
Novo
comandante

Imbatível
Com três empates e

quatro vitórias, Juventus
já é o terceiro colocado
na Divisão Especial e está
próximo de garantir uma

vaga na semifinal.

Página 22

Em solenidade realizada
ontem à tarde no quartel,
o tenente coronel José

.� Luiz Gonçalves assumiu o

comando do 14° BPM.

Página 7

D"'b. RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUT�O lEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

CIDADANIA E LAZER
MARCELE GOUCHE

Pre ei ra e Caixa
assinam contrato

Cerca deR$ 23 milhões serão liberados pelo governofederal, através do PAC2 (Programa de
Aceleração do Crescimento), para obras de contenção e construção de moradias populares. Página 4

Justiça pede
a interdição
do presídio
número de detentos e

manter na unidade apenas
os presos que esperam por
julgamento. O local, com
capacidade para 168 presos,
tem hoje 337. Página 6

RECADO DOS
SENADORES

Hora de

pressionar
pela

duplicaçpo
da 8R-280.

PATRICIA
MORAES

Página 5

JoãoEstrella
empalestra
nesta quarta
PROTAGONISTA DO UVRO

que virou o filme de
sucesso IIMeu nome não
é Iohnny' estará na Scar
amanhã. Inscrições são
gratuitas e devem ser

feitas no site da Prefeitura.
Página 21
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CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

1.7750 1,7765 t, 2,57%
1,6600

Ikarsten@netuno.com.br

Cursos da Católica no Guia do Estudante
Dois cursos de graduação da
Católica de Santa Catarina,
campus Iaraguâ do Sul,
receberam destaque na

publicação Guia do Estudante

Profissões Vestibular 2012,
da EditoraAbril, que avalia e

Comércio Exterior
(Camex), do Ministério do
Desenvolvimento) Indústria

, e Cómércío Exfel1iOI ii

/"

(Mdic) acabâ de ampliar
para 35% o imposto de
importação de aparelhos
de ar-condicionado,
pneus de bicicleta,
bicicletas, porcelanatos,
partes de aparelhos de
ar-condicionado, barcos
amotor e rodas e eixos
ferroviários. Os aparelhos
de ar-condicionado

pagavam 18% e as bicicletas
20%. Neste pacote também
entraram os veículos

, "

ímportadost Claro que'/!estê
customaior será repassado
para o consumidor.

Banco do Sul

,
I

O congresso argentino
aprovou a participação do

. país platino no Banco de
fomento idealizado por
sete países da América
do Sul. Agora o mesmo

. já está aprovado além da

Argentina porVenezuela,
Equador e Bolívia e ainda

aguarda aprovação no Brasil,
Uruguai e Paraguai. O Banco
do Sul deverá funcionar
nos moldes de um BIO -

Banco Interamericano de
Desenvolvimento- e sua

capitalização deverá ser

de US$ 7 bilhões, aportada
principalmente por Brasil e
Argentina.

recomenda cursos de graduação
em todo o Brasil. O curso de

Administração foi considerado
muito bom e recebeu quatro
estrelas, enquanto a graduação de
Ciências Contábeisfoi agraciada
com três estrelas, o que resulta

em um conceito bom, conforme
'os critérios da publicação. A nota

máxima da avaliação dos cursos

superiores é de cinco estrelas.
O Guia será lançado em 6 de

outubro, mas a editora já está

informando sobre a classificação.

Faturamento em alta
A parcela de empresários que vão rever seu faturamento para cima
aumentou de 79% no terceiro trimestre de 2011 para 82% no quarto
trimestre deste ano, aponta a Pesquisa Serasa Experian de Expectativa
Empresarial. No quarto trimestre de 2010,87% reviam para cima
seu faturamento e 13% para baixo. As pequenas empresas são as

mais otimistas, com 83% dos entrevistados revendo para cima o seu

faturamento. A pesquisa ocorreu de 29 de agosto a 2 de setembro. Foram
ouvidos 1.020 empresários de todos os setores econômicos, em todo o

território nacional. O comércio é o setor com mais empresários (88%)
revendo seu faturamento para cima no 4° trimestre, em relação ao

anterior. Na sequência está o setor de serviços (82%) e a indústria (64%).

Análise de perfil
o correto encaminhamento da carreira de um colaborador
tem grande impacto tanto para a pessoa como para a empresa onde
trabalha. Um dos trabalhos realizados pelo Cedeha diz respeito à
Análise de Perfil, utilizando esta ferramenta com grande assertividade

para jovens que desejam escolher a carreira a seguir, mas que têm
dúvidas ou desejam se conhecer mais para decidir. Aplicado à equipe
de uma empresa, consegue direcionar adequadamente os esforços e

obter uma performance muito superior. As empresas podem obter

muito mais do pessoal que já faz parte de seu quadro.
f'

LOTERIAS Aposta no Norte
Interessada na expansão do
mercado no Norte do país,
aMenegotti Máquinas para
Construção participa, entre os dias
21 e 24 de setembro, da Fenormac

! 2011, encontro de negócios da
Região Norte, que acontece em

Belém (PA). O Norte do país
representa 8% do faturamento total
daMenegotti. Essa fatia cresceu
62% até o momento em 2011 com

relação, ao mesmo período do
ano anterior. A empresa atua em
todos os Estados da região, com
representantes nas capitais e na

cidade de Santarém.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04589
1 ° 24.514 l.000.000,00
2° 8l.864 24.000,00
3° 22.460 14.500,00
4° 27.176 14.000,00
5° 47.210 12.240,00

QUINA
SORTEIO N° 2699
28 - 50 - 57 - 71 - 72 -,

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 670

01 - 07 - 08 - 10- 12
13-14-15-17-18
20 - 21 - 22 - 23 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1320

17 - 24 - 25 - 38 - 41 - 55 Feijoada chinesa
Embora produção de feijão no
Brasil esteja em torno de 3,7
milhões de toneladas - cerca

de 200 mil toneladas acima do

I
consumo interno - sempre existem

algumas importações de feijão

I preto - o mais consumido- em

alguns momentos. Este ano, as
i importações de feijão preto� deverão ser de cerca de 150 mil

toneladas sendo que mais da
metade deve vir da China.

�

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1176
09 - 11 - 14 - 17 - 22
24 - 33 - 46 - 50 - 59
64 - 66 - 67 - 73 - 76

79 - 82 - 87 - 88 - 94

DUPLASENA
SORTEIO N° 1003
Primeiro sorteio

06 - 18 - 19 - 30 - 37 - 48

Segundo sorteio

18 - 19 - 27 - 33 - 35 - 43

",

H'
J

•

, "erlng
[d8.da, s.m,Pla]!

.
. ,

Hering
Vendas de ações da empresa por parte de executivos
da mesmamostram que eles estão realizando
parte de seus bônus acumulados desde 2008. Neste

período o valor da empresa passou de cerca de R$
450 milhões para R$ 5,6 bilhões. Ainda assim, as
ações continuam com tendência de alta.

Taxa básica de um dígito?
Utilizando os modelos de previsão adotados pelo Conselho
de Política Monetária, é possível prever uma Selic abaixo
de 10% no início de 2012 e, se a crise externa piorar muito,
a mesma poderia cair rapidamente para perto de 5%. O
Credit Suisse já aposta de Selic de 9% em dezembro de 2011.
Considerando que a meteorologia acerta muito mais que os

economistas, resta esperar para ver.

DIVULGAÇÃO

Material de construção
De acordo com dados divulgados pelaAssociação Nacional
dosComerciantes de Material de Construção - Anamaco
- as vendas de material de construção no mês de agosto
cresceram 1,5% em relação a julho. Em relação a igual mês

r

do ano passado o crescimento foi de 4% e no acumulado dos
últimos 12 meses o avanço foi de 5,5%. Para o ano é esperado
um crescimento de 6% em relação ao ano passado.
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COITADO, PERDEU TEMPO!
"' Tocê sabe de onde vêm os seus sofrímen
V tos? Claro que sabe, sabe direitinho. To
dos nós sabemos, fingimos não saber.

Pois sobre essa origem do sofrimento
baseou-se a palestra do dalaí-lama, o lí
der político e espiritual dos tibetanos que
esteve entre nós na semana passada.

Não acredito que alguém possa discor
dar dos princípios do dalai-lama, talvez

apenas o ministro da Economia discorde...
No mais, penso que todos concordamos.

O dalai não fez pose e foi direto ao

ponto: . "A existência humana implica
em dor, a origem da dor é o desejo e o fim
da dor só é possível com o fim do desejo".

O dalai disse exatamente o que vivo di-

zendo aqui, faz tempo, bah! Desejo não é

necessidade, desejo é capricho. Um par de

sapatosme dura três anos, mas não vou pas
sar três anos com o mesmo sapato nos pés,
desejo um novo par, bonito, namoda etc etc.

Meu carro está como se fosse zero,
mas quero outro, mais caro, mais isso,
mais aquilo, quero me exibir também.
Tudo desejo, nenhuma necessidade. Ne
cessidade eu tenho é de trocar um par de

sapatos furados.
Cessados os desejos, fico livre para

pensar só nos essenciais da vida, nos ne
cessários. E esses necessários são muito

poucos, pouquíssimos. Claro que o pes
soal do comércio não vai concordar com

a proposta do dalai-lama. Imagine irmos
às compras só por necessidade, abando
nando os desejos ... O pessoal iria à falên
cia em dois meses.

O diacho é que quando realizo um de

sejo, abro a porta para outro, eternamen
te, nunca vou parar. Logo, vivo infeliz,
desejoso, ansioso, temente. Sem dese

jos não tenho com o que me preocupar.
Tudo bem, muito fácil de dizer, mas vá
dizer isso nas escadas rolantes do sho

pping ... Somos avaliados pelas posses,
pelos desejos materiais demonstráveis,
e nunca nos damos por satisfeitos, O da
lai tem razão, mas perdeu tempo vindo
ao Brasil.,

TRABALHOVIDA
Temos que dizer aos nossos filhos que eles podem

até não ter desejos de ler, mas têm fundamental ne
cessidade. A leitura tanto os pode distrair no bom
lazer quanto os instruir para ser o que quiserem na

vida. E quem for mesmo esperto vai notar que o de

sejo dá as mãos à necessidade, no caso da leitura. Daí
para a frente, a vida não tem fronteiras...

Muitos ainda não se deram conta de que a

empresa onde trabalham é a sua segunda fa
mília. Tem que ser; se não for; deve ser imedia
tamente "adotada". Na empresa passamos as

melhores horas do dia, ano após ano. Se esse

ambiente não for vivido como vida em famí
lia, babaus, a vida será um inferno.

PESSOAS
Colegas e chefes não

são inimigos, podemos
brigar; mas isso faz parte
da vida em "[amilia". En
tender a '[amilia" produz
sucesso. É tentar. Depois,
mande-me dizer. ..

DO LEITOR

FE TIVAL
TEATRO VIVO

Basta ter mais de uma pes
soa da área teatral e o tema

acaba sempre vindo à tona nas

rodas de conversa: a falta de pú
blico' a escassez de verbas, as

dificuldades enfrentadas para
manter o teatro "vivo". Não por
acaso, o festival que será reali
zado pelo Gats este mês leva o

nome "2° Festival Teatro Vivo".
A intenção é propor esta reflexão,
sobre o teatro estar ou não vivo.

Na Europa, há mais de 70
anos se anunciava a morte do
teatro. O alemão Karl Valentim,
que tinha entre seus alunos o

notável Bertold Brecht, escreveu
na década de 30 o texto "Porque
o Teatro Está Morrendo". No

monólogo, Valentim faz comé
dia sugerindo uma solução bri- ,

lhante para resolver o problema
da "morte" do teatro.

Mas o teatro está morrendo

por quê? Por causa da tecnolo

gia, do cinema, da televisão ou

da internet? E está morrendo
onde? Na Europa, nas Américas,

FALE CONOSCO

na China? Em Santa Catarina?
Durante meus dois mandatos
como presidente da Fecate (Fe
deração Catarinense de Teatro)
mapeamos mais de 120 grupos
teatrais no Estado.

São mulheres e homens que
se aventuram levando o tea

tro para o cotidiano das ruas,

dos palcos, em qualquer local
onde existam pessoas com dis

posição para o diálogo e para a

reinvenção do mundo em que
vivem. Por isso que o teatro não

morre nunca e renasce todo dia
a cada peça que surge, a. cada
nova experimentação de técni
ca e estética. E, por esta razão,
no Festival em 2011 procuramos'
mostrar ao público o melhor das
diversas possibilidades e lingua
gens do fazer teatral.

Confira a programação com-:

pleta do Festival em www.grupo
gats.com.br.

Leone Silva, integrante do
Grupo de Teatro Gats

CHARGE

Em vista da superlotação
absurda dopresídio de

.. .

"

,..:�� ..!If.,_mehte; .

compreensivelmente, se
recusa adar lugarao ex
presidiário.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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I FRAESTRUTURA

Cerca de R$ 23 milhões
destinados para o PAC 2
Dinheiro será utilizado
para os trabalhos de

contenção de encostas e

construção de condomínio
no bairro Estrada Nova

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Três contratos firmados ontem assegura
ram aproximadamente R$ 23 milhões do

PAC 2 (Programa de Aceleração do Cresci
mento), do governo federal, para Jaraguá do
Sul. O documento assinado pela prefeita Ce
cília Konell e pelo superintendente da região
Norte da Caixa Econômica Federal, Roney
de Oliveira Granemann, permite a liberação
dos recursos conforme a licitação e o anda
mento das obras.

A obra maior e mais cara custará R$ 16
milhões do governo federal e mais R$ 2,7 mil
em contrapartida da Prefeitura. O orçamento
prevê a construção de 256 apartamentos no

.

Condomíriio Érica Modro Menegotti, viabili
zado pelo ProgramaMinha Casa, MinhaVida,
no bairro Estrada Nova. For51 as habitações, a
localidade receberá investimentos em pavi
mentação de ruas, um centro de educação in
fantil, uma unidade básica de saúde, um Cras
(Centro de Referencia de Assistência Social) e
uma quadra polisesportiva.

Os dois outros contratos assinados são
f'

referentes às obras de prevenção de novos

deslizamentos de terra em locais que já so

freram algum problema devido ao excesso

de chuvas nos últimos anos. Um dos proje
tos está orçado em R$ 5 milhões e prevê a

execução de obras de contenção de encostas
em 14 pontos no município. O outro destina
R$ 617,5 mil para a contratação de empresa
que deverá elaborar propostas básicas tam
bém para o trabalho em morros localizados
em 19 pontos na cidade.

Para a prefeitaCecíliaKonell, a contratação
desses projetos é resultado de um trabalho

que iniciou em 2010, quando uma equipe da

administração passou a negociar com o gover
no federal a viabilização da verba.A integração

.

das três propostas em único pacote dificultou
ainda mais o processo burocrático necessário

para a aprovação das propostas. Granemann,
superintendente da Caixa, reconheceu o es

forço do poder público na busca por recursos
federais. (� prefeita tem sido incansável em
busca dos recursos para projetos", diz.

Em especial, Cecília agradeceu a aju
da dos deputados Décio Lima (PT) e Mau
ro Mariani (PMDB) e também do senador
Paulo Bauer (PSDB)- por intermediarem as

conversas com os ministérios em Brasília.
"São recursos do PAC 2 que permitem o mu

nicípio seguir com obras importantes para a

população", enfatiza Cecília.

Cecília IloneIl e superintendente da regiãoNorte daCO; RoneyGranemann, na assinatura do colltrato

...................................

CO
SSI

1 - Contratação de empresa
para elaboração de projetos
para contenção de encostas

em 19 pontos do município.
Orçado em R$ 617,5 mil.

2 - Execução de obras de

contenção em 14 pontos do
município no valor de R$
5.397.553,59.

3 - Construção de 256

apartamentos no Condomínio
Érica Modro Menegotti,
viabilizado pelo Programa
Minha Casa, MinhaVida. E
aindamais: execução de obras
de pavimentação, construção
de um centro de educação
infantil, unidade básica de
saúde, Centro de Referencia
de Assistência Social, uma
quadra polisesportiva,
Serão repassados para essa

empreitada R$ 16.432.557,36
pelo governo federal. A
Prefeitura entrará com
a contrapartida de R$
2.713.059,00.
. .

OBRAS·PROJETADAS
.

• Contenção de encostas em 14 pontos

• Rua das Acácias, na Ilha da Figueira
• RuaRudolfo Sanson, na Ilha da Figueira
• RuaRodolfo Grossklas, na Ilha da Figueira
• Rua,448, naVila Lalau
• Rua 679, João Baptista Rudolf, no Centro
• RuaWaldemar Rau, no Três Rios do Norte
• Rua Cecília PlanincheckMarquardt,
bairro Rau

• Rua 735, no bairro Rau
• Rua 205, Luiz Chiodini, Jaraguá Esquerdo
• Luiz Bortolini, Jaraguá Esquerdo/São Luís
• Leopoldo Diel, Jaraguá Esquerdo
• Adolfo Birr, Iaraguã 99
•Verônica Demarchi Rosa, Barra do Rio
Cerro

• Feliciano Bortolini, Barra do Rio Molha

•.Contratação de empresa para
elaborar projetos de estabilização
de encostas em 19 áreas

• Três Rios do Norte, ruaArnaldo Piske
• Ilha da Figueira, ruaAntônio Pedri
• Santo Antônio, rua JoséVicenzi
• Czerniewicz, rua 640
• Rio Molha, ruaAdolfo A. Emmendoerfer
•Vila Lenzi, rua Marcelo Barbi
• Barra do Rio Cetro, ruaAdela Erdmann/
HardwigHannemann
• Jaraguazinho, rua irregular, sem nome

• Três Rios do Norte, rua Roberto Ziemann
• Rau, rua Carla Rubia Dross
• Rio Molha, rua irregular, 083
•VilaMachado, rua irregular, 141
•Vila Machado, lateral da BR-280

• Construção de um condomínio
habitacional no bairro Estrada
Nova, às margens da BR-280

• 256 apartamentos no Condomínio
ÉricaModro Menegotti, viabilizado pelo
ProgramaMinha Casa, MinhaVida,
• Pavimentação da rua lateral da BR-280 e

de acesso ao condomínio
• Obras de drenagem
• 1 centro de educação infantil
• 1 unidade básica de saúde
• 1 Cras (Centro de Referenda de
Assistê

.'"
'dai)
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BR-280. a prioridade das prioridades
A plenária semanal daAcijs (Associação
Industrial de Iaraguá do Sul) contou com
a presença dos senadores Luiz Henrique
(PMDB) e Paulo Bauer (PSDB) ontem.
Já na abertura da rodada de debates, o
presidente da entidade, DurvalMarcatto
Iunior; agradeceu a presença de ambos
e cobrou uma participação efetiva da
bancada catarinense no sentido de

pressionar o governofederal sobre a
necessidade urgente de duplicação da
BR-280, a principal reivindicação da
comunidade regional. Também criticou

Financiamento

decampanha
Para o senador LuizHenrique, a presidente
DilmaRousseffestá no caminho certo no
combate à corrupção. Mas, para que a limpeza
tenha força, diz ele, é necessário aprovar o
financiamento público de campanha.

atália deixa o PSB
Em reunião realizadana noite de
ontem, toda a executivamunicipal do
PSB decidiu pela desfiliação à sigla.A
vereadora NatáliaPetry que presidia
o partido em Iaraguã, diz que não lhe
restou outra alternativa depois do e

alinhamento anunciado pelo presidente
estadual do partido,GeraldoAlthoff ao
governadorRaimundoColombo e ao
PSD. "Paramím é ummomentomuito

triste,mas poruma questão de coerência
ebom senso, não posso fazerparte de um
projeto que vai apoiaro governo que aí
está. Não posso compactuar com isso".
Sobre o futuro,Natáliaainda fazmistério,
mas diz que deve optarpela filiação no
PT, PC do B ouPMDB.

Lembrado
Entrevistado pela imprensa estadual, o
presidente do PP em Santa Catarina, Joares
Ponticelli, fez questão de dizer que a sigla
tem grandes nomes para as eleições do
próximo ano. Citou como exemplo Iandir
Bellini, que buscará a reeleição em Itajaí,
e Dieter Ianssen, que tentará conquistar o
Paço em Jaraguá.

Prazo
Segundo calendário divulgado pela
Justiça Eleitoral, o prazo para filiação de

quem deseja concorrer em 2012 é dia 7 de
outubro próximo, ou seja, são três semanas
de correria geral.

a alta carga tributária e a ameaça
de recriação da CPMF (Contribuição
Provisória SobreMovimentação
Financeira).
Paulo Bauerfoi o primeiro a falar e
lembrou que há duas semanas o Senado

.

aprovou a indicação para a última
diretoria aberta noDnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) depois do escândalo
que causou um efeito dominó no

Ministério dos Transportes. Com isso,
afirmou, agora é chegada a hora dos

representantes regionais se unirem para
bater de porta em porta em, Brasília.
"O lobby de outras regiões do Estado é

grande e aqui é quase zero'; alertou.
LuizHenrique também lamentou a
lentidão no que se refere ao projeto de

duplicação e se colocou à disposição
apara abrir os atalhos no governo
federal. O recado claro é que vai ser
necessária muita articulação é muita

pressão, caso contrário, a obra vai.
continuar sendo reivindicação por mais
uma década.

MARCELE GOUCHE

Cca1ório confirmado

Méritos
Paulo Bauer fez questão de lembrar
que quem deu o pontapé na
duplicação da BR-280 foiVicente
Caropreso, enquanto ocupava uma

.

cadeira de deputado federal. Na
época, Caropreso disponibilizou
todas as suas emendas para o

pagamento do projeto da obra, que
ficou engavetado durante todo o,

governo Lula.

Alfinetada
Ao chegar atrasado para plenária da

Acijs ontem, o senador Paulo Bauer
(PSDB) alfinetou a prefeita Cecília
Konell (DEM) pelo congestionamento
na cidade. Disse no microfone que
um percurso que levava dez minutos

para fazer quando era garoto, hoje
toma 40 minutos.

Aposentadorias
AAssembleia Legislativa começou ontem a convocar

oficialmente para apresentação os 16 servidores

aposentados por invalidez considerados aptos ao
trabalho na reavaliação promovida pelo Instituto
de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev).
Promovida pelo Iprev, a revisão das aposentadorias
por invalidez de servidores do Poder Legislativo
analisou 207 processos. Um relatório prévio apontou
indícios de irregularidades em 112 casos, sendo que
16 servidores já foram considerados aptos a voltar
aos trabalhos imediatamente.

PAC2
A Prefeitura conseguiu assinar contrato de R$ 23
milhões ontem com a Caixa Econômica Federal

para obras que foram incluídas no PAC 2 (Programa
de Aceleração do Crescimento). Os recursos serão
liberados mediante o cronograma das obras que é de

responsabilidade do município. A pressa é grande e

a expectativa é de que as primeiras licitações sejam
lançadas dentro de 30 dias.

'

f

.

Semvoo
O vice-prefeito Irineu Pasold (PSDB) dificilmente
participará das eleições no próximo ano. Carrega o

desgaste por receber salário sem trabalhar, mesmo que
culpe Ivo Konell pelo seu afastamento da Prefeitura.

Em campanha
As eleições paraMesa Diretora da Câmara acontecem
somente em dezembro, mas pelo menos dois candidatos
já estão em campanha aberta; Adernar Possamai (DEM) e
Francisco Alves (PT). Quem corre por fora com a divisão é
Lorival Demathê (PMDB). No governo, a ordem é ganhar
espaço, afinal, em ano de eleição, aumenta o interesse por
aliados de força no Legislativo.

Um projeto para ampliar o número de cartórios de registro
de imóveis e tabelionatos de notas e protesto nos municípios
catarinenses deve entrar na pauta do Tribunal de Justiça do Estado
nesta semana. Jaraguá do Sul é uma das cidades contempladas
com a proposta. A informação foi repassada pelo primeiro vice- Deve ser retomado hoje pelo Tribunal de Justiça do
presidente do TJ, desembargador Gaspar Rubick, na sexta-feira, ao Estado o julgamento da prefeita Cecília Konell (DEM)
presidente da Câmara deVereadores, Jaime Negherbon (PMDB), e por improbidade administrativa. O relator do processo,
ao deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB), que intermediou o Vanderlei Romer, indicou na semana passada a perda
encontro. O critério para ampliar a estrutura será o populacional. dos direitos políticos sem a necessidade de afastamento
A cada 50mil habitantes, a cidade deve receber um novo cartório e imediato do cargo, mas o julgamento foi adiado por um

,

mais um tabelionato. Assim, conforme o último Censo do IBGE, com pedido de vistas. O processo foi aberto pelo.Ministério
população de 143mil habitantes, Iaraguá do Sul terá direito a dois Público em 2010 e é referente à gratificação supostamente
cartórios e dois tabelionatos. ! (I ' l ; I l • !! 'I � 11111, ; i! I :' 'í li';1 � :: I' i:g,€�ar concedida por Cedlia àirmã, Carmelita Konell.

Julgamento
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EDUARDO MONTECINO

No dia 10 de� mês, dois agentes prisionais foram rendidos.enquanto serviam o ahnoço para os detentos

SISTEMA PRISIONAL

Justiça inderdita presídio
Deap estuda a transferência imediata de
pelo menos 70 presos de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Pouco mais de uma semana da
última rebelião registrada no

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul, a juíza da vara criminal, Cân
dida Inês Brugnoli, determinou
a interdição parcial da unida
de. A meta é diminuir o número
de detentos e manter o presídio
apenas para presos provisórios,
conforme determina a lei.

Hoje, o local abriga 337 reclusos.
Destes, 160 são presos condenados.
A capacidade é para 168 detentos.

Atr�vés da portaria 04/2011, a cor
regedora do presídio exige que o

local não reúna mais que 260 pre
sos.Para isso, determina regras de
transferência de presos de outros

Estados, presos provisórios que
- . não respondem processo na co

marca de Jaraguá e de Guaramirim
e reclusos condenados.

Cândida exige também a in

terdição de três celas da unida
de consideradas sem condições
de moradia. O local, que reúne
40 homens, é conhecido como

"seguro" e abriga presos - dela
tores, estupradores e casos que
envolvam Maria da Penha - que
não podem conviver com outros

detentos. "Essas celas não têm

.,'

�.i .

",

!,.

acesso a banho de sol, não têm

ventilação, enfim, não há como

deixar nenhum ser humano nes

sas condições", afirma. Por de

terminação judicial, o presídio
só poderá recolher presos em

flagrantes da comarca de Jaraguá
e Guaramirim. Pelo menos 70
detentos devem ser transferidos.
"Quanto mais lotado uma unida
de prisional, maior a chance de
rebelião e fuga. Precisamos ame
nizar a situação para evitar esse

tipo de situação", ressalta a juíza.

Transferência

emergencial
O diretor do Deap (Departa

mento Estadual de Ação Penal),
Leandro Soares Lima, informou
que todas as determinações da

justiça estão em estudo. Adiantou

que ascelas do seguro serão inter
ditadas nos próximos dias. O Deap
estuda a transferência dos 40 de
tentos para outras unidades.

Ação semelhante
Já não é primeira vez que

medidas são tomadas para re

solver o problema de superlo
tação no Presídio Regional de
Jaraguá do Sul. Em fevereiro
do ano passado, uma ação ci
vil pública foi impetrada pelo
promotor Gilberto Polli e acei
ta pela juíza Eliane Alfredo
Cardoso Luiz. A Ação deter
minava a remoção de mais de
200 presos para reduzir a su

perlotação. Até hoje, a decisão
judicial continua tramitando
sem qualquer efeito prático.
Em agosto do ano passado, a
liminar foi suspensa tempora
riamente pelo TJ (Tribunal de

Justiça de Santa Catarina), de
pois que o Estado entrou com
recurso para anular a determi

nação. A alegação do governo,
na época, é de que a falta de

vagas acontece em várias uni
dades prisionais catarinenses
e, por isso, não era possível
transferir os presidiários para
outras cidades.

o quê determina a juíza
• Interditar parcialmente o

Presídio Regional de Iaraguá
do Sul-para delimitar sua
capacidade máxima em 260

reclusos, sendo 190 vagas
masculinas e 70 vagas
femininas;

• Todos os reclusos que supe
rarem o número de vagas se

jam removidos para outros
estabelecimentos penais do
Estado, cuja transferência
será de responsabilidade
da Secretaria da Justiçae
da Cidadania, o que deverá
ocorrer no prazo impreterí-

vel de 30 dias.
• A transferência ocorrerá

para presos de outros Es
tados e presos condenados
definitivamente.

• É proibido abrigar presos de
outras unidades prisionais
do Estado ou da Federação,
salvo nos casos de permuta
devidamente justificados
e previamente autoriza-
dos pelo Juízo da Execu

ção; presos provisórios ou
condenados de comarcas
não atendidas pelo Presídio
Regional de Jaraguá do Sul.

:I! r I

Uma rebelião e tentativa
de fuga dos detentos
do Presídio Regional
de Jaraguá do Sul,
provocadas por cerca
de 80 prespsda-ala A,
causarammais de Cinco
horas de tensão no bairro
Jaraguá 84. Os presos
colocaram fogo nos
colchões, danificaram
celas, câmeras � tentaram

fugir do local, Na época,
havia 331 detentos.

• 21/3/2010
Em março do ano

passado, 24 detentos do
presídio de Iaraguá do
Sul, fugiram:'Atroados,
renderam dois agentes
penitenciários e os

obrigaram a abrir o portão
da frente da unidade

prisional. O local abrigava
3-39 ��.clusos;

,
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COMANDO

Gonçalves assume 14º Batalhão
Secretário César
Grubba anunciou
investimentos na

região e o reforço no
quadro de policiais
em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Qnovo comandante do 14° Bata
lhão da PolíciaMilitar, Tenente

Coronel José Luiz Gonçalves da Sil
veira, assumiu o posto em soleni
dade realizada na tarde de ontem.

Gonçalves foi nomeado em cerimô
nia para os oficiais do batalhão, que
desfilaram após a apresentação.

Gonçalves assume o lugar do
major Rogério Vonk, que esta

va como interino há um mês,
devido ao afastamento do
ex-comandante Rogério Luiz
Kumlehn. Vonk retorna ao posto
de subcomandante. "Conto com

majorVonk, que é um profissional
exemplar.Vamosunir experiências
para trabalhar em prol da região",
afirma Gonçalves. O comandan-

,

te geral da PM em Santa Catarina,
Nazareno Marcineiro, considera a

nomeação de Gonçalves um ga
nho para a relação daPolíciaMilitar
com a comunidade. "No momento

atual, Jaraguá precisava de alguém

VOLUNTARIADO

Seleção
doCVV
No próximo sábado, dia 24, o
CW (Centro deValorização
daVida) de Iaraguá do Sul
inicia programa de seleção
de voluntários. Embora a

principal iniciativa do CW
seja o programa de apoio
emocional, o voluntário
terá a oportunidade de
realizar atividades de acordo
com sua disponibilidade
de horário e aptidão.
Pode-se trabalhar na área
administrativa, no apoio aos

eventos, entre outros setores.
A seleção acontece a partir
das 14h na sede do cvv,
piso superior da Rodoviária
de Iaraguá do Sul. Inscrição
pelos telefones 0800-644-2108
(somente telefone fixo) e
47-3275-1144 (das 7h até 23h,
todos os dias) ou pelo e-mail
jaraguadosul@cvv.org.br.

MARCELE GOUCHE

com o perfil conciliador como o

do tenente coronel Gonçalves. Ele
tem boa relação com todos", disse
Marcineiro, que também elogiou
o currículo do novo comandante.
"Um dos melhores".

Otimista com o novo trabalho,
Gonçalves afirma ser essencial res

gatar a proximidade com outros

órgãos da cidade. "Eu achava que ia
ser complexo, mas vi que será fácil.
Senti o apoio do Ministério Público

e daPolíciaCivil", afirma.
Além do comandanteMarcinei

ro, estavam presente o comandan
te da 5a Região da PMSC, Natalício
Oliveira, e o secretário de Seguran
ça Pública do Estado, César Grub
ba. Representando a sociedade
civil da região, compareceram à
solenidade o prefeito de Guarami
rim, Nilson Bylaardt, o secretário
de Desenvolvimento Regional,
Lia Tironi, o presidente da Câmara

deVereadores de Jaraguá do Sul, Jai
meNegherbon, o presidente da Câ
mara de Corupá, João Carlos Got
tardi, o deputado estadual Carlos
Chiodini, o secretário de Defesa
Civil de Iaraguã, Jair Alquini e o

delegado regional Uriel Ribeiro.

Outras novidades

Uma motivação a mais para

Mulherprocura filha vendida no parto
A dona de casa Renita Kle

mann, 42 anos, resolveu romper .

o silêncio de 22 anos. Vítima de

estupro na adolescência que re

sultou em uma gravidez, Renita
pediu ajuda na Delegacia daMu
lher, em Jaraguá do Sul. Ela quer
encontrar a filha que foi vendida

pelo próprio marido da gestan
te, logo após o parto. "Eu sei que
corro até risco de morte vascu

lhando essa história, mas meu

coração está inquieto, preciso
conhecer milha filha", diz. .

Em entrevista ao O Correio
do Povo, Renita contou que, aos
20 anos, foi abordada por um co

nhecido quando voltava do tra

balho, em Schroeder. O homem
a forçou a entrar no veículo e te

ria a estuprado no caminho. "Ele
era filho de uma amiga daminha
mãe. Era forte, estava bêbado e

me estuprou. Eu fiquei desespe
rada". A jovem contou o caso à

mãe, mas segundo ela, não teve

o apoio da família. Ao descobrir

que o estupro resultou em gra
videz' um vizinho de Renita lhe
fez uma proposta: arrumaria
um lugar tranquilo para passar
a gestação, uma vez que em sua

casa as brigas eram constantes

com o padrasto. Renita passou
a namorar o vizinho e conta que
ficou meses em uma chácara, em
Ribeirão Grande, em Jaraguá do
Sul. O local, segundo ela, perten
cia a um médico e sua esposa a

cuidou durante o tempo em que
ficou hospedada.

Sedada

A mulher lembra que dias
antes de dar à luz, voltou para a

casa damãe. "Depois de uns dias,
senti as dores e fui para o hospi
tal. Eu não lembro de nada. Devo
ter ficado uns dois dias sedada,
porque nem se quer vi minha

filha", recorda. Ao recuperar a

consciência, soube que o namo

rado teria dado a menina ao mé
dico. Anos mais tarde, ela desco
briu que o bebê foi vendido.

Renita ficou casada durante 13

anos com o então namorado que
vendeu a criança e mais tarde tor
nau-se seu marido. Ele morreu há
nove anos. "Eu sempre perguntava
onde estava minha filha. Ele dizia

que estava em São Paulo, sempre
me enrolava. Nunca desisti dela".
Esse ano, ela contou o caso à As
sistência Social do município que
a orientou a procurar a delegacia.

Renita entregou ao delegado
MarcoAurélio Marcucci, documen
to que conseguiu há alguns anos

do hospital São José que comprova
o nascimento da menina. O bebê,
na época, ganhou da mãe biológi
ca o nome de Natália. O delegado
pretende ouvir, nos próximos dias,
o médico citado pela mulher e o

acusado de ter estuprado Renita,
quemora em Schroeder.

li
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o novo comandante foram os in
vestimentos na segurança pública
divulgadas pelo secretário César
Grubba. Dez novos policiais de-·
vem compor o quadro de oficiais
do 14° Batalhão a partir do dia 28

de outubro. Além deles, outros 40

chegarão à cidade para uma pre
paração de oito meses. Ao todo,
serão 50 novos efetivos, represen
tando um aumento de 30% no

contingente. Segundo o coman

dante geral da PMSC, Nazareno

Marcineiro, "nenhuma outra uni

dade recebeu tanto reforço".
Além dos novos oficiais, Grub

baanunciou a assinaturado gover
nador Raimundo Colombo nesta

manhã do edital para a compra de
1885 novos veículos. A renovação
da frota custará R$ 30 milhões. O
secretário também disse que três
mil coletes à prova de bala serão

adquiridos para a PM. Cada poli
cial receberá um kit de trabalho,
um cinto contendo instrumentos
como uma pistola, algemas e cas

setete. Desse modo, não serámais
necessário o revezamento do ma

terial entre os oficiais.
Em outubro, serão instaladas

600 novas câmeras de monitora
mento em 31 municípios do Esta

do. Na região do Vale do Itapocu,
Jaraguá do Sul receberá mais 20,
além das 20 que já estão instaladas
na cidade. Guararnirim terá dez. Já
Schroeder, Corupá e Massarandu
ba terão cinco câmeras cada um.

VAGAS

Olerta para
estágio no IEL
Mais de 450 vagas de estágio
estão sendo oferecidas pelo IELI
SC (Instituto Euvaldo Lodi) em
todo o Estado. As ofertas são

para estudantes de cursos de

graduação, técnicos e superiores
de tecnologia. Para se candidatar
é necessário que os estudantes
tenham no mínimo 16 anos de
idade e estejam regularmente
matriculados em uma instituição
de ensino. Os interessados devem
fazer o cadastro no sitewww.

ielsc.org.brIestagioresponsavel.
Mais informações pelo telefone
(48) 3231-4636. No Vale do
Itapocu as vagas são: técnico
em informática, técnico
em vestuário, sistemas de
informações, marketing;
enfermagem, técnico em
mecânica, direito, jornalismo,
design, publicidade e

propaganda e ensino médio.

. I
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PERSO B-GEM HISTÓRICO

o carteiro João
Baptista Bertoli
Você sabe quem foi João Bertoli, que dá nome a uma rua no bairro
ÁguaVerde, em Iaraguá do Sul? Filho de Giovanni e Catharina
Maes Bertoli, João Baptista Bertoli nasceu no dia 13 de julho de
1877, em Pomeranos. Em 1896, aos 19 anos de idade, ele chegou a

Jaraguá com sua família, onde seu pai requereu terras da Colônia
Jaraguá do Coronel Emílio Carlos Jourdan. Bertoli se casou com
Elisa Carmelia Maes Bertoli, também de Pomeranos, nascida
em 12 de julho de 1878, com quem teve cinco filhos. Por vários
anos, ele exerceu a função de carteiro no trajeto entre Iaraguá
e Blumenau. Para o bom desempenho de seu trabalho, Bertoli
mantinha as viaturas em condições satisfatórias no transporte de
passageiros, encomendas e malas postais, pelo caminho do Morro
Rio da Luz. Em 1917, Bertoli largou o cargo e oserviço passou a

ser transportado pelos automóveis "Ford Modelo T", conhecidos
no Brasil como "Fordinhos de bigodes", devido ao modelo do
acelerador. Até 1907, Bertoli atendia serviços na administração
do cessionário da Colônia Iaraguá, Domingos Rodrigues da Nova
Ir., enquanto sua família cuidava da lavoura e pecuária. Bertoli
faleceu no dia 22 de maio de 1828, aos 49 anos.

DIVULGAÇÃO

As sociedades de atiradores, "Schützenvereíne", surgiram
primeiramente como corporações de atiradores, originadas na
Bélgica, Holanda, Norte da França e no século 14 na Alemanha.
Essas sociedades tinham por finalidade a defesa, preparando
os membros para o manejo correto de armas em caso de
combates. Nos períodos entre guerras, os atiradores treinavam
e destacavam o melhor deles como o "Rei dos Atiradores". Com
a perda do carátermilitar, as sociedades passaram a atuar como
entidades esportivas e recreativas, mantendo viva a tradição do tiro.
Foi a partir de 1906 que Iaraguá do Sul passou a ter suas primeiras
sociedades de atiradores, preservando a escolha do melhor atirador
através das Festas de Rei, ou "Kõnígfeste', escolha que acontece até

hoje nas festas típicas como a "Schützenfest" Fonte: Livro "Festas
de Rei" (Kõnigfeste), da historiadora Silvia Kita

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famOjas

evoluindo.

d-.
Lunihder30anos

ARQUIVO HISTÓRICO

PELO MUNDO

1835

Dia do Gaúcho
o dia 20 de setembro de 1835 marca o início
da Revolução Farroupilha, manifestação que
marcava o descontentamento da Província de São
Pedro do Rio Grande contra o governo imperial
do Brasil. A guerra dos Farrapos culminou com
a Proclamação da RepúblicaRio-Grandense e

hoje a data é celebrada como o "Dia do Gaúcho".

1942

Estreia do Palmeiras
Nessemesmo dia, o time de futebol Palmeiras fez
seu primeiro jogo com o novo nome, vencendo o

São Paulo pela decisão do Campeonato Paulista.
O time, que se chamava "Palestra Itália", teve que
trocar de nome devido às pressões do governo
GetúlioVargas' e as acusações de relações com a

Itália Fascista, já que em plena Segunda Guerra
Mundial, o uso de nomes relacionados aos países
do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) era proibido.

-

INVENÇOES ANTIGAS

O descaroçador
de algodão
No dia 14 demarço de 1794, o engenheiro
mecânico estadunidense EliWhitney
conseguiu a patente por seu descaroçador
de algodão - máquina que separa as

sementes, cascas e outros materiais

indesejados de algodão, depois de
colhido. O invento acelerou a Revolução
Industrial e aperfeiçoou o processo da
indústria têxtil com a redução de custos.

DIVULGAÇÃO

I 8

Iracru.guração do novo Fórum deGuaramirim
No dia 20 de setembro de 1984, o jornal O e de diversas autoridades dos três poderes. A

Correio do Povo anunciava que a Comarca de obra, cuja construção havia iniciado em dezem
Guaramirim - que abrangia ainda Massaran- bro de 1983, possuía 430 metros quadrados, em
duba e Schroeder - iria inaugurar no dia 28 de dois pavimentos. "Ainda emGuaramirlm, o pre
agosto daquele ano, o novo Palácio da Justiça: feito José de Aguiar procedeu esta semana a en

o Fórum "Desembargador Maurílio da Costa trega dos recursos ao Hospital Municipal Santo
Coimbra". Segundo a publicação, o prédio foi Antônio, Casa da Amizade e Centro Comunitá
construído em um convênio entre a Prefeitura rio, oriundos das promoções sociais e esportivas
e o Tribunal de Justiça do Estado, que investiu desenvolvidas durante os festejos dos 35 anos de
cerca de 44,5 milhões de cruzeiros, a moeda da emancipação domunicípio. Os quase 3 milhões
'época. A inéiugui-ação do novo fórum iria contar, 'de cruzeiros foram divididos equitadvamente"J #,

com a presença do então prefeito José deAguiar dizia a publicação do semanário.
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO 00 POVO
TERÇA.FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2011

-

EXPOSIÇAO
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Mostra com obrasfeitasporprofessores está
aberta à visitação atédia 23, na Católica
JARAGUÁ DO SUL
.................................................................................... cional de Formação de Professores, ela

pode ser vista das 8h às 22h.

ParticipamdaexposiçãoElianeBaum,
Luciana Radke, Sirnoni da Silva, Carlos
Alberto Fischer, Fábio Klement, Lisân
gela Ribeiro e Déa Maffezzolli. Todos
tiveram a coordenação de Linda Poli,
responsável pela disciplina de escultura
do programa. A capacitação é voltada
a docentes que, apesar de estarem nas

salas de aula, não possuem graduação
em artes. O curso começou em 2010. O
acesso àmostra, abrigada pela Biblioteca
Padre Elemar Scheid, é gratuito.

KELLY ERDMANN

adeira e cimento. Esses
são os materiais que
deram forma à exposi
ção 'Conversas e essên

cias', aberta à visitação
pública até o próximo

dia 23, sexta-feira, no campus jaragua
ense do Centro Universitário da Católi
ca de Santa Catarina. Organizada a par
tir de obras de sete artistas integrantes
do curso de artes visuais do Plano Na-

Memórias bordadas
O público local pode aproveitar a semana para conferirmais uma exposição

gratuita em Jaraguá do Sul. Além de 'Conversas e essências', na Biblioteca
Padre Elemar Scheid, o Museu Histórico Emílio da Silva, no Centro,

também mantém disponível amostra 'Memórias bordadas: a história do
wandschoner'. Ela faz parte da agenda do Instituto Brasileiro de Museus.
Aberta até o próximo dia 30, é composta de 27 releituras dos tradicionais

panos utilizados pelos imigrantes até a primeira década do século passado.
As visitações acontecem de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das

13h30 às 16h30, nos sábados, das 9h às 12h, e nos domingos, das 15h às 18h.

Informações: (47) 3371-8346 ou museuhistorico@jaraguadosul.com.br.

WANDSCRONER
Os tradicionais panos
protetores de parede
usados até a primeira

década cio século

passado receberam
releituras, agora,

expostas noMuseu
Emílio da Silva

OLHO
INCONSCIENTE

Obra de Eliane
Maciel éwna das

que integram
a exposição
'Conversas e
essências'

SERVIço
O QUÊ: aposição 'Convenas e essências'
ONDE: Bib60teca Padre EIemar Scheid,
naCatólica de SantaCatarina, em
Jaraguá cio Sul
QUANDO: até sexta-feira, 23
QlJE HORAS: das 8h às 22h

QUANTO CUSTA: gratuito
INFORMAçõES: (47) 3275-8253
ou 3275-8233

RECONHECIMENTO
A jaraguaense Cecília Zatelli foí uma
das 17 indicadas para concorrer
àMedalha deMérito Cultural, do
Conselho Estadual deCultura dei'
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santa Catátin'a. "A�tlgestão paitiú:�o,
professor Júlio Queirós, ocupante da
cadeira de número dez daAcademia
Catarinehse de Letras.A lembrança
leva em conta o esforço da cronista

N

na escrita dememórias pessoais que
t�m com� R'W-0 de fundo a chegada

"I
, ide imigrant�s>italiafl!O� às tidatles"aà: '

região, em suma, a RiQ dos Cedros.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
1 5 9 1

',,",- .._""

2 1 6':
,�

""

1.8 7 6
,,'

re 1 7/ JII

8, 3 "'5
5 6 8 9.'"

"

9 1 " 3
", ,

7 8' 2
5- ��; �, .a

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.
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HORIZONTAIS
1. Plantação de certas árvores parecidas com o pes

segueiro
2. Termo infantil: água / (Tio) Personificação irônica da

democracia dos EUA
3. Músico que toca um grande instrumento constituído

de teclado, pedaleira e tubos
4. A atriz norte-americana Natalie (1938-1981), de

'�uventude Transviada" / O côlunista sooiallbrahim
(1929-1995)

5. Frigideira larga, de pOUCO fundo
6. As iniciais do cantor e compositor inglês Elton /

(Pop.) Música, especialmente música jovem / Sigla
do estado de Picos e Piripiri

7. Sujar, macular
8,. Sufixo que denota qualidade ou estado / Unidade de

medida para calcular as distâncias entre diferenteS
,

intervalos musicais
9. Redução de televisão I (Pop.) Grana, dinheiro
10. Outro nome da cabra-selvagem européia e asiática, 10

de hábitat montanhoso / Ilhota coroniforme, de ori-

gem coralina
11. Famoso brinquedo de peças que se encaixam / Sul

co que interrompe a uniformidade da pele
12. Que corre paralelo a

13. Nome antigo da torre, no jogo do xadrez.

VERTICAIS
1. O músico inglês David / (Quím.) Elemento de com

posição que indica o radical saturado monovalente
derivado do etano

2. Elem. de comp.: de ouro / Famoso filme protagoniza-
do por Bette Davis (1938)

3. Os Reis que um cometa guiou / Viajar por mar
4. Que aderiu / Fuga de populações
5. Átomo ou grupo atômico carregado de eletricidade /

Peça mecânica em forma de disco, que gira em volta
de seu eixo / O meio do ... botequim

6. Faixa de terra que une uma península a um continente
/ Pequena cidade do Rio Grande do Norte, na região
do Médio Oeste

7. Importante cidade egípcia, às margens do Nilo, junto
à represa homônima / Norma de proceder

8. Engenho para tirar água dos poços / Em uma peçà
teatral, cena inicial

9. A capital de um país ibérico / Objeto que se destina a

transportar roupas e objetos pessoais.
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A RECREATIVA
II PRlMElRA REVIStA DE P"AlAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950 - 2011
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PREVISAO DO TEMPO

Condiqãode
chuva persist
Por causa do avanço de uma

frente fria por Santa Catarina,
a nebulosidade continua,
assim como a condição de
chuva com trovoadas. No
Oeste, o tempo começa a

melhorar. As temperaturas
são estáveis no Estado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 22°C

QUARTA
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 11°C
MÁX: 15°C

1111 � l!IIt •

mavera IniCia

com

A primavera começa no próximo dia
23, exatamente quando um sistema
de baixa pressão deve provocar
chuvas fortes e risco de temporais
em Santa Catarina. Com o término
do inverno, as temperaturas seguem
baixas no período noturno e são mais
elevadas durante o dia.

<+>
SE VOCÊ VAI PARA.•.

ÁGUAS FRIAS
A terça·feira será

chuvosa durante todo o

dia em Águas Frias. Os
termômetros registram
temperaturas que ficam
entre os 17°C e os 24°C. MINGUANTE 20/9

4/9

CHEIA 12/9

NOVA 27/9

Amanhã, a previsão é de que o

tempo fique firme com predomínio
de sol em todo o Estado. Porém,
há nevoeiros no amanhecer. Os
termômetrosmarcam temperaturas
estáveis. Já os ventos sopram de sul,
passando a nordeste. Para a quinta
feira, a previsão é a mesma.

'Ensolarado "

'. J. ,.
Parcialmente Chuvoso

Nublado

Nublado
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Elijane Jung

Mistura daqui. dali...
OthesartorialtWist.com é um site daqueles que mostra

produções misturando fotos da cabeça de uma pessoa com
o tronco de outra e as pernas de outra, resultando em um look
bem inusitado. A diferença de outrossites que já fazem isso éque
nesse são imagens de gente comum misturadas com imagens de
celebridades. Tem bizarrice que não acaba mais, como um rosto

barbudo e cabeludo em um tronco vestido com um tomara que
caia e uma saia balonê. Vale conferir, as risadas estão garantidas.

Tranças. Tenho visto tantamulher usando que eu,

que já era fã do estilo, ando ficando apaixonada
de vez. As tranças embutidas são maravilhosas,
mas tem uma em especial fazendo a cabeça da
mulherada: aWaterfall Braid, uma trança lateral,
que começa em um canto e termina no outro. Para

aprender como fazer, procure no youtube pelo
nome do penteado e seja feliz. Bem flash!

Tosse. Ai-que-saco! Não bastasse toda a irritação que
acaba em uma senhora dor na garganta, você ainda se'
preocupa com o incômodo que causa aos que estão
a sua volta. É desconfortável, irritante emuito chato
ficar tossindo o tempo todo. E dá-lhe xarope, chá,

. gargarejo e o escambau a quatro. E, à noite, quando
tudo está silencioso e você tem aquele acesso de cof
cof, só enfiando a cara no travesseiro. Credo, que treva!

universotpm@oeorreiodopovo.com.br

Hews...
Quero compartilhar com vocês que eu estou em uma fase nova da
minha vida e estou simplesmente adorando. Fazia tempo que uma

segunda-feira não era tão bem-vinda como foi ontem. Emprego novo,
em uma área que eu gosto de verdade e que me inspira ummilhão de
ideias. Dia desses alguémme disse por email queminha coluna parecia
mais um diário do que uma coluna propriamente dita. Pois é isso
mesmo. Então, quero dizer, meu querido "diário", que eu estou feliz pra
caramba! Para terminar, sabem o que é legal? Essa coluna que eu amo
só fez ajudar.Yes. Vamos em frente que atrás vem gente!

Argh!
Fuçando pelo Google, pesquisando modamasculina, cai no site
do Terra, onde uma pesquisa revelava o que elas não gostam
que os homens usem. Enfim, elas não apreciam: homens
absurdamente fashions, roupas coladas, bermuda, tênis e meias
até a panturrilha, regatas, camisa com gola emV, sunga, pochete,
cinto e calça de moletom. Concordei com algumas coisas, faria
ressalva em outras e discordei totalmente de outras. Eu ainda
acrescentaria algumas peças e combinações ...

�� " l.J.®l1t\ltilr

�1J..g""
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Dica amaleras
As meninas lá do blog amaleras.
blogspot.com fizeram um post
sobre uma nova coleção de
esmaltes, dessa vez, com glitter.
É a coleção Purê Glam Sancion

Angel e a Gle postou algumas
imagens sobre umaunha que ela
fez usando essa novidade. Ficou
show! Primeiro: eu acho esmaltes
com glítter tão lindinhos, pois dá
para usar em qualquer ocasião.
E segundo: fica super diferente
e dá para brincar com as

combinações. Confere lá.

" I t
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Devolta
Acompanhados do empresário Paulo

Chiodini, diretor da Rede de Postos

Mime, estiveram nofinal de semana parti
cipando da SemanaFarroupilha, na gran
de Porto Alegre, Adolar Iark, Flávio Chio
chet e Tato Branco. Os jaraguaensesforam
recepcionados no concorrido Galpão da
Petrobras. Na frasqueira, o grupo levou 60

kg de carne Javali que foram preparados,
como manda o figurino, pelo esmerado
Adolar Iark. Gaúchos lamberam o beiço.

Linda no bistori
Uma charmosa corupaense deu uma

repaginada geral no look. Caiu no bisturi,
tirou daqui, colocou ali, em busca de mais

juventude. Ela é linda. Vamos aguardar o
resultado, porque tem gente, na cola de
péssimos profissionais, exagerando na
dose e ficando feia e deformada. Todo'
cuidado é pouco!

eit r fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo DejaBalsanelli.
Ele também lê a coluna todos os dias para
ficar antenado nas notícias da urbe.

Moa Gonçalves

� . ..:::�"'-

PIZZA Joice Gregorio, Giovani
BortoliDi eMaria Helena no
restauranteMadalena

Onde comer bem
Na Confraria do Churrasco. Todo dia
uma novidade.

• I

Cumieira
De um amigo entendido de economia: "o
dólar subiu no telhado!" Isso quer dizer o

seguinte: vai acabar caindo!.

Mucho!
Estava eu espiando
umas "fotitas"
na internet do
movimento
ucraniano Femen,
Pasmém... Por que
diabos não existem
mulheres de seios
fartos entre as ativistas
ucranianas da

organização feminista
Femen? Credo! É
muita discriminação,
nénão?

NIVER Joanna, esposa do amlgo
Rodrigo Mendonça, é a grande
aniversariante de hoje

\

Caraguâ Auto Elite
A escolha perfeito

•• OI lo • .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. .. • • ..

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

wwwJl1loveiscapjtaLnet

4·' 33'l1J.2gI00

AMIZADE
Areli e

Augusto
Demarchi
no baile

Amizade"
sábado '.

CASAL

Jonny
Rebelo e

Juliana
Suzuki, no
Restaurante

Típico
Malwee

'iii O emnresârio Nicácio
Gonçalves, da Gonçalves
Contabilidade, 'prepara

: o tempero 40 churrasco
.

paFa comemorar, no
, proximodia dois de
,

Qutl:J,bro, 'a.idade nova.

MAURICIO HERMANN

Rua Barão do Rio

Branco,982
Centro Sul �

Schroeder � se

(47) 3374�11S1

Sepassão
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que um candidato

, a vereador, para demonstrar
que é poderoso, vai às festas
do interior e na hora de pagar
a cerveja, tira um bolo de
dinheiro do bolso. Dizem que é
só garopa.

'Depend'e dela
Em uma "consulta" com um

velho político jaraguaense,
quiseram saber quem ganha
em Jaraguá. Ele pediu para
fazer uma reflexão no canto
da parede, se ajoelhou e, na

volta, falou grosso: "Depende
da prefeita Cecília Konell".
Ou seja, disse que senta na
cadeira dela quem ela quiser.

MESA DE AMIGOS SDvio e Vera Leitzke, Raquel
e Renata Leitzke, no Restaurante Nonna Dica

Paula Fernandes Pense nisso
"Nos dias de hoje, cada
vezmais acentua-se a

necessidade de ser forte. Mas
não há uma fórmulamágica
que nos faça chegar à força
sem que antes tenhamos

provado a fraqueza."

NURça devemos
julgar as pessoas
que ama....os. O
amor que não é

cego, não é amor.. "'.
. �onoré de Balzac

o show da cantora sertaneja
Paula Fernandes, uma das mais

aplaudidas do momento, deve
superlotar aArena Jaraguá, dia 28
de setembro. Foram colocados à
venda mais de 11 mil ingressos e

quase todos foram vendidos.

Pretendendo uma atenção maior com relação à exploração sexual

de crianças e adolescentes, a Câmara de Vereadores aprovou um

projeto que trata da publicação de advertência em jornais que
circulam no município.

A proposta torna obrigatória a publicação das referidas advertências

pelos jornais de circulação local, com os custos a serem arcados pelos
próprios veículos. É comum encontrar nos classificados anúncios de

acompanhantes e profissionais do sexo. A lei valeria somente para os

jornais que fazem este tipo de'd�ulgação .

Para virar lei, o texto ainda precisa passar pela aprovação. do Executivo.

CÂMARA DE
VEREADORES
Dl JARAGuA DO SUL �

��.II'
,��.1Iltli\I1-

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul- 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br
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LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

CRÔNICA
PESSOAS
ESPECIAIS

/\ o assistir um campeonato de kung-fu e tal-chi, há
nalgum tempo, tive uma experiênciamuito boa, de
aprendizado e de reconhecimento. Faço taí-chí, exer
cícios mais lentos, derivados do kung-fu, paramanu
tenção da saúde, mas sei que o verdadeiro kung-fu
exige ainda mais dedicação, disciplina e boa vonta
de, ao tempo que proporciona condicionamento e

- .I.

forma física.:Achava que apenas pessoas saudáveis e

perfeitas pudessem praticar tais exercícios, tal arte,
mas tive a comprovação, naquela oportunidade, de
que pensar assim é preconceituoso.

Dentre os participantes do campeonato que es

tavam esperando para se apresentar, vi um rapaz de
cerca de 17 anos que chamou a minha atenção por
que eramais tranquilo, mais quieto do que os outros,
mais "comportado". Mas quando chegou a vez dele,
fez uma belíssima apresentação, conquistando boas
notas, mostrando que sabia fazer bem o que estava

fazendo, que tinha aprendido tudo o que lhe havia
sido ensinado.

Soube, depois, que ele era uma pessoa especial.
Surpreso, dei-me conta, então, da capacidade de rea
lização, de força de vontade, de persistência daquele
garoto e, por conseguinte, das pessoas especiais.

Muitas delas precisam de oportunidade, apenas, de
assistência apropriada, precisam de que acreditemos ne
las - nãomuito mais do que isso, paramostrarem de que
são capazes de terum ótimo aprendizado, de que é possí- .

vel a sua inclusão na sociedade da qual elas fazem parte.
E isso se confirmou, porque logo depois do campe

onato, vi uma reportagem em um telejornal sobre uma
menina especial que estava estudando em uma escola
convencional de primeiro grau. Ela conseguiu se inte

grar, acompanhando
o ritmo das outras

crianças da turma,

que "chamamos de
"normais", superando
a diferença.

Se o meio, a so

ciedade de "normais"
aceita o indivíduo es

pecial, ele se sentirá
incluído e poderá de
senvolver sua capaci
dade de se relacionar,
de aprender, de viver.

Como a menina, que dava entrevista, feliz, dentre os

colegas da classe, que declaravam saber que ela tinha

limitações, ao mesmo tempo reconhecendo que com a

ajuda deles ela podia, sim, superá-las.
Fiquei pensando que aquele poderia ser um caso

isolado, dentre tantos que existem por aí, sem uma

solução desejada como essa. Mas pensei também
que este é um bom exemplo que pode ser seguido,
pois mostra que é possível recebermos a criança es

pecial na escola regular. Senão todas, mas muitas

delas, desafogando as escolas de educação especial.
Depende muito da boa vontade e do esclarecimento
da escola, dos professores, dos alunos e até dos pais
dos alunos "normais".

Um bom começo, uma conquista da cidadania,
que é um direito da pessoa especial, assim como é de
todas as outras.Se apoiarmos quem precisa da nossa
acolhida, se formos solidários, ao invés de isolar, de
usar de preconceito, como ainda se faz por aí, a con
vivência do ser humano poderá ser muito mais feliz,
o futuro poderá ser bem mais promissor.

Se o meio, a
sociedade de

"normais" aceita o
-indivíduo especial,

ele se sentirá

in�luído e poderá
desenvolver sua

capacidade de
se relacionar, de
aprender, de viver.

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esta cachorra de porte médio tem apenas dois anos. Ela, que é castrada,
vacinada e vermifugada, mora na Clínica Veterinária Amizade, em
Jaraguá do Sul, enquanto aguarda alquérn interessado em adotá-Ia.
Para saber mais, entre em contato pelo telefone (47) 3275-1887.

R. Roberto Ziemann, 2756 - Bairro Amizade

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda fica sem graça com os elogios que o

chef faz a ela. Joel observa Gigante dormir em uma

cadeira do quiosque, Juan flagra Rafael e Amália dor
mindo na Fashion Moto. Severino e René elogiam o

trabalho de Griselda. Griselda suspeita que Amália te
nha passado a noite com Rafael e fica irritada. Vilma e

Isolina fazem comentários sobre Juan ao vê-lo passar
por elas. Ouinzé vê Teodora entrar em um salão de be
leza e resolve ir atrás. Ouinzé faz ofensas a Teodora,
e a jornalista Marcela Coutinho se anima ao acompa
nhar a discussão do ex-casal.

e correm para acudi-IaA jovem diz que TImóteo invadiu o
quarto, mas ninguém acredita. Baldini afirma que viu um

homem sair do palácio. Úrsula pega o pingente de Her
culano, mas se surpreende ao constatar que está vazio.
Cícero esconde o mapa do tesouro dentro da imagem de
um santo. Vicentina dá dois vestidos para Bartira e Farid
fica desconfiado. Ouiquiqui termina o romance com Neu-

.

sa. Tomás pede para namorar Lilica. Vicentina leva Farid,
Bartira e os filhos para a confeitaria� TImóteo planeja
roubar o filho durante o forró de Florinda. Dora decide se

casar com Felipe no'baile. Baldini, Paçoca e Rufino se re
únem para proteger Gar10ta no palácio. Farid chega com

Bartira para a festa e TImóteo a confunde com Carlota. O
coronel fica surpreso ao constatar queAçucena está viva.• MORDE & ASSOPRA

Doutor Eliseu diz a Dulce que ela teve apenas uma

indisposição, mas Júlia desconfia. Guilherme conta para
a mãe que Diogo está pagando a conta do hospital.
Amanda vai medicar Naomi e lhe dá a dose errada de

comprimidos de propósito. Akira conta para Naomi que
ajUdOU Leandro a religar a robô. Naomi tem alucinações,
assustando ícaro e Júlia. Salomé procura Isaías e sonda
o que ele faria se descobrisse que Áureo engravidou Ce
leste. Júlia diz a ícaro que eles não podem ficar juntos.

• VIDAS EM JOGO
Francisco olha o restaurante incrédulo. José, Val

disnei e Andrea conseguem sair conscientes. Belmiro,
Hermezinda, Jorge e Jaqueline continuam perdidas
debaixo dos destroços. Margarida resolve ajUdar Car
los e Francisco a procurar Jaqueline. Ivan diz a Mau
rício que irá trabalhar na cadeia e, com isso, será o

único a colocar a mão na outra parte do dinheiro do
bolão. Ernesto ameaça Divina e pede dinheiro para
fugir. O médico diz aos integrantes do bolão que duas

pessoas morreram.
• CORDEL ENCANTADO

Todos no palácio acordam com os gritos de Carlota

ANIVERSARIANTES
19/9 Larissa N. Ramos Alceu L. Franzner Luciana M. Bienert
Alexandre A. Scoz Leoni Meier Aldo O. Pchoeidt Lucinira M. Bienert
Almir Bittencourt Liomar Inacio Antoniele Merini Maria L. Eloi
Amazilda Künzel Luiz Lennert Aparecida M. Melo Marivaldo Belegante
Angélica P. Zonta Manoela Bittencourt Armelinda Junkes Marli Krutzsch
Arlete Lenz Marton Gurnz Bruna K. Kraweski Marlise H. Mayer
Cacilda Blanck Matheus Nasato Catia Libardo Mauro Junckes
Carmem F. Siqueira Naiara A. Bertoli Daniela C. Quintino Nilsa Ap. Kuhn
Cristiane Henn Nair T. da Silva Décio Grando Olandina Sporrer
Cristiane Vegini Natallia Moser Fabiane Franzener Pedro E. Leithold

Danielly Gambeta Nelson Volles Fábio R. Hansen Ricardo Garcia
Darian M. Pedri Ricardo Mannes Heinz Puttjir R-içardo H. Zwolinske
Eduardo Sporrer Rubia R. F. Kerr Ihago S. Geteline RicardoMarques da Silva
Elenir D. Welter Sandro C. Hartmann lngo Draeger Tatiane Francener
Helena C. Marangoni Valdir Fiamoncini Ingoberto Laube Tercia M. Demathê
Hélio M. Wolf Valdir Muller Jaime A. Massaneiro Teresita I. Furlan

íngo Krueger Wali J. Hertel
"

Jaison dos santos Theobaldo Ewald
Ivo Urbanski Wali J. Hertel João F. Oldiges Valério Buettgen
Ivoni Meier Wilson Berwaldt Jones Decker Valtricia Zleming
Jair Belarmino Juarez Muller Veno Volkmann
Janete S. Meneguel 20/9 Lais I. Rosa Viviane Wolodasczyk
Joao luciano Afonso Muller Leonan S. da Silva William Gonienck

Jorge Moreira Airton Rodemel Liliane Bittencourt
,'I! '

,.

Foi na cidade histórica de

paraty que Vanessa da Mata
abriu os braços, cantou a chuva
e rodopiou feliz. Tudo isso na

gravação do próprio Multishow
Ao Vivo. Dividido em três blocos,
o show trouxe no repertório
canções que marcaram ã
carreira da intérprete, como
"Não Me Deixe Só", "Ai Ai
Ai", 'Eu Sou Neguinha",
"Vermelho", "Pirraça",
"Absurdo", "Ilegais/No No No"
e "Boa Sorte/Good Luck", além
da inédita "Acode" (composta
pela própria cantora) e das
regravações de "Um Dia, um
Adeus" (Guilherme Arantes) e
"As Rosas não Falam' (Cartola),
esta última com participação do
violonista Rogério Caetano.

Quando garotos, Amir e Hassan
eram amigos inseparáveis
até que um infeliz evento os

separou. Anos depois, Amir vai
abraçar uma perigosa missão
para corrigir os erros do passado
- e se redimir de maneira que
jamais imaginou - demonstrando
o máximo em coragem e

devoção ao companheiro do
passado. Dirigido por Marc
Foster (Em Busca da Terra
do Nunca, Monster Ball's), 'O
Caçador de Pipas' permite o

público acreditar que pode
existir justiça no mundo. Nos
extras, ainda há comentários de
Marc Foster, Khaled Hosseini e
David Benioff.
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

AI Me:U De:U5!!
O QUe: rA ACONTe:CE'NDO

COM A IM�e5S0�A?

MANDA-CHUVA
Manda-Chuva leva uma vida pacata ao lado dos

companheiros Batatatinha, Chuchu, Espeto e Bacana em

Nova Iorque. Só que a cidade está passando por uma onda
de crimes, coordenados por um vilão poderoso que usa

recursos tecnológicos de ponta. A situação faz com que o

guarda Belo fique preocupado, já que o chefe quer resultados
imediatos na luta contra o crime. Então, um homem surge
com a proposta de usar robôs para proteger a cidade, o que
acabaria de uma vez por todas com a paz e tranquilidade da
vida de malandro de Manda-Chuva e amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (13h50 e 15h50)
• Professora sem classe - Leg (17h50, 19h40 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h20, 16h40,
.19h e 21h20)
• Cine Breithaupt 3
• O homem do futuro - Nac (14h30 e 16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (18h50 e 21 h)

• Conan, o bárbaro - Leg (17h, 19h30 e 22h)
• Manda-chuva - Dub ( 13h10 e 15h10)
• Cine Neumarkt 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h15, 16h45, 19h1 O e 21 h40)
• Cine Neumarkt 3
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h50)
• Cine Neumarkt 4
• Planeta dos macacos - Leg (19h45 e 22h10)
• 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, 17h10,
19h20 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Conan, o bárbaro - Leg (16h30, 18h55e 21 h30)
• Conan, o bábaro - Dub (14h)

• Cine Norte Shopping 2
• Cowboys e aliens - Leg (13h50, 16h15, 18h40 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 3
• Manda-chuva - Dub (13h30, 15h30 e 17h35)
• Pearl Jam Twenty - Original (21 h)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h45, 18h, 20h15 e 22h30)
• Cine Norte Shopping 5
• Árvore da vida - Leg (15h)
• Larry Crowe - Leg (13h15, 17h50, 20h e 22h10)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos macacos - Dub (13h40, 15h55 e 18h10)
• Planeta dos macacos - Leg (20h30)

• Cine Norte Shopping 7
• Os Smurfs - Dub (13h05 e 17h1 O)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 -Dub (15h15)
• Glee - Dub (19h25)
• Lanterna Verde - Dub (21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e

21 h30)
• Cine Garten 3
• Planeta dos macacos - Leg (19h50 e 22h)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h10 e 21h10)
• Cine Garten 5
• Cowboys e aliens - Dub (14h15, 16h45, 19h20 e 21h50)
• Cine Garten 6
• Conan, o bárbaro - Leg (17h10, 19h40 e 22h10)
• Manda-chuva - Dub (13h10 e 15h10)
• Cine Mueller 1
• Cowboys e aliens - Leg (16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Os Smurfs - Dub (14h)
• Cine Mueller 3
• Conan, o bárbaro - Leg (13h45, 18h45 e 21 h15)
• Os Smurfs - Dub (16h1 O)

BLUMENAU
. • Cine Neumarkt 1

Luana Piovani sente
os primeiros desejos
Grávida, a atriz Luana Piovani começou a
sentir os primeiros desejos e resolveu dividi
los com os seguidores do Twitter. "Amigos
me trazendo para realizarmeupriineiro
desejo: sorvete demilho verde", escreveu no
microbog.Além disso, ela comentou que
parou de beber e fumar.A atriz confirmou, na
última quinta-feira, que está grávida de um
mês do noivo, Pedro Scooby.

Cássia Bis confessa

que fumou maconha
)

No ar vivendo a personagem Dulce,
deMorde &Assopra, a atriz Cássia Kis
fez uma confissão polêmica. "Quando
era adolescente, gostava de astrologia,
experimentações. Foi quando tomei chá de
cogumelo, fumeimaconha. Inclusive, acho
que todo mundo deveria tomar um chá ou
fumar um baseado, pelo menos uma vez na
vida", disse ela que, recentemerite, resolveu
retirar um 's' do sobrenome.

Marone e Débora não
lalam sobre casamento
Aos 30 anos, à ator Sérgio Marone namora
a atriz Débora Bloch, de 48, desde outubro
de 2009 e garante que a diferença de
idade não atrapalha a relação. "Não
existe diferença de idade quando você
gosta, admira e sente afeto e atração por
alguém", enfatizou. Sobre a possibilidade
de juntar as escovas de dentes e casar, ele
é direto: "nunca tocamos nesse assunto".

Atriz odeia o marido
20 minutos por dia
A atriz Sarah Jessica Parker tem um

segredo paramanter o casamento.
Segundo ela, a dica é se permitir odiar
o marido durante 20 minutos diários.
"Eu considero isso saudável e realista.

Algumas pessoas fazem isso durante 20
minutos por semana, outras, infelizmente,
durante 20 minutos por hora", disse a atriz
de Sex and the City, que é casada há 14

anos com Matthew Broderick.

Marília Gabriela diz Jornalista casa com
amar Gianecchini primeiro namorado
A apresentadoraMaríliaGabriela disse, em
entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que
ama profundamente o ex-marido, Reynaldo
Gianecchini, atualmente, em tratamento

contra um câncer linfático. Ela tem almoçado
frequentemente com o ator. Nos encontros,
Giane vem a acalmando. SegundoMarília, o
ator possuimuita confiança e espiritualidade,
o que facilita a recuperação.

,

HOROSCOPO

A jornalista CarlaVIlhena se casou com o

primeiro namorado, o advogado Carlos
Monnerat.A cerimônia aconteceu no fim de

semana, no Rio de Janeiro. Os filhos gêmeos,
Clarissa e Pedro, de seis anos, eMarcelo, de
cinco, frutos do relacionamento de 17 anos

com o jornalistaChico Pinheiro, de quem se

separou em 2008, foram os pajens e daminhas
ao lado da sobrinha, LuizaGonzaga.

ÁRIES
Cuidado com perdas de dados ou problemas de comunicação
que possam prejudicar a rotina. A lua fortalece os vínculos com a

família. Não aceite intromissões na vida amorosa.

TOURO
Não é hora de abusar da sorte, por isso, não acredne em promessas
de dinheiro fácil. A tarde revela uma vnória no trabalho. À none, um
fato inesperado mexerá com o romance. Evne gastos.

GÊMEOS
O dia começa com certa instabilidade e isso poderá afetar o seu

humor. Alguém que está longe dos olhos vai despertar saudades,
mas é preciso evitar o sentimento de posse. Controle a ansiedade.

li
CÂNCER

•• Problemas ligados à carreira podem atrapalhar o início do dia, mas,
à tarde, tudo deve se acalmar. A atração por assuntos que envolvam

sigilo e mistério deve ser explorada Cuidado com a irritação.

RJ
LEÃO
Hoje, você vai estar mais sensível às necessidades alheias e se

ocupará de satisfazer às suas expectativas. No amor, sinal de
tensão. Cuidado com perdas ou prejuízos.

VIRGEM
O setor profissional ganha nova alavancada, podendo conquistar
algo que julgava impossível. No amor, instabilidade pode
atrapalhar o romance. Respeite suas limitações.

LIBRA
O início do dia deve ser marcado por sentimentos de desânimo
e desesperança. Brigas ou cobranças podem marcar o

relacionamento a dois. Dedique-se a atividades mais prazerosas.

ESCORPIÃO
Mudança na decoração do ambiente familiar virá a calhar. O astral
revela uma grande tensão na área afetiva, podendo causar um
distanciamento entre vocês. Busque novos objetivos de vida.

SAGITÁRIO
Procure não pressionar nem exigir demais das pessoas com as

quais convive. À note, relações desgastadas podem se romper.
Aposte no diálogo para resolver mal-entendidos.

CAPRICÓRNIO
Na profissãõ, você sentirá necessidade de aperfeiçoar os
conhecimentos. Não deixe que a família coloque obstáculos na
vida sentimental. Fique de olho na concorrência.

AQUÁRIO
Poderá enfrentar um transbordamento de emoções e problemas
que você vinha tentando ignorar, mas que necessitam de soluções
agora. A tarde será criativa. Dê atenção à saúde.

•
PEIXES
Suas prioridades podem bater de frente com as necessidades dos
outros. Bom dia para se dedicar a algo de que gosta. Sorte com o

público feminino e infantil. Evite cenas de ciúme.
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.23/9
Cinema: A culpa é do Fidel!
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 15h e 20h

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

.20/9
Música: Sotaques do Fole, com o Duo

Ferragutti e Kramer
Onde: Sesc, em Jaraguádo Sul
Horário: às 20h

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

Horário: 19h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8287 ou
cmj@jaraguadosul.com.br.

.22/9
Curso: Estratégias e táticas de

negociação internacional
Onde: Centro Empresarial,
em Jaraguá do Sul
Horário: das 8h às 17h

Quanto custa: R$ 270 (nucleados),
R$ 285 (associados) e R$ 410
(público em geral)
Informações: (47) 3275-7017 ou
treínamentos'acíjs.com.br

.20/9
Curso: Cálculo Trabalhista -

.

férias e 13° Salário
Onde: Centro Empresarial;
em laraguã do Sul
Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Quanto custa: R$135 (nucleados), R$148
(associados) e R$ 222 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br .22/9

Cinema:A era da inocência
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 15h e 20h

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

• 21/9
Cinema: Estômago
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 15h e 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47} 3275-7800 .22/9

Concerto: I Bricconcello
Onde: Centro Cultural Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3275-2477

.21/9
Palestra: Jovem - Uma vida em

'construção, com João Estrella
Onde: Centro Cultural Scar, em
Jaraguá do Sul

.25/9
Cinema:A era da inocência
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 15h e 20h

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

.24/9
Balada: Mashup live
Onde: TheWay, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 23h
Quanto custa: não divulgado
Informações: contato@
fueleventos.com.br

.25/9
Viva Mais: Ioga e Tai Chi Chuan
Onde: Parque Malwee, em Jaraguá do Sul
Horário: às 9h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-2220

.24/9
Cinema:Anos de chumbo
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 15h e 20h

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

.26A28/9
Curso:Administração do tempo
Onde: Centro Empresarial,
em Iaraguá do Sul
Horário: das 19h às 22h

Quanto custa: R$150 (nucleados), R$165
(associados) e R$ 248 (público em geral).
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

/

.24/9
Curso: Schützenvereine,
uma tradição de nossos
colonizadores
Onde: ClubeAtlético Baependi, em
Iaraguá do sul
Horário: das 8h às 10h

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47)3370-9795

* QUERDIVULGAR O
SEUEVENTO .IIQUl?

* Então. junte todas as inlormações a
respeito e envie umamensagem para

·kelly@ocorreiodopovo.com.br. Os
e-maUs devem ser encaminhados. pelo
menos. uma semana antes do evento.

EO ITAL Nti 0512011

INfORMAÇÔES NO S ITE:
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ECO

Sustentável
Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

o Brasil depende de você!
Ao adquirir produtos e serviços
produzidos por empresas
nacionais, você contribui com o

crescimento do Brasil em todos
os aspectos, e ajuda uma das
maiores potencias econômicas
do mundo amanter seu rumo de
crescimento frente à crescente crise

Seja "bairrista': pesquise e

adquira o que o Brasil tem de
melhor e pratique a essência da
sustentabilidade ao fortalecer
nossas praticas econômicas,
ambientais e sociais, que são
cada vez mais uma referencia
mundial.

internacional.
Não estamos imunes as intempérie
internacionais, mas uma vez

nacionalistas e unidos em torno

de um mesmo ideal podemos
fazer com que nossa nação ocupe
seu lugar de direito dentre as
superpotências mundiais.

Baixa histórica
Segundo pesquisadores alemães da universidade de Bremen, a área coberta por gelo domarÁrtico atingiu
o seu pontomais baixo nestemês desde o irúcio das observações por satélite em 1972. A extensão do gelo .

domarÁrtico atingiu 4,240milhões de quilômetros quadrados, umnovomínimo histórico, meio por cento
menor que o recorde anterior, ocorrido em setembro de 2007. O gelo que cobre o ártico desempenhaum .

papel crítico na regulação do clima daTerra ao refletir a luz solar emantendo a região polar fria. .

'!!I!'

Bahia terá o

1 o estádio solar
do país

, o estádio Pituaçu, em Salvador, não
está entre os 12 gigantes que sediarão
a Copa 2014, mas certamente será uma
referência nacional em auto-suficiência

energética.Ü estádio irá receber até
o fim do ano uma mega cobertura
de painéis fotovoltaicos, tornando-
se assim a primeira arena brasileira
totalmente alimentada por energia
solar, com geração anual de 630 MW/h
e economia de aproximadamente
R$ 200 mil reais por ano. Durante o

mundial de futebol, ele vai ser usado
para treinamento das seleções.

,
,

Indice Dow Jones de
sustentabilidade
Lançado em 1999, o Dow Ienes Sustainabíliry
Index se tornou a primeira referência
global de ações composto por companhias
consideradas social e ambientalmente
responsáveis. Dentre o hall de emprésas
deste seleto grupo, constam as companhias
brasileiras Bradesco, Cemig, Embraer, Fibria
Celulose, Itaú Uníbanco, Itaüsa; Petrobrás
e Redecard. São apenas oito empresas
brasileiras, entre as 342 companhias de todo
o mundo, mas o país já desperta para esta

nova realidade dos mercados de ações.

Garrala,s de
resina reciclada
A Coca-Cola Brasil anunciou
recentemente o lançamento
da garrafa "bottle to bottle",
produzida com 20% de resina
de PET reciclado. Com a nova

embalagem, que reduz a

quantidade de PET tradicional

(virgem) de 100% para 80%, a

empresa espera economizar até
cinco mil toneladas de PET virgem
até o fim do ano. No ano passado,
a Coca-Cola Brasil já havia lançado
a PlantBottle na América Latina,
garrafa PET com origem vegetal.

Google revela
Segundo recente relatório de sustentabilídade, a gigante
da internet informou emitir 1,5 milhão de toneladas de
dióxido de carbono anualmente. O principal vilão para as

emissões da empresa advêm do consumo de energia de
seus escritórios e datacenters.

Usina de :reciclagem d,e fraldas
Evitar a emissão de 22mil toneladas de dióxido '

de carbono por ano: este é o objetivo da I ai usina
de reciclagem do ReinoUnido (Knowaste) que ir-êÍ
transformar fraldas, e outros produtos de higiene

� absorventes em novosmateriais, comomadeira plásdca"
telhas e novosmateriais de absorção, Caso, não fossem
reciclados, amaiorparte dessematerial teria cOlmo
destino os aterros sanitários"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

P PRI
INTELECTUALVICTOR DAHICH.

SOCIÓLOGO

A tentativa da sociedade em criar
rlincentivos para as inovações,
de modo a manter um equilíbrio
em relação ao sistema de patentes
monopolizados pelas empresas,
tornou-se um problema para o

avanço da socialização do conhe
cimento. A resposta subjacente a

esse empecilho encontra-se no fato
de que as grandes corporações ob
têm mais lucros monopolizando as

inovações, do que usá-las em favor
do interesse público. No âmbito in
ternacional, os países ricos usam as

normas de propriedade intelectual

para reproduzir e manter sua van
tagem tecnológica em detrimento
de eventuais concorrentes. De que
forma funciona tal mecanismo ex

cludente? A governança global da
"propriedade intelectual", como

direitos autorais, marcas registra
das ou patentes, configura-se como
urnamanipulação de regras de "du

plos padrões" prejudicando, dessa
forma, o sistema internacional de
comércio. Apesar do discurso poli
ticamente correto dos governos dos

países desenvolvidos, que colocam
como meta a liberalização do co

mércio e dos mercados financeiros,
usam, aomesmo tempo, o poder de

negociação para forçar a adoção do
"protecionismo para conhecimen
tos" na moldura normativa de pro
priedade intelectual. Tal proposta
termina desmoronando o fluxo de
conhecimentos e tecnologias.

Esse comportamento pode ser

explicado, do ponto de vista utilita

rista, como urna regra intrínseca do
sistema capitalista. O desenvolvi
mento de novas tecnologias resulta
muito caro, e se as empresas con

correntes pudessem copiá-las (ben
chmarking) e ganharmuito dinheiro
com sua comercialização, haveria

pouco interesse por parte do empre
sariado em investir em pesquisa e

desenvolvimento. Nesse caso, as leis
da propriedade intelectual permi
tem que as empresasmantenham o

monopólio temporário de suas in

venções, de modo a cobrarem pre
ços altos como forma de recuperar
rapidamente o investimento inicial.

Parece obvio que seja assim. As
leis de propriedade intelectual são
consequência do desenvolvimen
to e, na medida em que os países
crescem e se tornam ricos, param
de copiar e passam a acelerar as

inovações. A partir daí adotam leis
de propriedade intelectual mais

protegidas. No entanto, do ponto
de vista social, a legislação de pro
priedade intelectual impõe um

custo financeiro dramático aos

países pobres. As despesas para
introduzir leis de propriedade in
telectual a fim de garantir o paga
mento de royalties crescentes aos

detentores das patentes são, na

sua totalidade, empresas multina
cionais dos países mais ricos.

Em 2005, o conjunto de países
em desenvolvimento gastou um

total líquido de US$ 17 bilhões em

royalties e licenças, na sua maio

ria para nações industrializadas.
Os Estados Unidos foi quem mais

lucrou, amparado por um sistema

imposto pela Organização Mundial
do Comércio, recebendo US$ 33

bilhões líquidos, quantia bem su

perior ao orçamento que aquele
país destina a ajuda humanitária
externa. Para finalizar, talvez seja
importante lembrar as palavras
do médico norteamericano Jonas
Edward Salk, inventor da vacina

antipólio, quando perguntado se

queria ganhar dinheiro com sua

descoberta, respondeu: "A quem
pertence a minha vacina? Ao povo!
Você pode patentear o sol?".

DO LEITOR

CRISE GLOBAL OU
OPORTUNIDADE EMERGENTE?

Ao contrário do que se

pensa, não há nada de

surpreendente nas díficul
dades econômicas que estão

sendo enfrentadas pelos Es
tados Unidos e Europa. Des
de o início dos anos 2000, o
centro do mundo tem saído
dos EUA e Europa e ido em

direção à Ásia e países emer
gentes. E essa crise global in-
tensificará esse processo ao

longo da década.
Sorte nossa! Com econo

mias emergentes crescendo,
por consequência, os países
e empresas emergentes que
conseguirem criar modelos
de desenvolvimento susten

tável sairão na frente.

Apesar de todos os proble
mas estruturais que ainda pre
cisam ser resolvidos por aqui,
para o Brasil dar errado nos

próximos anos precisaremos
nos esforçar bastante. Por isso,
os investidores devem estar

atentos às oportunidades.
A renda fixa continua

bastante atrativa, com ren

dimentos girando em torno

de 12,5% ao ano. Vale a pena
aproveitar o momento, que
não deve durar muito, pois a

tendência é de queda para os

juros no Brasil nos próximos
anos.

A Bolsa teve um resulta
do negativo no primeiro se

mestre de 2011, em função
das turbulências mundiais,
e de fato abriu uma janela de

oportunidades com os pre
ços dos ativos chegando pró
ximo ao patamar de 2008.

A previdência privada
também pode ser uma ex

celente alternativa. Investi
mentos qualificados como

CRIs, debêntures, LeIs, LCAs,
fundos imobiliários também
estão em alta.

Vejam que no mercado
financeiro existe diferentes
forma de investir, tudo de

pende do perfil e dos objeti
vos do investidor. Aliás, o me
lhor investimento de todos é
o investimento em educação.
Aprenda a investir o seu di

nheiro' isso está ao alcance
de qualquer um!

Leandro Corrêa ,

especialista em finanças
e gerente da Tb

Investimentos - afiliado
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REPÚBllCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SANTACATARINA
Tabelionatodo MunicípioeComan:adeGuaramirim-CHRISfAINGEHll1EWAGNER,Intervmtora

Rua28 deAgosto nO 1918-Telefone: (47) 3373-00>4-Horário deFuncionamento:8h30 às 12he 13h30às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

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

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

Protocolo: 21233 Sacado:ADILSON REVEllNO OTTO CPF: 772.093.979-49 Cedente: G. MArOCHI E CIA
UDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 003664011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante:CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 20/07/2011 Valor: 235,00 liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 21234
Cedente: G. MArOCHI E ClAUDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 003555011 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento:

16/07/2011 Valor: 223,44 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ '15,00 '

Protocolo: 20539 Sacado: ALOONE RIBEIRO DE SOUZA CPF: 799.605.969-15 Cedente: BVFINANCEI
RA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131028499 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 11/12/2009 Valor:

81.609,60 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20888 Sacado: ALEXANDRE ROBERTO DOS PASSOS CNPJ: 12.478.311/0001-40 Cedente:
BASEFER COEMRCIO DE MOVEIS LIDA ME CNPJ: 07.005.064/0001-24 Número do Título: 003898-1

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicação Apresentante: ITAU UNlBANCO S.A DataVenci
mento: 08/07/2011 Valor: 872,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21205 Sacado:ANAAMEl1A lASKOSKICPF: 890.966.819-91 Cedente: BFACASSESSORIAco
MERCIALE FOMENTOUDA-ME CNPJ: 03.893.387/0001-40Número doTítulo: 1723/1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data

Vencimento: 02/09/2011 Valor. 275,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21114 Sacado: CIMERUSINAGEMUDAME CNPJ: 10.333.702/0001-40Cedente: MARVITUBOS
TUBOSE I?EÇASHIDRUDACNPJ: 56.287.725/0001-67Número doTítulo: 070756/002 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 01/09/2011 Valor.
661,33 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30,Edital: R$15,00

Protocolo: 20638 Sacado: ClADIR VIEIRA BORGES CPF: 576.429.310-34 Cedente: VALCANAlA Aura

PEÇAS UDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2686/01 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
20/08/2011 Valor: 309,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21021 Sacado: COMEROO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DEUAGTUSTINA LIDA
EPP CNPJ: 79.948.634/0002-01 Cedente: CENTRO SUl.. REPRESENTAÇOES COM. E EXPOR. UDA CNPJ:
62.579.693/0001-76 Número do Título: 0025419/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. DataVencimento: 25/08/2011 Valor: 498,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21163 Sacado: DEVIGIIl TRANSPORTESUDAME CNPJ: 06.118.058/0001-10 Cedente: ENGE
PEÇAS EQUlPAMENTOS LIDA CNPJ: 05.063.653/0001-33 Número do Título: 38589E Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 01/09/2011 Valor: 1.913,88 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20762 Sacado: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEURER ITDA ME CNPJ: 07.269.401/0001-90
Cedente: BEBIDASTl-IOMSEN LIDA CNPJ: 82.636.770/0001-90 Número doTítulo: 51940/1 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ID\UUNIBANCO SADataVencimento: 29/06/2011
Valor: 231,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00 Protocolo: 20763 Cedente: BEBlDAS 1HOMSEN UDA CNPJ: 82.636.770/0001-90 Número do Título:

52155/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 04/07/2011 Valor. 290,40 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$15,00

314,18 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21326 Sacado: DJEISON TOMASElll CPF: 058.204.889-38 Cedente: POSTO DE MOlAS
GUARAMIRIMCNPJ: 00.804.148/0001-89NúmerodoTítulo:PI 0525GMEspécie: DuplicatadeVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
07/09/2011 Valor. 169,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21310 Sacado: JOICE APARECIDA FLORIANO CPF: 083.059.749-28 Cedente: COMERCIO DE
CELUlARES BANDEIRAUDAME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 9115008 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOSANTANDER (BRASIL) SA. DataVencimento:
10/08/2011 Valor: 30,38 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21119 Sacado: EDSONBECKERCPF: 019.273.419-90 Cedente: GRAFICAEEDITORACORREIO
DO POVO UDA CNPJ: 08.945.050/0001-53 Número do Título: 3594-61-10 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA.DataVencimento: 22/08/2011 Valor. 27,50
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21050 Sacado: JUVENAL CAMPIGOTTO CPF: 988.650.999-68 Cedente: COOPERATIVA RE
GIONALAGROPECUARlAVALEDO ITAJAICNPJ: 85.789.782/0001-42Número doTítulo: 00325601 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMI
RIM DataVencimento: 29/08/2011 Valor. 261,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20892 Sacado: EllZABEIE APARECIDA DOS SANTOS CPF: 054.182.449-06 Cedente: ULE-
ANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 01 Espécie: Duplicata de Venda·
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 20/08/2011 Valor. 783,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21152 Sacado: JUVENIL JOSE DOS SANTOS CPF: 662.894.409-34 Cedente:VENTUS PNEUS
IMPORTADORAEDISTRIBUIDORACNPJ: 07.573.244/0001-02Número doTítulo: 5207.1/4 Espécie:Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOSANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento:
25/08/2011 Valor. 495,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20618 Sacado: EMPREITEIRADE MAO DE OBRAMJP UDAME CNPJ: 10.337.600/0001-01 Ce
dente: TERRA CML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PEÇAS UDA CNPJ: 01.194.012/0002-48 Número
doTítulo: 0485R Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER

(BRASIL) SA. DataVencimento: 19/08/2011 ·Valor. 360,70 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21136 Sacado: MARIA SElDI ALVES DE BORBA ME CNPJ: 12.843.730/0001-33 Cedente: CO
MERCIALEDISTRIBAVUDACNPJ: 11.589.339/0001-91 Número doTítulo: 1000005202 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCOSADataVencimento: 30/08/2011 Valor:
569,41 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21025 Sacado: EVERALDO MANOELCOElHO CPF: 785.228.389-68 Cedente: BG ARTEFA
TOS DECIMENTO IIDAMECNPJ: 09.657.631/0001-52 Número doTítulo: 002352 Espécie:DuplicatadeVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: ú\IXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/08/2011 Valor.
2.935,55 liquidação após a intimação:R$10,85, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$33,30, Edital; R$15,00

Protocolo: 21077 Sacado: MARIl.SACECILIAOCKNERCPF: 669.668.099-34 Cedente: lAIZCONFECÇOES
UDAME CNPJ: 11.714.531/0001-62Número doTítulo: 15 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 27/08/2011 Va
lor: 293,70 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 29,42, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo:21218Sacado:EXfRACAOECOMERCIODEARElAOTTOMARUDAEPPCNPJ: 82.857.764/0001-
62 Cedente:MANTOMAC COMEROO DEPEÇAS E SERVI,ÇOSUDACNPJ: 79.879.318/0001-44Número do
Título: 02S000911 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 07/09/2011 Valor. 750,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

•

Protocolo: 21324 Sacado: MARIVALDO JOSE GUESSER CPF: 918.540.679-15 Cedente: INSTITUTODE
ENSINO MASSARANDUBA UDAME CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número do Título: 7213004 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 30/08/2011 Valor. 200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20118 Sacado: FlLEMON FERNANDES ME CNPJ: 08.997.794/0001-11 Cedente: UNISERV IN
FORMATICAUDACNPJ: 05.767.138/0001-34Número doTítulo: 08997NEG02Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 05/08/2011 Va
lor: 155,45 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21241 Sacado: PEDRINHO OSMAR SPFZlA CPF: 650.671.429-87 Cedente: RETIFICADEMO
TORES GUARAMIRIM UDAME CNPJ: 07.582.628/0001-91 Número do Título: 0731 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 05/09/2011 Valor: 621,80 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21121 Sacado: GUIOMARVALCANAGLIA SILVA CPF: 608.737.959-20 Cedente: B. S. INVES
TE - FOMENTO COMERCIAL UDA CNPJ: 05.406.175/0001-17 Número do Título: 0001317036 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
15/08/2011 Valor: 84,08 Liquidação apósa intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20946 Sacado: RICARDO ROSALINO MACHADO CPF: 054.664.399-08 Cedente: DNANGEL
GRAFICA UDA - ME CNPJ: 80.417.405/0001-69 Número do Título: 3116-1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 24/08/2011 Va
lor. 400,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 20334 Sacado: ISAlENE SARON RODRIGUES CPF: 073.363.279-31 Cedente: ALESSANDRA
CARlA MALSCHI1ZKY CNPJ: 05.676.162/0001-68 Número do Título: 2269 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 10/08/2011 Valor: 375,15
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21228 Sacado: ROBSON CANDISO DE MOURA CPF: 052.072.299-07 Cedente: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4258581707 Espécie: Nota
PromissóriaApresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA DataVencimento: 09/09/2010 Valor.

13.382,40Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21246 Sacado: IVAN JUNIOR JAGIEILO CPF: 027.273.259-16 Cedente: COTRAPEGECOMEI\
CIO DE TRATORES E PEÇAS UDA CNPJ: 08.638.075(0001-04 Número do Título: 346 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 05/09/2011 Valor: 1.887,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Dili

gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20716 Sacado: RUI CARLOS HENRIQUE RAN1HUM CPF: 154.155.709-34 Cedente: VENTUS
PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 4319.1/6 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:

20/08/2011 Valor: 384,10 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20879 Sacado: JANETE SCHMOllER BERTOTTl CPF: 016.189.489-54 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título:'02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: ID\UUNlBANCO SADataVencimento: 20/08/2011 Valor: 200,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 20134 Sacado: TRANSPORTE VILA PROGRESSO U'DA CNPJ: 01.180.530/0001-21 Ceden
te: JULIO CESAR SlMONETTI CNPJ: 08.719.224/0002-40 Número do Título: 3914 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

05/08/2011 Valor: 146,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21207 Sacado: JOACIR PACHECO CPF: 059.336.949-16 Cedente: MECANICA LERFEI ITDA
CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 0329/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica

ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlMDataVencimento: 04/09/2011 Valor:

Guaramirim, 20 de setembro de 2011.

Cl-IRISTA lNGEH1UEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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..� MAR ISOL S.A.
,,, Companhia Aberta - CVM nO 8486

Mcrrsot CNPJ nO 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2011.

DATA: 05.08.2011. HORA: 11 :00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch, nO 1300, em Jaraguá
do Sul, SC. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado de

Santa Catarina e O Correio do Povo, nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2011. PRESENÇAS: Acionistas
representando 67,17% do capital com direito a voto e 46,75% sem direito a voto, conforme assinaturas

no livro de presença. MESA DIRETORA: Presidida pelo Sr. Vicente Donini, Presidente 90 Conselho de

Administração, que designou o Sr. Ivanildo Paulo Krause para secretariá-Ia. DELlBERAÇOES: Aprovados
por unanimidade os assuntos abaixo, constantes da Ordem do Dia, bem como a redação da ata na forma

de sumário e publicação com omissão das assinaturas: 1°. A alteração do art. 5° do Estatuto Social, a fim de

instituir Capital Autorizado, podendo a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração,
emitir até 1.500.000 novas ações preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal e sem direito

a voto, independente de reforma estatutária, bem como, para autorizar a Companhia a oferecer Plano
de Opção de Compra de suas Ações aos Administradores e Executivos. Em decorrência da alteração,
o artigo 5° do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: ''Artigo 5"; O Capital Social é de

R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) representado por 112.253.717 (cento e doze

milhões, duzentos e cinqüenta e três mil, setecentas e dezessete) ações escriturais nominativas e sem

valor nominal, sendo 46.244.098 (quarenta e seis milhões, duzentas e quarenta e quatro mil e noventa

e oito) ações ordinárias e 66.009.619 (sessenta e seis milhões, nove mil, seiscentas e dezenove) ações
preferenciais, estas sem direito a voto. Parágrafo 1"; A Companhia poderá oferecer Plano de Opção de

Compra de suas Ações aos Administradores e Executivos, nas condições propostas pelo Conselho de

Administração e aprovadas pela Assembleia Geral, mediante emissão de novas ações, respeitado o limite

de que trata o parágrafo terceiro. Parágrafo 2"; Fica autorizada a emissão de até 1.500.000 (um milhão e

quinhentas mil) novas ações preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal e todas sem direito

a voto, independentemente de reforma estatutária e mediante deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo 3"; O Plano de Opção de Compra de Ações de que trata o parágrafo primeiro poderá prever

que sejam utilizadas alternativamente ações em tesouraria, respeitado o limite de até 1,5% (um vírgula
cinco por cento) do total de ações representativas do Capital Social da Companhia. Parágrafo 4"; Na

hipótese de emissão de ações nos termos do parágrafo 2º deste artigo, fica excluído o direito dos antigos
acionistas, nos termos do art. 172 da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei nf> 10.30312001. Parágrafo
5"; Não será permitida a conversão de ações ordinárias em preferenciais, ou destas naquelas. Parágrafo
6"; A Sociedade poderá a qualquer tempo instituir outras classes de ações preferenciais, declarando-se
as vantagens e preferências atribuídas a cada classe, bem como as restrições a que ficarão sujeitas, ou
emitir ações preferenciais do mesmo tipo das já existentes num montante de até dois terços do total das

ações emitidas, sem guardar proporção com as demais. Parágrafo 7"; A instituição financeira credenciada

poderá cobrar dos acionistas o custo dos serviços de transferência de ações. Parágrafo 8"; O pagamento
dos dividendos deverá ser feito, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral, no prazo de sessenta

c[ias da data em que forem declarados, mas, em qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo 9";

As ações preferenciais são assegurados os direitos que a Lei confere às ações ordinárias, exceto o direito

a voto. As preferências consistem em; a) Prioridade no reembolso do capital sem prêmio, em caso de

encerramento das atividades da Sociedade. b) Direito de serem incluídas na oferta pública de alienação
de controle da Sociedade, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do
valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle, nos termos do artigo 254-A, da Lei

6.404/76, com a redação dada pela Lei 10.303101. c) Participação em igualdade de condições, com as

demais ações, na distribuição de dividendos, no recebimento de bonificações provenientes de Reservas de
Capital, de Reavaliação de Ativos, de Capitalização de Reservas de Lucro ou das utilizações de quaisquer
fundos. Parágrafo 10"; Por deliberação do Conselho de Administração poderá a Sociedade adquirir ações
de sua emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento". 2º. A alteração
do artigo 16 do Estatuto Social, a fim de incluir a alínea "n", prevendo que compete ao Conselho de

Administração administrar o Plano de Opção de Compra de Ações aos Administradores e Executivos da

Companhia e submetê-lo à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas. Em decorrência da alteração,
o artigo 16 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: ''Artigo 16; Compete ao Conselho

de Administração; a) Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; b} Aprovar o planejamento
estratégico, planos orçamentários e de investimentos da Sociedade; c) Submeter à Assembléia Geral a

distribuição do Lucro Líquido do exercício nos termos do Artigo 31 deste estatuto; d) Eleger e destituir

os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições; e) Fiscalizar a gestão' e manifestar-se sobre o

Relatório da Administração e as contas da Diretoria; f) Convocar as Assembléias Gerais, através do seu

Presidente, ou no caso de seu impedimento, do Vice-Presidente. g) Autorizar, quando o valor exceder

àquele que for estipulado pelo Conselho de Administração; - Aquisição, alienação elou oneração de bens

do ativo permanente; - Contratação de empréstimos elou financiamentos; - Estabelecimento de limites

de crédito a clientes; - Prestação de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas,
associadas ou controladas. h) Escolher e destituir os auditores independentes; i) Distribuir entre os

membros do Conselho de Administração e Diretoria a remuneração global fixada na Assembléia Geral;
j) Autorizar a aquisição de ações da Sociedade, para efeito de permanência em tesouraria, para posterior
alienação ou cancelamento; k) Manifestar-se previamente sobre os assuntos que serão tratados pelo
Diretor Presidente nas Assembléias Gerais e/ou Reuniões de Quotistas de suas controladas e coligadas,

.

fixando as diretrizes para a sua aprovação; I) Deliberar sobre a constituição elou a dissolução de empresas
controladas elou coligadas; m) Resolver os casos não previstos neste Estatuto Social e que por lei
não sejam de competência da Assembléia Geral nem do Conselho Fiscal, quando em funcionamento;
n) Administrar o Plano de Opção de Compra de Ações aos Administradores e Executivos da Companhia
e submetê-lo à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas". 32• O Plano de Opção de Compra de

Ações aos Administradores e Executivos da Companhia, e de suas controladas, nos termos da Proposta
da Administração, cujo regulamento segue anexado a presente Ata. Ficam o Conselho de Administração
e a Diretoria autorizados a tomar as providências necessárias à implementação do Plano. Nada mais

havendo a tratar, o Presidente esclareceu que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da

Companhia. Jaraguá do Sul, SC, 05 de agosto de 2011. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa

Catarina sob nO 20112246508, em 08.09.2011. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.

FALECIMENTOSSERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL

DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra in

staurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 142/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES E TUBOS

DE FERRO FUNDIDO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/09/2011, das

8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h

• DATA DA ABERTURA: 04/10/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório

do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais

poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente

• Faleceu no dia 16/9 Marcelo

Genesio Araldi, com idade de 80 anos,

o sepultamento foi realizado dia 17/9
às 16h30, saindo o féretro da Capela
Mortuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério do Centro.

• Faleceu no dia 17/9 Anelia Piske

Schwarz, com idade de 85 anos, o

sepultamento foi realizado dia 17/9
às 16h, .saindo o féretro da Paróquia
Apostolo Thiago no bairro Amizade,
seguindo após para o cemitério de

Três Rios do Norte.

• Faleceu no dia 18/9 Maria

Margarida Freiberger Maestri, com

idade de 71 anos, o sepultamento
foi realizado dia 19/9 às 10h, saindo
o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério da Vila Lenzi.

SESI RECRUTA CANDIDATOS

wWw.sesisc.org.br
(Iink: Trabalhe Conosco)

Prazo e local de Inscrições

Até o dia 16/10, pelo site.02

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL

ESTADO DE SANTACATARlNA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

total apagarR$6.447,34Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.443,42 - Juros: R$ 927,19 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

- N°Titulo: 20935719 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.563,36 - Data para pagamento: 23/09/2011-
Valor total a pagarR$3.952,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.563,36 - Juros: R$ 318,32 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 188475/2011 Sacado: ASSOC. RECIe. COMPR MATERIAL RECICLA Endereço: RUA ctn
LHERME SCHMlDT 91- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-265 Credor: SlPAR COMERCIO DE PARAFUSOS
E FERRAMENfAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1124 1284- - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 478,41 - Data para pagamento: 23/09/2011-Valor total a pagar R$550,34 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 478,41 - Juros: R$1,27 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 188531/2011 Sacado:KASADESIGNCOMDECUDA Endereço:AVGEIUUOVARGAS5SL
01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RECLINERS INDUSTRIAL IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 1748-06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 54,90 - Data para pagamento: 23/09/2011-Valor
total a pagar R$159,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 54,90 - Juros: R$ 0,12 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:_R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 188231/2011 Sacado: EDllAMARBARATIO Endereço: RUAWAlIERMARQUARDT 1111-

JARAGUADO SUL-se - CEP: 89259-700 Credor: DITALIAGRANITOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: COO 0462 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l00,OO - Data para pagamento: 23/09/2011-Valor
total a pagar R$164,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$l00,OO - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188238/2011 Sacado: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NC UDA Endereço:
RUA ERWINO MENEGOITI 1616 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: PODER !MOVEIS UDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000006149 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.088,27 -

Data para pagamento: 23/09/2011-Valor total a pagar R$1.l69,81 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.088,27 - Juros: R$ 10,88 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$15,76

Apontamento: 188158/2011 Sacado: KASADESIGN COM RCIO DEMVEIS E DECO Endereço: AVGEIU
uoVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: TAVARES EOMENTO COMERCIAL UDA Por
tador: ESTOFADOS JKUDAEPP Espécie: DMI - N''Titulo: 312/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
651,53 - Data para pagamento: 23/09/2011-Valor total a pagar R$758,08 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 651,53 - Juros: R$1,73 Emolumentos:,R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 185685/2011 Sacado: FABIO LUIZCORRFADOS SANTOS Endereço:WAl1ERHOFFMAN
222 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: COMERClALSIMPWTECUDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 000000182 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 23/09/2011-Valor
total a pagar R$308,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 3,80 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92Apontamento: 188439/2011 Sacado: ClAMAR SOLUe. EM ACO PRE FAB. Endereço: RUA GABRIEL OE

CHSLER321 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: INDARfPlASf INDAIALUDAME Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 991- Motivo: falta de pagamentoValor:R$150,80 - Data para pagamento: 23/09/2011-
Valor total apagarR$221,49Descrição dosvalores: Valor do título: R$150,80 - Juros:R$ 0,80Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188517/2011 Sacado: GERAlDO APARECIDO DA SILVA Endereço: RUA JOAQUIM FRAN

CISCO PAUW 1613 - CHICODE PAULO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: NOVAAUTO
CENTERCOMERCIO DEPECAS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 00049 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor total a pagar R$271 ,59 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 188525/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOV. E DECO Endereço: AV GE-
1UUOVARGAS SAlA 01/02N 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: COMPONENIS IMPOIITACAO E
EXPORfACAO UDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 3023/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.218,66 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor total a pagar R$1.326,72 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.218,66 - Juros: R$ 3,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 49,92Apontamento: 188219/2011 Sacado: ClAMAR SOLUCOES EMACO.E PRE FABRICA0 Endereço: RUAGA

BRIEL OESCHSLER 321 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-822 Credor: ROMAQ - COMERCw.. QUIMICA
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2033 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.169,00 - Data para
pagamento: 23/09/2011-Valor totalapagarR$1240,44Descrição dosvalores: Valordo título:R$1.169,00 - Juros:
R$l,55Emolumentos:R$1O,85 - Publicaçãoedital:R$22,35 Condução:R$21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 188416/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E DE Endereço: AV GE-
1UU0 VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: M S SCHMIDT & CIA IlDA-ME Portador:

Espécie: DMI - N'Título: 000977/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 361,91 - Datapara pagamento:
23/09/2011- Valer total a pagar R$467,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 361,91 - Juros: R$ 0,96
Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 188331/2011 Sacado: GRAZIElA PIZA MUNIZ Endereço: RUA ARIHUR EGGERI 354
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-030 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
998232817-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.599,13 - Data para pagamento: 23109/2011- Valor
total a pagarR$2.859,74Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.599,13 - Juros: R$185,40Emolumentos:
R$10,85· Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188471/2011 Sacado: CLAUDINEIAAPARECIDALEOR Endereço: RUA 768 SUBINDO EM

FRENTEA5 CASAAPOSNUMERO 134 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: . Credor: LUMALIMCOMERCIO GE

NEROS ALIMENTICIOSUDA Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 850010 O - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ SOO,OO - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor total a pagar R$579,22 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 9,33 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188345/2011 Sacado:HEliODASILVA Endereço: RUABRUNO MAHNKE 300 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-800Credor:GPMCARCHAPEACPINTIlDAME Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
12612 - Motivo: falta depagamentoValor: R$640,00 - Data parapagamento: 23/09/2011-Valor total apagar
R$738,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 26,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publi

cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 188695/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E DECOR Endereço: AV
GEIUllOVARGAS 05SAlA 1 E2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor:BUZZIOS CERAMICAARTISTICA
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1552-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 606,13 - Data

para pagamento: 23/09/2011-Valor total a pagarR$721,45Descrição dos valores: Valor do título: R$ 606,13
- Juros: R$ 10,50 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$49,92Apontamento: 188508/2011 Sacado: COMERCIAL MARlNATI UDA ME Endereço: R PASTOR ALBERT

SCHNEIDER 699 SAlA 01 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-300 Credor: MARGARE1H TREVISAN NASCI
MENTO EMBAlAGENS-ME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 005387002 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 615,67 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor total a pagar R$692,52 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 615,67 - Juros: R$ 1,64 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188346/2011 Sacado: HEliO DA SILVA Endereço: RUABRUNOMAHNKE 300 � Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89258-8OOCredor:GPMCARCHAPEACPINTUDAME Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
12512 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 640,00 - Data para pagamento: 23/09/2011-Valor total apagar
R$718,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 6,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publi

cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 . Diligência: R$17,28

Apontamento: 188542/2011 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD Endereço: LEOPOLDO
MANNKE 230 - JARAGUÃDO SUL-se - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAlLAGNOLUDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 116080 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.580,90 - Data para paga
mento: 23/09/2011-Valortota! a pagarR$2.660,94Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.580,90 - Juros:
R$15,48 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66Apontamento: 188056/2011 Sacado: COMUN. EVANGEUCA LUZ EVIDA DE JARAGUA Endereço: RUA

PROE IRMAOGERAlDINO 45 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310Credor: MATERIALDECONSTRUCAO
SANTACRUZIlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2n9/A- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
779,45 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor total a pagar R$852,18 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 779,45 - Juros: R$ 2,07 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$15,76

Apontamento: 188347/2011 Sacado:HEliO DASILVA Endereço: RUA BRUNOMAHNKE 300 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-800Credor: GPMCARCHAPEACPINTUDAME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
12612 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 640,00 - Dataparapagamento: 23/09/2011-Valor total apag...
R$731,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$19,62 Emolumentos: R$10,85 - Publi

cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 188394/2011 Sacado: RITMOS COM. DE AUT. PECAS E ACESSORIO Endereço: RUA EXP.
ANIDNIO CARlDS FERREIRA457 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-100 Credor: SOCCOLBARB1ERI &CIA
UDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000331625B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 379,47 -

Data para pagamento: 23/09/2011-Valor total a pagar R$450,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$
379,47 - Juros:R$l,64Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital:R$22,35 Condução:R$21,70-Diligência:
R$14,24Apontamento: 188078/2011 Sacado: CRISTIAN EDUARDO SKlARSKI Endereço: RUADAABOllÇÃO, 260

- RAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-150 Credor: VALDOClR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 28855-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 318,00 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor
total a pagar R$391,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 318,00 - Juros: R$ 1,06 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 188348/2011 Sacado: HEliO DA SILVA Endereço: RUABRUNO MAHNKE 300 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89258-800Credor: GPM CARCHAPEACPINTIlDAME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
12612 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$640,00 - Datapara pagamento: 23/09/2011-Valor totala pagar
R$725,40Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$13,22 Emolumentos: R$ 10,85 - Publi

cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 188641/2011 Sacado: UDO MICHALUCI ME Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO 296
- JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: CHANTIPAN - ALIMENTOS UDAME Portador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 03060/C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 295,80 - Data para pagamento:
23/09/2011-Valortotal a pagar R$361,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 295,80 - Juros: R$ 0,78
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66Apontamento: 188339/2011 Sacado: IMPER.SERY.PINTURA EM GERAL Endereço: PEDRO FLORIANO

131 SAlA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: MEINERZ INDUSTRIA E COMERCIO I.1DAME
Portador: - Espécie: DSI - N'Titulo: 28 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Data para pagamen
to: 23/09/2011-Valor total a pagarR$489,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$ 0,84

- Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 188376/2011 Sacado: D RIBEIRO LAVACAO IlDA ME Endereço: AV PREFEITOWALDE

MARGRUBBA 3611 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: APOIO MATERIAIS DE CONSfR.UDA

Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 177001/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 777,77 - Data para

pagamento: 23/09/2011-Valor total a pagar R$850,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 777,77 - Ju
ros: R$ 3,11 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 188642/2011 Sacado: UDO MICHALUCI ME Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO
296 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: CHANTlPAN - ALIMENTOS UDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 003647 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 489,00 - Data para pagamento:
23/09/2011- Valor total a pagar R$554,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 489,00 - Juros: R$ 1,30
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66Apontamento: 188338/2011 Sacado: IND E COM DE CONFECCOES CONWERSAO UD Endereço: RUA

, FREDOIlNO MARTINS 38 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-570 Credor: FSIDFARIAXAXINENSEUDAEPP

Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1118/02/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 470,00 . Dataparapaga
mento: 23/09/2011 :Valortotal a pagarR$544,67 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 470,00 - Juros: R$1,72
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$18,05

Apontamento: 188266/2011 Sacado: DIFFERENZIALE COM.ARfIGOS P/ CLIM.UDA Endereço: RUA
DONAANIDNIA 463 SAlA 2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-210 Credor: CIMPORT - IMPORfACAO E

EXPORfACAO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2894 PC - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 197,74 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor total a pagar R$268,52 Descrição dos valores: Valor

do título: R$ 197,74 - Juros: R$ 1,64 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ .

21,70 - Diligência: R$14,24

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
20/09/2011.

jaraguá do Sul (SC), 20 de setembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 31

Apontamento: 188328/2011 Sacado: JOSE RODRIGUES DOS SANIDS Endereço: RUA JOSE MAESTRI
380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260·680 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
998095629-7 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.443,42 - Data para pagamento: 23/09/2011- Valor

Apontamento: 188329/2011 Sacado: EDER DOS SANTOS Endereço: RUA ADELINA KI..EIN EHLERT 294

LOTE - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: BANCOVOLKSWAGEN S/A Portador: - Espécie: cm
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ação comunitária atende 48mil
Evento promovido
pelaWeg, em
sua 16a edição,
envolveu 960
voluntários

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Cidadania, lazer e entreteni
mento ao alcance de todos. O

ensolarado domingo reforçou o

sucesso da l5a Ação Comunitária

Weg, que atraiu público recorde de
48.583 pessoas à Arena, de todas
as gerações e faixas etárias. Muitos
vieram de bairros distantes, outros
chegaram a pé. Os mais preveni
dos chegaram cedo. Tudo valeu
a pena para quem pode usufruir
das 64 atividades disponibilizadas
gratuitamente, com o envolvimento
direto de 950 voluntários.

Emissão de documentos, exa
mes de saúde, agendamentos,
orientações e serviços. Dentre 'Os

mais procurados, emissão de car�
teiras de identidade e títulos de

eleitor; Procon (Serviço de Prote

ção ao Consumidor); RFCC (Rede
Feminina de Combate ao Câncer);
Previdência Social; cortes de ca

belo e pinturas faciais. O evento

aconteceu das 9 às 17 h.
O presidente daWeg, HarrySch

melzer Júnior, fez questão de con

ferir a movimentação dos estandes

pela manhã. À medida que circu
lava pela Arena, cumprimentava
funcionários e se desdobrava para

Letícia
Gabriele
Cabreira

foipintada
edesenhou

a valer

dar atenção aos presentes. Sorri

dente, se mostrava satisfeito com a

presençamaciça do público. "A ação
comunitária a cada ano atrai mais

pessoas. Significa que essa contri

buição tem sido importante para a

comunidade", resumiu.
O diretor do Procon de Jaraguá

do Sul, AdilsonMacário de Oliveira,
conta que o órgão mobilizou 10 vo
luntários para registrar reclamações
e prestar esclarecimentos sobre
direitos do consumidor. Confirma

que hoje a grande demanda é em

relação a produtos defeituosos. São
45 atendimentos presenciais e em

tomo de l5ligações por dia.
A coordenadora do Programa

Educação Previdenciária da agência
da Previdência Social, Nilza Helena
VIlhena, diz que o eventomobilizou
14 servidores. "Estamos fazendo

agendamento de serviços, conta

gem do tempo de contribuição,
inscrições, correção de cadastros,
prestando orientações, exceto perí
cias", ressalta Nilza.APrevidência se

integra àAçãoWeg desde 2001.

A ação comunitária
a cada ano atrai
mais pessoas.

Significa que essa

contribuição tem
sido importante

para a comunidade.

lIarryScIuneIzer Júnior,
presicIente daWeg

Pintura e alegria para as crianças
No colo do pai, o programador
corporativo DiegoCamacho,
24 anos, que atua naWeg 2,
o menino Miguel, de apenas
um ano, semostrava agitado
com tanta novidade. Ele
teve uma aranha pintada
no pescoço, e se encantava
com as cores do estande da

WegTintas. "Ele (Miguel) está
adorando tudo. E paramim, é
interessante ver como tudo isso é

disponibilizado", observa.
Outra que aproveitou bem a

manhã foiYasmin Lima Eger, de
três anos, que após ter o rosto
pintado de ancinha curtia o colo
do pai, enquanto aguardava vaga
no pula-pula. "Acho legal para as

crianças aproveitarem, e também
_ para quem precisa", opinou
Ioel Eger. Já amenina Letícia
Gabriele Cabreira; quatro, depois
da pintura facial se esbaldou
na pintura de desenhos. Feliz
com a atividade, sorriu de forma
espontânea para as lentes da

fotógrafaMarcele Gouche.

Identidade garantida
O operador de máquinasArtur Rodrigues, 39, há quatro
anos emeio naWegMotores, segurava documentos
que iam garantir a primeira carteira de identidade da
filha, Suelen, de 11 anos. Ele e amulher, Salete Paes,
aguardavam com amenina o tão esperado momento
de serem atendidos. "Chegamos aqui às 8h e já tinham
uns 50 na nossa frente", conta. Para ele, foi amelhor
maneira de garantir o documento para Suelen.
"Ficamais difícil de ir ao Ciretran, porque trabalho
no primeiro turno e aminhamulher, no segundo.
Aindamais que aqui é gratuito", reconhece. "Aminha
identidade também renovei aqui, há três anos. Esse é
um serviçomuito importante para a comunidade."

AndrieDe Rodrigues optou pelo corted�ê r.

Alimentação saudável
A professora Liliana Possamai, 40, levou
as filhas Sophia, seis, e Isabella, quatro,
para conferir a pirâmide alimentar e
reforçar a alimentação saudável. "Procuro

sempre colocar carboidrato, proteína,
legume e salada nas refeições, com fruta na

sobremesa", assegura.

�""�
LiIiana Possamai e as &lhas Sophia
e lsabeDa na pirâmide alimentar

Exame pulmonar
Dulce Schork, 54, depois de renovar a
identidade, realizou teste de espirometria,
disponibilizado pelaClínica do Pulmão.
"Não sou fumante, mas tenho falta de ar
e bronquite.Ajudamuito a gente poder
fazer este teste", declarou, em referência à

gratuidade do serviço.

Corte de cabelo
A cabeleireiraOsmarina doAmaral, 49, do
Centro de Beleza Schalon, é do Núcleo de
Cabeleireiros daAcijs e sempre participa da
Ação ComunitáriaWeg. "Venho de coração. É
gratificante ver a alegria das pessoas."A jovem
AndrielleRegina daRosaRodrigues, 18, que
garante ter tido boas referências da atuação dos
cabeleireiros, veio do Jaraguá 99 para fazer o corte

! degradê, "Estou gostandol, resumiu, sorrindo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEMANA DA JUVENTUDE

João Estrella faz palestra na Scar

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 23/09/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a partir de R$ 26.900,00 à vista ou financiado com taxa de

1,87% a.m. e 24,90% a.a., 53,9% de entrada (R$14.499, 10) e saldo em 60 parcelas de R$ 399,00 na modalidade COC com 120 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF). Valor total a prazo de R$ 38.439,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 08/09/2011 a partir de 2,19% a.m. e 29,66% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Novo Ford Ka 2012 (caí. KBX2) a partir
de R$ 24.490,00 à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m e 24,90% a.a., 56% (R$13.714,40) de entrada e Saldo em 60 parcelas de R$ 349,00 na modalidade CDC com 120 dias de carência para pagamento
da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 34.654,40 Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 05/09/2011 a partir de 2,22 % a.m e 30,12 % a.a, através do Programa
Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do
CET poderá sofrer aHeração, quando da data efetiva da contratação, considerando ovalor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF

(não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores
válidos para cores sólidas. Frete incluso.

'

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

Protagonista do
livro que virou o

filme de sucesso

"Meu nome não é

Johnny"estará na

Scar amanhã.

DAREDAÇÃO

/\ manhã, a partir das 19h30,
l"\.no Grande Teatro da Scar, o
protagonista do livro que virou o

filme de sucesso IIMeu nome não
é Iohnny", João Estrella, ministra
a palestra "Iovem - uma vida em

construção". O evento integra a

programação da Semana Muni

cipal da Juventude. As inscrições
são gratuitas e devem ser efetu -

.

adas no site da Prefeitura (www.
jaraguadosul.sc.gov.br) até as 17

horas desta quarta-feira. Os in
teressados também poderão se

inscrever no local do evento, des
de que ainda haja vagas.

A 1 a Semana Municipal da

Juventude começou no último

sábado, com o evento "Acústico",
que reuniu cerca de 600 pesso
as na Comunidade Batista Vida

Nova, promotora desta atividade.
Neiva Flores, além dos Cravos,
CBVN Jovem e a dupla Fabiano e

Iackeline Khrenke se apresenta
ram nesta que foi a quarta edição
do "Acústico"

A programação encerra com

a Ação Solidária da Juventude,
que fará a arrecadação de ali
mentos não perecíveis na pró
xima sexta - feira, dia 23, quando
as doações deverão ser entre

gues nas escolas da rede estadu
aI de ensino, nas universidades
do município jaraguaense, no

setor de Conselhos Municipais
da Prefeitura ou na Secretaria

As inscrições
são gratuitas e

devem ser feitas no
,

site da Prefeitura

( .jaraguadosul.
sc.gov.br) até

,

amanhã.

da Assistência Social, Criança
e Adolescente. De acordo com

os- organizadores, quem quiser
participar desta ação pode doar
alimentos como leite (longa
vida), açúcar, óleo de cozinha,
feijão, arroz e sal. As doações
serão destinadas a programas e

entidades que atendem famílias
em situação de risco e vulnera
bilidade social.

Organizada pelo Conselho
Municipal de Juventude e pela
Prefeitura, a Semana Municipal
da Juventude foi instituída pela
LM 5.949/2011, de 25 de abril
de 2011, e integra o calendário
oficial de eventos do município.
As atividades são voltadas espe
cialmente aos jovens de 15 a 29

anos e também abertas a toda
comunidade jaraguaense. A re

alização do evento tem a parce
ria das secretarias da Assistência

Social, Criança e Adolescente, da
Educação e da Saúde, da Funda
ção Municipal de Esportes e da

Fundação Cultural de Iaraguá do

Sul, e conta com o apoio do Saint
Sebastian Flat, da Wizard e da
Católica de Santa Catarina.

DIVULGAÇÃO

JI80

o ator Selton MeDo fez o papel principal do 6bne
que conta a história da vida de João EstreUa

Ford Empresas: (11) 4174.3900 ,

Açumule até RS 10.000 em desc;ontos na compra de seu Foro Zero.
Capitais � I(!� metropoflt.lnas; 4001-l8Sl1lllemill,lcClIlldad"" 0800 722-'\8Sl1.

MORETTI Jaraguá do Sul-(47) 3274.2800
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DIVISÃO DE ACESSO

Umaestreia
paraficar
nahistória
o primeiro jogo profissional no estádio
do Botafogo não poderia ser melhor, com
a grande vitória do Spórt Club Jaraguá
JARIlGuÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

A-·primeira rugida do Leão do
Vale estremeceu as estruturas

do Maga de Indaial, que foi mas
sacrado no último domingo, no

primeiro jogo profissional dispu
tado no estádio do Botafogo. Com
quatro gols do atacante Zamora

no, o Sport Club Jaraguá estreou

no Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso com um con

vincente 9 a D sobre a equipe do
Vale do Itajaí. Os outros três gols
foram marcados por Fabio Braun,
Manoel e ZéVitor. Os cerca de 400
torcedores que assistiram à parti
da foram testemunhas da maior

goleada do ano no futebol catari

nense, contando as três divisões.
Para o treinador Biro, a vitória

já era esperada, mas não com um

placar tão elástico. "Gostei do nos
so time, porque taticamente man
teve o foco", ressalta. Porérn.rnes
mo com a goleada, o técnico alerta
que mudanças precisam ser feitas
na equipe. "Vamos reforçar a pos-

tura defensiva, já que iremos pegar
um adversáriomais qualificado na
próxima rodada". O Jaraguá volta a

jogar amanhã, às 20h30, contra o

Oeste, em Chapecó.
O atacante Jonata Eduardo

Martin, 22 anos, apelidado de Za

morano pela semelhança com um

dos maiores jogadores da história
do futebol chileno, afirma que foi
a primeira vez que marcou quatro
gols em uma única partida. Natural
de Joinville, o atleta passou pelas ca
tegorias de base do Joinville Esporte
Clube e atuou pelo Santa Catarina
Clube e XV de Indaial. "Com o tra

balho feito durante a semana pas
sada, foi muito importante conse

guir fazer os gols", diz o jogador, que
considera o segundo como mais

importante, "porque foi o que ma

tou o jogo". O atleta ainda sonha em
um dia jogar por um grande clube e

ser convocado pela Seleção Brasilei
ra. "Sou novo, ainda tenho chance,
aqui é só o primeiro passo. Me de
ram a chance e eu abracei o projeto
para colocar o Iaraguá na Segundo
na", acrescentaZamorano.

MARCELE GOUCHE

ESTADUAL

Base joga
semilinal
Enquanto o time profissional
começa a caminhada da
Divisão deAcesso, os juniores
jogam hoje a primeira partida
da semifinal do campeonato
da categoria. O jogo contra o
Biguaçu estámarcado para
as 15h30, no estádio do
Botafogo, onde o treinador
Biro orientava os jogadores
para o primeiro dos dois
confrontos decisivos. O

segundo acontece no
próximo sábado, também às

15h30, em Biguaçu. Até então,
a equipe jogou duas vezes na
competição contra o�aga,
conseguindo uma vitória e um

empate de O a O. Se passar, o

Iaraguá enfrenta o vencedor
de Oeste e Pinheiros.

Juventus vence o quarto jogo
e já é terceiro no Estadual

A tarde do último domingo
realmente estava para o futebol
de Iaraguá do Sul. O Iuventus re
cebeu o Porto no João Marcatto
e venceu por 2 a O, assumindo
a 3a colocação no Campeonato
Catarinense da Divisão Especial.
Foi a quarta vitória consecutiva
do Moleque Travesso, que está
há sete jogos sem perder, o que
já pode ser considerado como a

melhor campanha dos últimos
três anos. O goleiro Darci não so

fre um gol desde o dia lo de se

tembro. A última vez que a bola

balançou a rede do Iuventus foi
no dia 28 de agosto, no empate
em 1 a 1 contra o Camboriú.

Os dois gols da partida fo
ram marcados pelo,meia Max,
que divide o topo da artilharia
da competição com outros qua
tro jogadores. O primeiro gol
foi marcado aos 3 minutos do

primeiro tempo, em cobrança
de falta perfeita, no ângulo. O

segundo saiu quase no fim do

jogo, aos 45. O Porto ainda teve

dois gols anulados na partida. O
Iuventus volta a jogar amanhã,
em Joinville, contra o penúlti
mo Caxias, que passa por crise
financeira. Se vencer e Guarani
e Atlético de Ibirama não ven

cerem seus confrontos, o Trico
IQr jaraguaense pode ir para a

última rodada na condição de
líder do campeonato.

Ontem pela manhã, os joga
dores que não entraram em cam

po contra o Porto fizeram um co

letivo e o restante ganhou folga.
Durante a tarde, todos treinaram
na academia. A boa notícia para
o torcedor é possibilidade da es

treia do atacante Jairo, 20 anos,

que estava disputando o Brasilei
ro da série D pelo Metropolitano.

MARCELE GOUCHE

s ESPE

CLASSIFI,CAÇÃO
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1° Atlético-IB
2° Guarani

3°\Juventus
4° Hercíllo Luz

5° Atlético-TU

6° Porto

rCamboriú
8° XV de Indaial

9° Caxias

10° Joaçaba
20° América-MG

18/9 - DOMINGO
Atlético de Ibirama 1 x O Caxias
Juventus 2 x O Porto
Carnboríú 3 x 2:W de Indaial
Atlético de Tubarão O x 1 Hercílio Luz

2:1,19 - QUARTA-FEIRA'
20h30 - Caxias x Joinville
20h30 - Joaçaba xAtlético de Tubarão
20h30 - :w de Indaial x Atlético
delbirama
20h30 - Porto x Guarani
20h30 - Hercnio Luz x Camboriú

, ! , \
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CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE ATRANSFRÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO

Ne
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argarante que
ficanaVilaBelmiro

24'RODADA-17/9
Atlético-GO 1 x o AtléticoMG
Vasco 4 x O Grêmio
São Paulo 4 x O Ceará

24' RODADA -1B/9
Bahia 3 x O Fluminense
Atlético-PR O x O Figueirense
Avaí 1 x 1 Palmeiras
Botafogo 1 x 1 Flamengo
Corinthians 1 x 3 Santos
Cruzeiro O x O América-MG
Intemacionall x 1 Coritiba
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mar iria para o rival Real Madrid.
''Aí tem chão pra caramba pra
pensar, pra resolver, quem sabe
o Santos não faz uma proposta
para eu ficar. O que foi decidido é

que não saio na próxima janela",
acrescentou.

"Já fui vendido um monte

de vezes, essa é mais uma. Não
adianta mais eu falar que vou fi
car. Já falei, já está resolvido. Não
estou acertado com nenhum

clube", disse o atleta. ''A pala
vra final sempre foi minha e do
meu pai. Vocês sabem bem que
é meu pai que cuida da minha

carreira, da minha vida, sempre
ele que cuida de tudo. Estou fe
liz de ficar no Santos, no Brasil,
aqui eu quero sempre estar."
Porém, ele deixou em aberto o

que acontecerá ao final da Liber
tadores e da Olimpíada.

Santista desmentiu boatos de que o Real

Madrid estivesse acertado a contratação
25'RODADA-2i;9
20h30 - Fluminense x Avaí
20h30 - Coritiba x Cruzeiro
20h30 - América-MG x Santos
20h30 - Bahia x Atlético-PR
21h50 - São Paulo xCorinthians
21h50 - Atlético-MG x Flamengo
21h50 - Figueirense x Intemacional

11° Santos

12°Figueirense.
13° Grêmio
14° Cruzeiro

15° Ceará

16° Bahia

.. 17° Atlético-MG

.. 18° Atlético-PR

.. 19° Avaí

.. 20° América

AGÊN�FOLHAPRESS com familiares, para exames

familiares. O que foi decidido é

que eu não saio na próxima ja
nela (de transferências interna
cionais, em janeiro). Não estou

acertado com nenhum clube,
sou jogador do Santos. Até a

próxima janela eu sou do San

tos", declarou.
Apesar de rebater versões de

que teria feito exames para jogar
na Europa, o astro santista não

quis entrar em detalhes sobre
o que se passou no hospital em
que ele esteve na semana pas
sada. Depois de chegar a ser já
colocado no Barcelona, as espe
culações da vez diziam que Ney-

'�la�:mJ
Classificados COpa Suí-AmeríCélna I

..Rebaixados para Série B

Qatacante Neymar reafirmou
ontem que vai continuar no

Santos. Em entrevista coletiva no
CT Rei Pelé, um dia após o triun
fo por 3 a 1 sobre o Corinthians,
o jogador garantiu não deixar
o clube ao menos até o final do

primeiro semestre de 2012. As

sim, o camisa 11 terá a chance de
defender o título da Libertado
res pelo Santos no centenário do
clube e ainda disputar os Jogos
Olímpicos de Londres-2012 com

a Seleção Brasileira.
"Sexta estive num hospital,

CAMP�ONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

�' Coi. Times :�,IF��AEÇ�: 'GP GC SG;A
W� 1° Portuguesa 49 1 241 14, 7 1 3 1 50 23 27 i 68

.Â. 2° Náutico 44 124 128 : 4 130 22 8 161

.Â. 3° Ponte Preta 43 ! 241 1� 7 1 5 1 41 27 14 i 60

.Â. 4° Americana 41 1241 12 5 i 7 ! 30 28 2 157
5° Sport 40 124. li 7 I 6 i 40 29 11156
6° Bragantino 39 i 241 123 I 9 142 36 6 154
JO Vitória 36 ! 241 ld 6 I 8 134 26 8 i 50

:: ���iúma �� ! �� !1 � ! � i �� �� �!:�
100ABC 33 1241 7112: 5 131 31 O 146
11° Paraná 32 ! 2� 9 i 5 [lO 130 28 2 144
12° Grêmio Barueri 32 i 24] 9 15 110131 32 -1 144
13° ASA 32 j 24 9 : 5 i 10 j 31 38 -7 144
14° Goiás 30124913 11213438 -4142
15° Icasa 28 124i 6 ! 1018 i

33 34 -1 '39
16° Guarani 27 ! 241 7 I 6 111 29 33 -4 38

1 1 i !
.. 17° São Caetano 25 � 24 5 i lO! 9 30 38 -8 35

j i j !

.. 18° Vila Nova 24 j 24 6 i 6
c

12 21 29 -8 33

.. 19° Salgueiro 22 124 6 ; 4 i 14 25 40 -1531

.. 200 Duque de Caxias 10 • 241 1 ! 7 16' 19 51 -32 14

24" RODADA -16/9
Duque de Caxias 1 x 1 Sport
Grêmio Barueri 2 x 1 Ponte Preta
ftSA 3 x 1 Criciúma
Vila NovaGO 1 x 2 Bragantino

24"RODADA-17/9
São Caetano 1 x 1Americana
Guarani O x 2 Portuguesa
Náutico 1 x O Salgueiro
'Paraná Clube 1 x 1Goiás
lcasa O x 1 Boa

ABC O x O Vitória

25" RODADA - 20/9
20h30 - ABC x Vila NovaGO
2Oh30 - Americana xGuarani

25aRODADA-23/9
20h30 - Paraná Clube x Náutico
20h30 - Goiás xSalgueiro
20h30 - Boa x Criciúma

25" RODADA - 24/9
16h20 - Sport x Vitória
16h20 - Ponte Preta x Duque de Caxias
16h20 - Bragantino x PortugueSa
16h20 - ftSA x Grêmio Barueri
16h20 - São Caetano x lcasa

.. Rebaixados para Série C

DMJLGAÇÁO
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1E)ASQUETE

Jaraguá leva
segundo lugar

Novo talento
da região
o trabalho em escolínhas

, de hQquei sobre a grama
reã1iz�do por Djeníffer
Vasques já rende bons' ,

frutos para o esporte
brasileiro. Na convocação
para.a Seleção Brasileira

.

dis ' utar dois
"

IoãoPessoagoleia oVitória pelaPrimeirona
Esse foi o fim -de semana das

goleadas em Iaraguá.do Sul. Jogan
do no estádio João Lúcio da Costa,
o João Pessoa freou a reação do
Vitória ao massacrar o rival por 8
a O. Com o resultado, o Vovô abriu
quatro pontos de vantagem para
o segundo colocado Flamengo. O
destaque da partida foi Wagner,

dois a mais queVitória e Cruz de
Malta. A partida entre Néki e Bo
tafogo foi transferida, em função
da estreia do Sport Club Jaraguá.
A próxima rodada está marcada

para o fim de semana e terá os

confrontos entre Vitória e Cruz
de Malta, Botafogo e João Pessoa
e JJ Bordados e Néki.

que marcou quatro vezes e assu

miu a artilharia do Campeonato
Jaraguaense daPrimeira Divisão.

No outro do jogo da rodada,
o Flamengo derrotou o JJ Borda
dos por 3 a 1 no Luís Carlos Ers

ching. Com o resultado, o rubro
negro reassumiu a vice-liderança
da competição, com 14 pontos,
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

Ref. 4888 - Centro - Ed. Cristiane

Monique - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 118,11 m2 - R$235.000,00

Ref. 4971 - Centro - Ed. Dianthus
- suíte c/ sacada + 02 dorm - Área
privativa: 122,98m2 -R$360.000,00

Ref. 4889 - Ilha da Figueira - Ed.

Figueira - suíte + 02 dorm - Área
privativa i 133,33m2 - R$265.000,00

Ref. 4954 - Centro - Res. Gaia -

suíte + 02 dorm - Área privativa:
84,04m2 - R$198.000,00

Ref. 5009 - Czerniewicz - Ed.
Andrea - suíte + 01 dorm - Área
privativa: 71, 17m2 - R$155.0000,00

Ref. 5016 - Centro - Res. Rodrigo
- suíte + 01 dorm - Área privativa:
90m2 - R$ 180.000,00

Ref. 4945 - Centro - Res. Dubai -

suíte + 02 dorm - Área privativa:
125,72m2 - R$357.000,00

Ref. 4855 - Centro - Res. Arezzo
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
146,35m2 - R$260.000,00

Ref. 4746 - Vila Baependi
Ed. Walter Bartel- suíte + 02
dorm - Área privativa: 125m2 -

R$190.000,00

Ref. 5000 - Amizade - Ed. Belo
Arvoredo - suíte c/ closet + 01
dorm - Área privativa: 82,75m2-
R$165.000,00

Ref. 4871 - Centro - Ed. Jardim de
Monet - 04 suítes sendo 01 com

closet - Área privativa: 244m2 -

R$1.200.000,00

Ref. 4930 - Vila Nova - Ed. Capri II
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
160m3 - R$330.000,00

Ref. 4934 - Centro - Res. Agata
- suíte master c/ sacada + 02
dorm - Área privativa: 159,75m2-
R$250.000,00

Ref. 5018 - Nova Brasflia - Ed.
Moradas da Serra - suíte + 02
dorm - Área privativa: 100m2-
R$191.000,00

Ref. 4906 - Barra do Rio Molha
- Res. Orion - 02 dorm - Área
privativa: 75,61 m2 - R$165.000,00

Ref. 5011 - Centro - Res.
Belvedere - 01 suíte master + 02
suítes - Área privativa: 160m2 -

R$655.000,00

Ref. 4868 - Centro - Ed. Ruth
Braun - suíte +02 dorm - Área
privativa: 184,96m2 - R$320.000,00

Ref. 4765 - Amizade - Ed. Mont
Vermont - suíte + 02 dorm - Área
privaitiva: 140m2 - R$220.000,00

Ref. 4994 - Vila Baependi - Res.
Waldeniiro Bartel - suíte + 02
dorm - Área privativa: 80m2 -

R$190.000,00

Ref. 5013 - Jaraguá Esquerdo
- Ed. D'Espanha - suíte + 01
dorm - Área privativa: 71 ,68m2 -

R$165.000,00

Ref. 4981 - Centro - Ed.
Amaranthus - suíte c/ sacada e

closet + 02 dorm - Área privativa:
306,71m2 - R$640.000,00

Ref. 4982 - Barra do Rio Molha
- Res. Santa Catarina - suíte c/
sacada + 02 dorm - Área privativa:
104,05m2 - R$209.000,00

Ref. 4922 - Czerniewicz - Res.
Jaeser II - suíte c/ closet + 02
dorm - Área privativa: 110,56m2-
R$215.000,00

Ref. 5021 - Czerniewicz - Res.

Copenhagen - 02 dorm - Sol da
manhã - Área privativa: 67,55m2-
R$170.000,00

Ref. 5015 - Centro - Res. Marina
Frutuoso - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 115,52m2 - R$225.000,00

Ref. 4992 - Centro - Ed. Garden
Flowers - suíte + 02 dorm - Área
privativa: J26,08m2 - R$399.000,00

-

Ref. 4789 - Vila Baependi - Ed.
Caribe - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 145m2 - R$275.000,00

Ref. 4972 - Nova Brasflia - Ed.
Vieiras - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 90m2 - R$210.000,00

Ref. 4903 - Nova Brasília - Ed.
Lancaster - 02 dorm - Área
privativa: 115,65m2 - R$169.000,00

..l

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 0019

ATENDIMENTO Segund� ·a,Sexta _' 8h às":12h e 13h30:ci�' 18h 15' ,-:,Aos' Sáb�dos .. PLANTÃO DE VENDAS
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