 SO FELlNE 2.0 AUTO AH+OH+VTE+ABS+ABG+AUTO+COURO+IDO+AQ+CD+ROOA+W 2009 44.500 40.500 JA.R

MEGANE 5D EXP AR+DH+Vn+AO+ABG+COMP+CD+RODA+DT+W
. 2010 43.900 40.000 JÚN

STILO DUALOGIC 1.8 AR+DH+VTE+AL+AU1O+AQ+(OMP+ffi+RODA+LDT+W 2008 42.000 38.000 JON

307 SW AlLURnO AR+DH+VlE+AL-tABS+ABG+TElU+COMP+RODA+lDT+W 2008 41.900 37.000 !TA

VECTRA 5D EXP AR+OH+VTE+AQ+{OMP+RODA+W 2008 39.900 36.000 BRU

, FlELDER XEl1.8 AUTO AR+DH+VTE+ABS+COURO+AQ+ABG+AUTOtCD+RODA+W 2007 38.000 34.500 JON

ZAFlRA CD 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+IDO+AQ+-COURQ.!-AUTO+RODA+LDT 2004 35.800 31.800 JON

STRADATREEK CE DH+AQ+RODA 2010 33.500 30.000 JAR

SANDER01.0 AR+DH+VE+AL+CD+AQ+LDT 2009 31.500 29.500 ITA

CLlo SEOAN EXP AR+DH+VTE+AL+ABG+AQ+W 2008 28.500 25.500 IWD

SAVEIRO SPORTUNE 1.8 AR+DH+VTE+AQ+W 2006 28500 25.500 JON

PARTNER FURG�O DH+AQ 2009 26.900 24.300 !TA

PRISMA MAXX lA DH+AQ+fJf 2009 26.900 24.200 ITA

ClASSICUFE lE+AL+AQ+W 2009 24.700 22.000 JON

CElTA lIFE lE+AL+AQ+LOT 2010 23.900 21.400 ITA

FOXtO HODA+LDT 2006 21500 21000 RIS

206 SENSAT 1.4 DT+W 2007 22.900 20.900 ITA

GOL 1.6 VlE+Al+AQ·+HODA+tDT 2003 21.900 19.400 JON

ASTRA SO GLS LO AR+DH+VE+RODA+Al+AQ 2000 21.900 18.900 JON

FIESTA 1.0 W 2005 20.000 18.100 BRU

�� 'UNO MILLE FIRE TE+AQ+I.DT 2008 19.500 17.500 JON

KAGL AQ+LOT+W 2003 16.900 14.900 lTA

COURIER CLX Al 1998 12.000 10.000 JON

PAllATI 16V VE-i"Affi-illT '.1998 12.000 10.000 ITA

W

SEGUNDA A SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. SÁBADO, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUÁ DO SUL I 47 3274 1900 I R. REINOlDO RAU, 414 NUCLEOOiJl.S
Ii:ONClEe;SlONlllmiJl,.s

r,)E �·m,k;WA)5
IICII5.JlJ'Ii,1J!!

,

BlUMENAU 47 3231 6000 ! tTAJAí 47 33488556 I BRUSQUE '47 3355 4500

RIO DO SUl47 3522 0686 ! INDAIAL 47 3333 4866

www.strasbourg.com.br www.joniveiçulos.com.br
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Rua Bernardo Dornbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054.1012-

9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sexta Ih às 19b
Sábado das 9b às 11b

speedvcmultimarcas@gmail.com

Nova loia -com os

melhores preços e
melhoresmarcas! ZAFIRA co 2.0 2003 PRETA COMPLETA + COURO+ RODAS

" I, 8$30.900,00 A VISTA

Promoção! Transferência + Tanque cheio + 1° parcelar
.

-

aVI a 0, a
'Primeira parcela de alé 500 reais •• 3 meses para molor e câmbio e 9 meses somenle de óleo.

. RlSIOI

**
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- NVel.EO DAI
CONCll$$JoNARIAS

Dl, v.:icULOS ACUS
ACIj$4:l..PfíVI

lfJJ D
'

- "

<8>I, I
I -

CHe'VROLET MONDA CITROEn HvunCA PEUGEOT

Moretti Emrnendôrfer Gabivel le Monde Dimas Nix 5trasbourg Javel

Aqui você só vê vantagens
��, I PI!UCi OT
lJi!:, ASSISTANCE P E UG E OTRECOMENDATOTAl. Faça.revisões em seu veículo regularmente.

Promoçõo Ver pro Crer Peugeot. Ar-condicionado grátis poro todo o linho 207. Peugeot 207 HB XR lAl Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 2011/2012. Preço público bruto sugerido

paro vendo à visto RS 35.990,00, com desconto de RS 2.500,00 referente 00 custo do ar-condicionado, valor líquido de RS 33A90,00, Frete incluso e pintura sólido. Pintura metálico acresce RS

1.100,00. Air bag duplo grátis poro todo o linho 207, somente poro veículos disponíveis no estoque dos concessionários participantes do Estado de Se. Validade do componho até 30/09/11 ou

enquanto durarem os estoques. Nõo cumulativo poro outros promoções. Não é válido paro vendas diretos e PPD.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 414
PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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ESTADUAL

[uve quermanter invencibilidade
.

Tricolor enfrenta

Ioaçaba hoje e
.

precisa vencer

para se manter

vivo na briga pela
classificação

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

ALEXANDRE PERGER

Se vencer o Ioaçaba na noite
de hoje, às 20h30, fora de

casa, o Juventus vai alcançar
uma importante marca: a pri
meira sequência de três vitórias
desde o fim de agosto de 2009,
pela Divisão Especial. Com o

triunfo, a equipe completará
também seis jogos invictos, o

que aconteceu pela última vez

em agosto de 2009, também

pela Segundona daquele ano. O

Moleque Travesso venceu qua
tro jogos e empatou dois. Neste

ano, até então, foram três em

pates e duas vitórias.
O jogo de hoje em Joaçaba é

válido pela 6a rodada do Cam

peonato Catarinense da Divisão

Especial. O Juventus está na 6a

colocação, com nove pontos,
apenas um atrás do líder Hercílio

Luz, que tem dez, mesma pon
tuação de Atlético de Ibirama e

Atlético de Tubarão. Em caso de

vitória, o Moleque Travesso po
derá entrar no grupo dos quatro
que se classificam para as semi
finais do turno da competição.
Em 2009, Iuventus e Ioaçaba se

enfrentaram duas vezes, com

um empate e uma vitória para a

equipe jaraguaense, em Ioaçaba,

Preparação
Inicialmente, a partida es

tava marcada para o último fim
de semana, mas foi transferida
devido às fortes chuvas que as

solaram Santa Catarina. A de

legação do Juventus viajou no

começo da tarde de ontem para
Joaçaba e ficará concentrada
até próximo da hora do jogo. A
equipe ainda treinou em dois

períodos na segunda-feira e em

gramado sintético na última
sexta-feira. No fim de semana,

todo o elenco ganhou folga.

PREPARAÇÃO
Moleque Travesso
treinou forte para

o confronto no
Oeste do Estado

MARCELE GOUCHE

INTEGRAÇÃO
Guaramirim realiza olimpíada
Durante os próximos três dias, alunos da
rede municipal de ensino participam da
2a Olimpíada Escolar de Guaramirim. A
competição, que tem por objetivo promover
a integração entre as escolas, acontece no

Ginásio de Esportes Prefeito Rodolfo Iahn.A
abertura oficial será hoje, às 8h. Durante o

cerimonial será feita uma homenagem aos

profissionais de educação física que atuam no

município.

AD} perde a prímeíra na
segunda fase do Estadual

A ADJ sofreu a primeira der
rota na segunda fase do Estadu
al. Foi derrotada por 1 a O, on
tem, em Ibirama, pela equipe
da casa. O resultado se encami
nhava para mais um empate da

equipe jaraguaense. Mas faltan
do 1 minuto e 30 segundos, We

lington bateu de fora e acertou

o gol para Ibirama, decretando
a vitória. Mesmo com o resulta
do negativo, a AD] se manteve

na segunda colocação do grupo
B do Estadual.

O jogo começou equilibra
do, com boas chances para
as duas equipes.. Jogando em

casa, o Ibirama criou mais e

fez a ADI, que estava bem na

marcação, jogar apenas no

contra-ataque. Aos 10 do pri
meiro tempo, Iédson quase
abriu o placar para o time ja
raguaense. O Ibirama continu
ava respondendo e a ADJ qua
se marcou com Felipe e Diogo
Cani, faltando três minutos. O

equilíbrio do jogo fez com que
os dois times terminassem o

primeiro tempo com quatro
faltas cada.

A segunda etapa começou
com o Ibirama no ataque e a

11.ADJ! l�e. d�f�np�n�Qlle 1 jP'gHIlt<il� J

GRUPO ESTAD UAL

CLASSIFICAÇÃO
no contra-ataque, mantendo o

equilíbrio. Faltando seis minu
tos para o fim do jogo, Cassiano
entrou como goleiro linha para

_

Ibirama e a mudança· surtiu
efeito. Quase no fim da partida,
Welington marcou o gol da vi

tória do Ibirama, a primeira da

equipe do Vale do Itajaí. A par
tir daí, a situação se inverteu e

'.

Iédson entrou como goleiro li
nha para a ADJ, mas equipe da
casa manteve a boa marcação.
Faltando apenas dois segundos,
Xoxo levou o segundo cartão

amarelo por reclamação e foi

expulso. 1! .. l�'

Times D sp J v E

Jogos da ADJ no returno do Estadual

16/9 - 20h30 - Capivari Futsal x ADJ/FME

24/9 - 20h30 - Krona/Joinville x ADJ/FME

1/10 - 20h30 - ADJ/FME x CME Ibirama

8/10 - 20h30 - ADJ/FME x Moitas/Aval
15/10 - 20h30 - Concórdia x ADJ/FME
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Fotos
A lindafoto de EduardoMontecino do gol do ]uventus sobre o

.i1Hercílio Luz me inspirou. Busquei em meus arquivos outrasfotos
históricas degols doMoleque Travesso, que vou compartilhar com os

leitores. Elasforam garimpadas'pormim e pelo IulimarPivatto há
algum tempo, nos arquivos do jornal.A identificação dosfotógrafos,
autores dos gols e equipes adversáriasfaremos na medida do possível.
Esta primeira é um gol de Tôto, contra a Chapecoense, provavelmente
em 1990. Ofotógrafo é desconhecido.

DIVULGAÇÃO

�

Basquete
o basquete de Iaraguá do Sul parte atrás do sonho dourado

nas Olimpíadas Escolares. O evento é promovido pelo Comitê·
Olímpico, com apoio da Rede Globo. Tanto as meninas do

Instituto Educacional Jangada, como os garotos do Colégio
Evangélico Jaraguá se farão presentes em João Pessoa (PB),

representando nosso estado e município. Em 2010 as meninas'
voltaram com o bronze. Já os garotos garimparam umamedalha

de ouro. Boa sorte! Os jogos podem ser acompanhados ao vivo

pelo site www.basquetejaragua.org.

Primeirona
Rodada cheia de alternativas
na Primeirona. Cruz de Malta
e Plamengo tropeçaram. O
Vitória aproveitou e assumiu

a segunda colocação. O
João Pessoa somou um

pontinho fora e segue líder.

Os resultados desenharam um

jogaço entre Flamengo e JJ .

Bordados no fim de semana,
valendo a sobrevivência na

competição.

f'

Segundona
O Barrabaxo bateu o Grêmio

Garibaldi por 3 a 2, jogando
na casa do adversário na

tarde de sábado (10). A

partida fechou a primeira
rodada da Segundona,
que foi caracterizada pelo
equilíbrio entre as equipes
e uma boamédia de três'

gols por partida. A briga
promete ser boa até o final da

competição.

Jaraguá
O Sport Club Jaraguá realizou
dois amistosos nos últimos
dias. No sábado perdeu
para os reservas do Joinville,
por 2 a 1. Na segunda foi
derrotado pelo XV de Indaial,
por 3 a O. Sábado (17) a

equipe estréia na Divisão de
Acesso recebendo o Maga,
no campo do Botafogo, às
l5h30. Garanta seu ingresso
e prestigie!

Juventus
Já o Juventus está em

Joaçaba, onde faz um jogo'
complicado contra a equipe
da casa às 20h30 de hoje.
Ganhar no estádio Oscar Da

Nova não é uma tarefa fácil,
fica ainda mais difícil quando
o adversário depende dos
três pontos. O negócio é
confiar no trabalho do bom
técnico Nino Padilha e colar
o ouvido no radinho.

Se você tiver o seu jornal do dia 6/8,
.

ligue para nós e troque por um brinde.

Brasil eArgentina
reeditam clássico

COPA ROCCA

Depois de 35 anos, torneio envolvendo

I os dois rivais sul-americanos volta a ser
1iI

� realizado este mês pela Conmebol
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Oatacante Fred ficou contra

riado com o seu corte da

Seleção Brasileira ontem, em

Córdoba, na Argentina. Segun-
p. do o departamento médico da

CBF (Confederação Brasileira de

@ Futebol), o atleta tem uma lesão
muscular na coxa direita.

Ao deixar a 'concentração,
Fred disse que vai treinar hoje
com o elenco do Fluminense, no
Rio. Também hoje, às 2lh50, será
o confronto do Brasil contra a

Argentina. "Eu queria ter ficado",
, disse o jogador antes de retornar

pata o Rio. "Vou treinar amanhã

(hoje) no Fluminense. Não teve

contusão, mas uma precaução.
Não tive nada na coxa. Estive

bem e vou treinar no Fluminen

se. Lógico que segurando um

pouco mais, mas foi uma precau
ção", completou.

"Se fosse um jogo decisivo, ele

poderia jogar no sacrifício", afír
mau o médico da seleção, Rodri
go Lasmar. A previsão é de que o

atacante possa jogar pelo Flumi

nense, domingo, contra o Bahia,
em Salvador. Em decisão conjunta
da comissão técnica, o atacante

foi desconvocado, nenhum outro

atleta será chamado para a vaga.

O duelo de hoje será o primei
ro que marca o chamado "Super
clássico das Américas", que en

volve apenas atletas que atuam

no futebol brasileiro e argentino.
Daqui a duas semanas, em Be

lém, será realizado o segundo
jogo da série.

Fred foi o segundo jogador
cortado da equipe que irá en

frentar os argentinos. Antes, o

goleiro Fábio, do Cruzeiro, foi
substituído por Victor, do Grê

mio, também por lesão.
Além dos cortes, outro fan

tasma que ronda o clássico é a

atual situação das duas seleções,
eliminadas precocemente na

Copa América realizada na Ar

gentina. O Brasil vem de alguns
resultados ruins contra grandes
seleções, como a derrota para a

Alemanha.

MOWASPORTS

Os dois também se lembraram

da infância e da dificuldade de

participar das peneiras dos clubes
na época. "Não fui reprovado, mas
as oportunidade que tive em pe
neiras eram de 5 ou 10 minutos no

máximo. Fiz no Flamengo e passei
em três ou quatro peneiras, mas,
na época, quebrei com dinheiro
de passagem e acabei desistindo",
lembrou Ronaldo, que ganhou
projeção no Cruzeiro após sair do
São Cristovão, no Rio.

Elenco brasileiro treina no Estádio�o Alberto Kempes, palco do jogo

Ex-craques lançam projeto para o futebol
Zico e Ronaldo lançaram on

tem, em São Paulo, um proje
to para dar oportunidade para

crianças e jovens de 10 a 18 anos

que sonham em ser jogadores
profissionais. Os ex-jogadores
criaram o Pnera, site de rela
cionamento que possibilita que
crianças e adolescentes enviem

vídeos com suas jogadas. Todo
mês, o vencedor da jogada mais

bonita poderá fazer um teste de
uma semana em um clube da Sé-

,
I
I, I I' I 1

li l � I t! II d I I,

rie A do Campeonato Brasileiro.
"Nossa participação é dar essa

oportunidade para o atleta-se ca

dastrar na própria rede. Vamos
levar o vencedor até seu clube de

preferência", disse o ex-corintiano

Ronaldo, que garantiu não ter liga
ção entre este projeto e sua agên
cia 9ine. "É uma oportunidade
que estamos oferecendo para a

molecada, a chance de fazer um

teste em um grande clube", acres-
.

centou o ex- flamenguistaZico.
• �!

' ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CASO CLÁUDIA FRANCIELEN

Polídaquer
sabercausa
damorte
Instituto alega falta de equipamento para
análise de doenças infecciosas. Causa
da morte de costureira ainda é mistério
CORUPÁ

CAROLINA CARRADORE

/\ causa da morte da costureira
rlcláudia Francielen de Andra
de Borba, 27 anos, ainda é mistério

para aPolícia. O resultado'do exame
realizado emmateriais coletados do

corpo da vítima no dia 18 de julho,
retomou de Florianópolis para as

mãos do delegado Marco Aurélio

Marcucci, mas sem resultado.
No laudo, o IGP (Instituto Geral

de Perícia), justifica que o exame

não foi realizado por faltadeequipa
mento especializado para análise de
doenças infecciosas. O documento,
assinado por dois peritos criminais,
aponta também que o instituto não

disponibiliza de recursos financei

ros para encaminhar o material a
outro laboratório. O delegado sus

peita que Cláudia tenha morrido
de leptospirose. Ela morreu dia 13

,

de maio deste ano, duas semanas

depois de ser agredida e jogada em
umavala de esgoto, próximo ao Pos
to Marcolla, no bairro Água Verde,
em Jaraguá do Sul.

O IGp, através da assessoria de

imprensa, afirmou que a licitação
para a compra do equipamento
está em andamento. Mas, até a

aquisição do aparelho, todos os

exames relacionados a doenças
infecciosas não podem ser reali
zados pelo órgão. Segundo o laudo '

do IGp, omaterial que não foi ana
lisado ficará guardado e deve. ser
descartado em seis meses.

Ontem, Marcucci encaminhou
o documento ao Fórum da Comar
ca de Jaraguá do Sul. Ele pede ao

promotor daVara Criminal, Márcio
, Cota, que determine ao Estado a

análise do exame em laboratório

particular com urgência. Ele pe
diu também à juíza Cândida Inês

Brugnoli a prisão de Ricardo Luan

da Silva Matias, 18 anos, suspeito
de ter empurrado Cláudia barranco
abaixo. Os pedidos estão em aná
lise. No inquérito, o delegado tam

bém afirma que houve negligência
,

e omissão porparte de trêsmédicos
que atenderam Cláudia no 'Pronto
Atendimento (PA) de Corupá. "Ela
procurou o local, não fizeram exa

me, não deram remédio e amanda
ram para casa", ressalta.

Se você tiver o seu jornal do dia 6/8,
Ugue para nós e troque por um brinde.

SUSI'EITA

Costureira
morreu 13
dias após
ser agredida
Na época damorte de

Cláudia, o IML (Instituto
Médico Legal) apontou no
atestado de óbito morte
causada por uma parada
cardiorrespiratória e febre
desconhecida. Resultado

que não convenceu a

autoridade policial, que pediu
a exumação do corpo. "Nossa

intenção era apurar se a

morte damulher teve relação
com a violência que ela
sofreu e se houve negligência
médica", diz Marcucci.

Entenda o caso
Cláudia Francielli morava

em Corupá e no dia 30 de abril
saiu com as amigas para ir à bo
ate Chopp & Club. Segundo a

PM, ela se perdeu das colegas e

tentou pegar um táxi para casa,

por volta das 4h da madrugada.
Como estava sem dinheiro, pe
diu aomotorista que a levasse e

que pagaria a corrida na chega
da, mas ele não aceitou. Em se

guida, ela foi surpreendida pela
presença de quatro rapazes que
lhe ofereçam uma carona. Em

troca, ela teria que fazer sexo

com o quarteto. Ainda de acor

do com a Polícia Civil, a vítima
negou a carona, momento em

que foi agredida e empurrada
de um barranco de cerca de
dois metros, às margens da BR.

Ela caiu dentro de uma vala de

esgoto. Cláudia foi socorrida

pela PM que a levou até o hos

pital São José, em Jaraguá do

Sul, onde recebeu um calmante
e foi liberada. Nos dias seguin
tes' passou a sentir muita dor
no peito e nas costas e a ter

febre alta. Chegou a procurar
atendimento no Pronto Aten

dimento de Corupá outras

duas vezes, mas os seus sinto
mas foram definidos como o

início de uma forte gripe e ne

nhum exame foi realizado.

Jovem procurou PA três vezes e
nenhum exame lhe foi solicitado

O delegado Marco Au-

�'\,ré�jQ" l\4ar,pucci" tSlrobém
solicitou, no momento da

exumação, que análises
fossem feitas nos ossos da

;'jovem;'O',materiru não ,foi
encaminhado ao IGP (Ins
tituto Geral de Perícia).
"Ainda não .sabemos se ela
teve fraturas rio momento
da queda', diz Marcucci. A
reportagem do O Correio
do Povo' tentou" conta-,

,

to com o' médico legista,
Mauro César Grüdtner,

.
mas não obteve retorno.

o que diz o
laudodolGP

1 - Este Instituto tem condições
técnicas de identificar os grupos
de inseticidas relacionados no
itemVarredura Toxicológica.
Para a identificação dos
demais inseticidas, pesticidas,
agrotóxicos e afins, seriam
necessários equipamentos que
este Instituto não possui. Este
Instituto não possui dotação
orçamentária para enviar os
materiais recebidos para análise
em outros laboratórios.

2 - Fica o restante do material
analisado armazenado neste
Instituto por seis meses após o
que será descartado como lixo

hospitalar. Todo o conteúdo

gástrico foi utilizado nas

análises realizadas.
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Promoções válidas até 14/09/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeitafI�gflA§
.
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. BANCO VOLKSWA<?EN 47 3274 6000

.

_Serviços Lazer
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