
Noitedegala
Ingressos para apresentação gratuita

dos alunos da Escola do Teatro ��J

Bolshoi, em Iaraguâ do Sul, já estão

sendo distribuídos. Espetáculo é no

próximo domingo, na Scar.

Personagem
do Vale

narisol'sa com Dr

ElisaMorettiPavanello
conhece bem as delícias de se
aventurarpelo mundo afora e

conhecer novas culturas.
Página 16Mzx

INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. DESDE 1919

Programa de Combate ao
Tabagismo será reiniciado
FUMANTES QUE QUEREM LARGAR o CIGARRO TERÃO
um aliado na luta contra a dependência. Está prevista
para o final de outubro a retomada do Programa de
Combate aoTabagismo no município. Página 19

Novospontospara coleta
de óleo de cozinha usado
o PROGRAMA DE ÓLEO NO FUTURO, DA SDR, JÁ
tem 184 pontos de coleta na cidade. Além das

escolas, supermercados, empresas e prédios públicos
também são parceiros para a arrecadação. Página 17

EDUARDO MONTECINO
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Lourival Karsten

Dia da árvore
Da nós dá sombra, fornece oxigênio, regulariza o fluxo das águas
De, além disto, é a base de uma significativa parcela da atividade
econômica,fornecendo matéria-prima para um infinidade de

produtos. Estoufalando da árvore cujo dia comemoramos hoje.
Aprender a valorizar e respeitar a árvore, mais que uma atitude
ecológica, é uma atitude sensata em termos econômicos.

Os senadores
Muito significativa a presença de dois dos três senadores
catarinenses na plenáriaAcijs/Apevi na última segunda-feíra.
Paulo Bauer e LuizHenriqueda Silveira são legítimos representantes
do norte catarinense e possuem fortes vínculos com Jaraguá do Sul.
Omais importante, no entanto, é aposição lúcida dosmesmos em
relação aos problemas que afligem nosso país.

Proma
Já comemorando os 20 anos

de existência da empresa, o

empresário Paulo Obenaus
utilizou o espaço empresarial
da Acijs/Apevi para divulgar
alguns números obtidos ao

longo destes anos. Já são quase
240 mil metros quadrados
de obras distribuídas em 76

empreendimentos. Entre eles
estão o Centro Empresarial e a

Arena Jaraguá, mas o orgulho da
mesma é o 700 empreendimento
que é o edifício Milano que
segue uma tendência inovadora.
A empresa mereceu o elogio
que recebeu do senador Luiz

Henrique da Silveira.

BR-280
Já foi solicitada pelos senadores
catarinenses audiência com o

ministro dos Transportes para
tratar deste importantíssimo
assunto e todas as autoridades

regionais já estão convocadas

para promover uma verdadeira
"invasão" no gabinete do
mesmo, demonstrando
cabalmente a importância
desta obra. Começa desde
já a mobilização em busca
dos recursos há tantos anos

prometidos.

LOWPfJ::IIIAS
QUINA

SORTEIO N° 2700
08 - 14 - 69 - 71 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 671

04 - 05 - 07 - 08 - 09
10 - 11 - 12 - 13 - 14

18 - 19 - 20 - 22 - 24

Ikarsten@netuno.com.br

1 ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% l.SETEMBRO.2011

D 1'R 0,130% 20.SETEMBRO.2011

I CUB 1.125,50 SETEMBRO.2011

C BOVESPA • -1.27% 20.SETEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6070 20.SETEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7893 1,7908 " 0,81%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7000 1,8400 1/It 2,22%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 "II' 0%

S EURO (EM R$) 2.4459 2,4477 "' -0,63%

Hospitais
Paulo Mattos noticiou a entrega àAssociação Hospitalar São José
do prêmio Santé namodalidade prata durante o 320 Encontro

de Hospitais. Trata-se de uma distinção em função do trabalho
desenvolvido junto à instituição em uma parceria entre o poder
público e o empresariado. Da mesma forma, seguem as obras
de ampliação do Hospital e Maternidade Jaraguá que foram
visitadas pelo senador Paulo Bauer na última segunda-feira.
Objetivo é conseguir recursos para .dotar o município de mais
um equipamento de ponta, desta vez na área da cardiologia.

Apevi nos bairros
Acontece no próximo dia 27 de setembro mais uma etapa
deste importante programa de divulgação de informações aos

empreendedores. Esta etapa acontecerá no Instituto Federal de
Santa Catarina - IF / SC. A entrada é franca.

Royalties
Depois da polêmica em torno da divisão destes recursos entre os

Estados emunicípios, os políticos encontraram uma solução mágica:
vão aumentar o percentual e abrirmão de R$ 1 bilhão destes novos
recursos que serão utilizados comomoeda de troca nas negociações
com os atuais beneficiados. Este é uma típica negociação ganha
ganha com o detalhe que quem perde somos todos nós que vamos
acabar pagando a contamesmo indiretamente.

O futuro é móvel
Já circulam cópia de teste doWindows 8 que está totalmente
voltado para o uso nos tablets. São novos e importantes lances
na guerra pelo mercado que, ao que tudo indica, caminha para
a existência de uma poderosa rede de servidores que permitirão
aos dispositivos móveis o armazenamento "na nuvem". O formato
definitivo ainda está em construção, pois, a Apple que estabeleceu
o novo conceito de dispositivos móveis busca emplacar o iCloud
na luta contra pesos pesados como a Microsoft e o Google.
Provavelmente o vencedor será o usuário.

Frente parlamentar
A mais recente frente parlamentar é a que trata da indústria
têxtil e o senador Luiz Henrique da Silveira é o vice-líder da
mesma. O que não falta é trabalho depois de constatado

que as medidas previstas no Brasil Maior são extremamente
limitadas para ajudar este importante setor. Inclusive, a maioria
das confecções que tem volume significativo de operações
terceirizadas, invés de benefício, terão um ônus adicional. São

problemas dos administradores públicos que não conseguem
ver as reais necessidades da sociedade brasileira.

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP)

Comunicamos aos acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 20 de setembro

de 2011, deliberou declarar, "ad referendum" da Assembléia Geral, aos acionistas titulares de ações
escriturais nesta mesma data de 20 de setembro de 2011, juros sobre capital próprio no valor de R$
0,08235294 por ação. O pagamento terá inicio no dia 14 de março de 2012. Os juros sobre capital próprio
serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social da empresa, artigo
5°. O pagamento será feito pelo valor liquido de R$ 0,070000 por ação, já deduzido o Imposto de Renda
na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que comprovarem junto
ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituraria das ações da WEG S.A., sua condição de

imune ou de desobrígadas da retenção por disposição leqal.A partir de 21 de setembro de 2011 as ações
de emissão da WEG S.A. serão negociadas no pregão da BM&FBovespa S.A. "ex-juros sobre capital
próprio". Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicilio bancário informado

junto à instituição financeira escrituraria Banco Bradesco S.A., a partir da data de inicio de pagamento
acima indicada. Aos acionistas que possuírem ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódía (CBLC), os juros sobre capital próprios serão creditados à mesma, que os 'repassará aos

acionistas titulares por intermédio das corretoras depositantes. Os acionistas cujo cadastro não

contenha a indicação de' dados bancários para o pagamento deverão se apresentar na agência de sua

preferência do Banco Bradesco, munidos do formulário "AVISO PARARECEBIMENTO DE PROVENTOS

DE AÇÕES ESCRITURAIS" recebido pelo correio e de documentos de identificação. Informações
mais detalhadas poderão ser obtidas no Banco Bradesco S.A., Departamento de Ações e Custódia -

Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na sede da Weg SA, Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, n." 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC) telefone (47) 3276-6973.

Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 2011

MARCELE GOUCHE

s p"eioridades
O presidente daAssociação
Empresarial de Iaragua do
Sul-DurvalMarcatto Junior
-listou para os senadores
Luiz Henrique da Silveira e

Paulo Bauer as principais
preocupações do empresariado
jaraguaense no âmbito federal.
São: BR-2BO, a contenção nos
impostos, o combate
à 'corrupção, o código florestal
e a reforma política.

Entraves ao
desenvolvimento
o senadorLuiz Henrique da Silveira considera a

questão tributária apenas um dos fatores que travam
o desenvolvimento brasileiro que ainda tem amarras

na questão cambial, na política de juros, na. deficiente
infraestrutura e na centralização dos recursos em Brasilia.
Na visão do mesmo, caminhamos para sermos uma

"Argentina" onde este processo levou à desindustrialização.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LlCITATÓRIO N.o 108/2011.

Edital: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia
Tipo: Menor Preço.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação e

Reurbanização da Rua Geronimo Corrêa.

Entreg'a dos Envelopes: 21/10/2011 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 21/10/2011 às 09:10h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira,
das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247,
ou via internet no endereço www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM (SC), 20/09/2011.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL
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v:OCê pode ser muito rico sem ne

nhum dinheiro no bolso, sabias

disso, não é? - Ué, como assim, Prates,
rico é quem tem dinheiro.

Você pode ter razão do ponto de
vista do dinheiro mas estou falando de
ser rico por dentro, isto é, feliz. Para ser
feliz não precisamos de dinheiro. Sim,
eu sei, o assunto é repetitivo, mas o que
não é repetitivo na vida?

Não vamos citar nomes, não é pre
ciso, mas aposto que você conhece
médicos que bebem além da conta,

padres que fumam, advogados que não
respeitam os sinais de trânsito, conhe
ce diplomados em famosas universida
des e que se caírem sobre um gramado,
pastam... Conhece, enfim, gente boa e

muito estúpida.
O que nos dá vida, o que nos faz

felizes é a nossa forma de ver a vida,
a boa autoestima que pode mesmo.
nascer no charco de uma vida muito

pobre. O racional nos dá o poder do
conhecimento mas quem nos co

manda é o "irracional", isto é, o siste-

ma emocional.
O emocional leva um médico a

beber além do devido, a comer sem

limites, a fumar, a tudo que é de erra
do e na contramão dos seus conheci
mentos racionais. Já quem tem bom
controle emocional, quem "entende"
a vida, vive melhor, ainda que não te
nha um pila no bolso.

Escolas dão conhecimentos, edu

cação dá-nos vida. Adequar-se ao bas

tante, isto é, ao que nos basta, faz-nos
viver bem. Só conhecimentos e farturas
materiais de pouco nos servem.

Os que tiveram mais "sorte" ma
terial na vida podem ter mais conhe
cimentos mas isso não lhes elimina
a estupidez dos erros emocionais, de
fazer escolhas erradas, como beber
e drogar o corpo físico. Frouxidões
emocionais nos levam aos "calman
tes" ou às loucuras do beber demais ...
Boa vida emocional, graças a Deus,
não exige dinheiro, mas bom senso.

Sem isso, o "copo" é a saída. Para a

morte ...

DO LEITOR

SIBILID
"

Senhor, por favor, me leva preso,
eu não aguento mais essaminha

vida. Tenho dois filhos pequenos,
não tenho emprego, não tem nin

guém para me ajudar. Pelo menos

na cadeia eu vou ter comida."
Foi exatamente dessa forma que

infelizmente eu tive a oportunidade
de presenciar um cidadão, com seus

34 anos, aos prantos, solicitar um IISO_

pro de vida". Isto porque ele não mais
se sentia um ser humano.

Por que o Estado é tão evasivo
com os seus entes? O que faz um cida
dão preferir a sua reclusão, enquanto
há milhares querendo ao menos ter

uma liberdade provisória?
Isso é mais um assunto daquelas

comissões internacionais, onde todos
têm um argumento e ninguém resolve
nada. Porém, não se busca através de
um singelo artigo como este a cura da
ferida estatal em pauta, ou quem sabe
a de todos os males, todavia, instiga
paulatinamente as pessoas a observar
ao seu redor e passar a enxergar esses
seres humanos invisíveis a todos nós.

Em 1960 o então governador do
Estado da Guanabarafhoje Rio de Ja
neiro), Carlos Lacerda, aproveitou as

tempestades que assolavam aquele
Estado para remover osmoradores das

1rALE CONOSCO

ES CI L

COITADA
Li na revista Exame a história de uma

pobre coitada que aos 26 anos conta que em

apenas um ano mudou de emprego três ve

zes. Disse que agora é assim, os jovens não

têm paciência. Os jovens não, bobona, os

sem-talento. Raizes exigem tempo e compe
tência não semostra em semanas.Dizem que
as gerações YeZsão apressadas. São é semfu
turo, depois do Ye doZnão vem mais nada...

CHAMADA
A exemplo das salas de aula, osfilhos têm

quefazera "chamada'dos pais. - Pai. Presen
te! -- Mãe. Presente! Se não for assim, garota,
garoto, grite por socorro. O mundo está até

aqui de pais "ausentes...
"

VALSINHA
,

O casamento vai mal, quer dizer, vai
sem graça, como a maioria? Ponha para
tocar a música Valsinha, do Chico Buarque,
aposto que vai ajudar. É aquilo ali que está
faltando no casamento. Vai, põe!

CHARGE

l� PRO TRABALHO l)E
8\\<& É UMA 80/4./

MÀS QUe. TAL. \bc,ês
c.oMPRAJ(� AS SUAS ??

T SI'f

favelas existentes nos grandes centros

e unificá-las num complexo habita

cional, denominado Cidade de Deus.

Uma forma instantânea e momenta

neamente eficaz de resolver a pobreza,
ou seja, tornando-a invisível.

O que os olhos não veem, o co

ração não sente. É por essa linha de
raciocínio que muitos andam norte

ando suas vidas. Seria razoável e ligei
ramente compreensível encarar-lhes e

dizer-lhes: "isso não é problema meu!

Pagomeus impostos e batalhei para ser
o que sou". No entanto, se formos um
tanto quanto nostálgicos, iremos veri
ficar que muitos deles não tiveram as

mesmas oportunidades que nós.
O que eles precisam é de apoio,

oportunidade e dignidade, ordenada
mente disposta na constituição bra
sileira como garantias fundamentais

para o ser humano. Não vai ser toman
do-os invisíveis e agindo indiferente
mente que esperaremos por ummun

do melhor aos nossos sucessores, até

porque não diferente do que aconte

ceu em 1960, "o povo que não conhece
a sua história, está disposto a repeti-la".

Junior Bemardo
Femandes, acadêmicO de

.

Direito.da UniasseIvi/ Pcuneg

Amanhã éo diamundial
sem carro, e se há algo que
apopulaçãojaraguaense

,

precisa: ref!!ensar� (J� .
uso do automóvel. São
cada vezmais comuns

engarrafamentos no centro
da cidade, e com as obras
dedrenagem e instalação
degal�r;ipsa situação se
tomou'ailulâmais caótica

.

naprincipal cidade do Vale
do Itapocu.
Temos um carro para cada

1,6 habitantes, são 143mil
pessoas, com 87.558 veículos,
�I, a/mos âe tantos? I,

" "'; 'I
.

!. '.

A'qtlestão iUI;,mobilidade
urbanaéumgrave
problefrutpara omunicípio,
eas tent;Q;tivasdeadequar
trã

. ·íi '. .

bil($aro

eSSi116
, se

i'i'JI

esqttecêr/âêsta crítica - há
de se encarara realidade

que leva ao tão parco usado

transporte coletivo, assim
como' sem represente

'" ,'} _",_ _,
fI,'

" f

,

'ame·
I, eàestre e â

.

ciclista apresentada pelo
fluxo constante nas ruas
jaraguaenses. São ônibus
antigos e lotados, linhas
com horários insuficientes, e
um trânsito que não oferece
brechapara a travessia
dos pedestres - essa éa
realidadeda mobilidade
urbana de laraguâ do Sul,
ea situação éem parte um
circulo vicioso onde um

problema leva aos outros.É
hora dealcançaras raízes
da questão e tomarmedidas
conclusivas - caso contrário,
o trânsito só vaipiorar.

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

fones: (47) 2106-1919· Pax: 2106-1945 • AS,f.lthmabswas: 2106�1936 • fl'I��mtirM �if.�daçã�J:' 9221-1268· Comerci:ed: 9107-6932· Pb,1�,tão Ei�tregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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com meu pai, na Germano
Wagner, a bola rolou e um

motociclista tentou parar em
cima. Quase deu em briga. Se
tivesse área de lazer, não se

jogaria na rua", opina.
A assistente comercial Camila
Hansch, 24, que utiliza o

transporte coletivo e pega
o ônibus na ruaWaldemar
Grubba, próximo ao túnel,
confirma que à noite o local é
escuro e o abrigo não protege
da chuva pelas laterais.
Constata que o problema
se repete mais adiante, em
direção ao centro. "Deveria
ser melhor iluminado",
defende.

PEDIDO

Moradores cobram
FOTOSEDUt;P0MO�TECINO ponte e iluminação

.� .

\
EstudanteGustavoMoreira reclama da insegurança da ponte dq bairro

Aportade
entradado

. , .
-

murucipro
Moradores reivindicam ciclovia, ponto de
informações turísticas e mais uma área de lazer
JARAGUÁ DO SUL Regina Ziehlsdorff, aponta a rua Ger

manoWagner como uma das que apre
"
senta problemas mais visíveis, como

ObairrO Centenário é a principal ponto de ônibus sem placa indicativa e

porta de entrada de Iaraguá do sem abrigo e ciclofaixa com buracos na
Sul, para os que chegam pelo norte da camada asfáltica. Afirma que a situação
cidade, através daponte de ligação com se toma crítica na entrada e saída dos
Guaramirim, com fluxo deveículosper- turnos daZanotti Elásticos.
manente.Apesardo crescimento popu- Outra preocupação é que o ônibus
lacionai não ser expressivo, nos últimos daCanarinho só circula pela via em três
10 anos, as reivindicações relacionadas horários, às 7h30, 11h30 e 17h30. Uma
à infraestrutura são semelhantes aos das soluções é a continuidade da ciclo
demais bairros, especialmente após via, desde as proximidades daWeg 2 até
sucessivas enxurradas. Dados do Cen- a Zanotti, projeto previsto pela Secre
so 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de taria de Planejamento. No final da via,
Geografia e Estatística) apontam l.493 uma ponte "mista", de madeira e alve
habitantes. Em 2007, eram l.366 mora- naria, que faz ligação com Guaramirim,
dores, enquanto que em 2000 o Cente- é outra preocupação. É utilizadapor pe-
nário registrava 1.077 habitantes.

. destres, ciclistas emotociclistas.
Reflexo da localização estratégi - Andréa aindamostra a rua Emídio

ca, o número de empreendedores do Deretti, paralela à Germano Wagner,
bairro é expressivo. São 164 empreen - que alaga e tem terreno da Prefeitura
dimentos registrados junto à Prefeitu- ocupado ilegalmente por morador, e

ra. Dentre as 164 empresas, 41 são do é reivindicada para área de lazer. "Já
comércio varejista; 20 de consertos e tem até parquinho comprado para
restaurações em geral;18 relaciona- instalar", atesta.
das à transporte municipal em geral, O secretário de Planejamento, Aris-
10 indústrias do setor de vestuário, tides Panstein, esclarece que parte das

calçados e artesanato; nove de repre- reivindicações está emperrada por de
sentação comercial; oito classificadas cisão judicial ou por depender de apro
como bares, lanchonetes e similares; vação do governo federal. Já o secretário
e três de intermediação de bens imó- de Obras e Serviços Públicos, Odimir
veis e de intermediação financeira. Lescowicz, argumenta que as obras de

A presidente da Associação de Mo- infraestrutura foram prejudicadas pelas
radores do Bairro Centenário, Andréa J. fortes chuvas eestão sendoretomadas. I I

:
.

SÔNIA PILLON

O estudante Gustavo
Machado Moreira, 12
anos, aluno da 6a série da
Escola de Educação Básica
Alvino Tribess, no bairro
Vieira, que frequentemente
utiliza a ponte "mista" do
Centenário, reclama da
falta de segurança para
trafegar, agravada pela
falta de iluminação. "De
noite é muito escuro,
tem malandros em volta,
e também é ruim para
enxergar", afirma. Ele
também confirma que o

ideal é que tivesse mais
uma área de lazer. "Uma
vez, estava jogando futebol

Curiosidades históricas
A escolha do nome "Centenário" surgiu no

clima dos festejos que marcaram os 100 anos
de fundação de Iaraguã do Sul, há 35 anos. O
bairro é uma das principais entradas da cida
de, por meio da ponte que o liga à Guarami
rim. De acordo com informações fornecidas

pelo historiador Ademir Pfiffer, da equipe do

Arquivo Histórico Municipal Eugênio Victor

Schmõckel, a denominação do bairro com

bina com o surgimento do lugar. "Na última
década do século 19, aquela região recebeu os

colonizadores alemães", atesta Ademir.
Outra situação quemarca a história do bair-

ro é chegada da ferrovia, na década de 1910.
Ainda segundo Ademir Pfiffer, no final da

década de 1920 foram desembarcados os equi
pamentos para a usina do Bracinho. Os equipa
mentos, importados da Alemanha, chegaram
em Santa Catarina pelo Porto de São Francisco
e foram trazidos pela "Maria Fumaça" até as ter

ras da família Siewert na região que hoje integra
o Centenário. "Dali os equipamentos chegaram
finalmente à, na época, "Schrõderstrasse", hoje
Schroeder, através de caminhões", complemen
ta o historiador.A usina do Bracínho foiinaugu
rada em 1931..

CamiIa lIansch
reivindicamelhor

iluminação na
WaldemarGrubba

-
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Secretário aguardaverba
paraviabilizarprojetos

O secretário de Planejamen
to, Aristides Panstein, reconhece
que a construção da ponte, de
cerca de 900 metros, que liga
rá o interior do bairro até a rua

Waldemar Grubba (BR-280) se

transformou em complicações.
A obra, que teve serviços de ter

raplanagem iniciados em 2009
e paralisou em outubro do ano

passado, depende de decisão ju
dicial. O emperramento se dá em

função de uma moradora contes

tar a desapropriação de seu terre

no. "Estamos acompanhando essa

situação, porque tudo o que é de
utilidade pública o município tem
direito de desapropriar. Mas a ava
liação oficial ficou acima do valor
de mercado, não foi feita por en
genheiro, mas por oficial de jus
tiça." A situação está nas mãos
do Jurídico da Prefeitura.

.

Sobre o projeto que prevê im
plantação de ciclovia de ligação
entre a Zanotti Elásticos e aWeg 2,
contornando a ferrovia a partir da
Vila Lalau, Panstein garante que
foi encaminhado junto ao PAC 2

(Plano de Aceleração do Cresci

menta) do governo federal, assim
como as ciclovias que cortariam o

bairros Nova Brasília, ÁguaVerde e

Chico de Paulo até Nereu Ramos,
e novos projetos de asfaltamento.
"Já foram solicitados, mas ainda
não fomos contemplados."

Quanto à ponte de alvenaria
avariada, com complemento de

madeira, que liga Guaramirim a Ia
raguá do Sul, o secretário confirma

que a ideia é demolir e construir
uma nova, mas isso depende de
acordo com a Prefeitura de Guara
mirim e o governo do Estado.

Sobre a falta de iluminação
e consequente insegurança para
quem transita à noite, prometeu
que a situação poderá ser con

tornada, assim como a falta de

placa indicativa de ponto de ôni
bus e abrigo aos usuários. Ilumi

nação precária ou com lâmpadas
queimadas também são aponta
dos em pontos de ônibus da rua
Waldemar Grubba.

"Esse tipo de reivindicação
tem que ser encaminhada ao 156

(Ouvidoria). Temos equipe especí
fica para colocação e substituição
de abrigos de ônibus, e de lâmpa-

- das", esclarece. Para Panstein, os

alagamentos da rua Emídio Deret
ti, "acontecem quando o nível do
rio sobe. Os moradores deveriam .

ter levantado mais as casas", ar-

gumenta. Já a área verde indicada
para a área de lazer, assegura, é

inadequada por estarmuito próxi
ma à barranca do rio.

EDUARDO MONTECINO

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
•Ciclovia desde a Vila Lalau

até a GermanoWagner,
contornando o trilho do trem

•Manutenção da ciclofaixa da
rua Germano Wagner ------

•Posto de informações turísticas
na entrada do bairro

•Colocação de placas e abrigos
em pontos de ônibus

·Implantação de área de lazer

na rua Emídio Deretti

•Recapeamento asfáltico da

rua ndélis Stinghen

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Entrada principal
da cidade,
pela BR·280

• 164 empreendimentos

• Uma área de lazer

• Uma escola - Apae
,

• Agua tratada -
cobertura 100%

CRESCIMENTO

HABITACIO�AL
2000: 1.077 moradores

2007: 1.366 moradores

2010: 1.493 moradores
* Dados do mGE

• Ponte de ligação com a ruaWaldemar Grubba (depende
de desapropriaçãojudicial de um terreno)

• Recapeâmento da rua Pidélís Stinghen (em execução)

.

• Recapeamento da ciclofa;ixa da ruaGermanoWagner

• Implantação de cicloviacontotnando o trilho, da Zanotti
até aWeg 2 (previsto no PAC 2)

OBRAS

Bom tempo vai garantir
continuidade dos trabalhos
De acordo com o secretário
de Obras e Serviços Públicos,
Odimir Deretti, os problemas no
asfalto da rua Fidélis Stinghen
estão prestes a acabar. "Ali a

Engepasa teve de refazer a
camada, sem custo. Mas com
esse tempo, não temos o que
fazer, somente tapa-buraco",
atesta. "Patrolarnos as ruas do
Centenário e estamos voltando,

. depois das chuvas. Todas as

ruas irão receber recapeamento
asfáltico", assegura.
Reconhece que os moradores da
rua Emídio Deretti sofrem com

os alagamentos, se� previsão .

para a troca da tubulação. "Desde
.
a enchente de janeiro, estamos
com situações como essa.

Estamos atendendo as situações
mais urgentes", justifica.
A reivindicação de ponto de

informações turísticas nas
proximidades da ponte que liga
Iaraguá do Sul aGuaramirim é
contestada pelo secretário de
Desenvolvimento econômico,
Célio Bayer. Ele garante que
estuda o melhor local para
colocação de placa indicativa
aos visitantes. A ideia é alertar
os turistas para que se dirijam
ao ponto de informações
turísticas, a cerca de um
quilômetro. "Já providenciamos
um totem próximo ao ponto de

informações. Agora falta apenas
definir o local da sinalização,
que precisa ser bem visível".

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

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
"Acesse tr site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca.

Delas
Rodas

SabOT em tudo que faz
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Um dia deixando
o carro em casa
Ação coordenada pela Acijs visa
suscitar debate sobre mobilidade urbana

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

PEDRO LEAL

Suscitar o debate sobre a mobi
lidade urbana e buscar alterna

tivas para a locomoção em Jaraguá
do Sul ao evitar o uso de automó
veis - essa é a meta do projeto "Na
Cidade Sem Meu Carro", que ocor

re nesta quinta-feira, como parte
do Dia Mundial Sem Carro. A ação
foi organizada pelo núcleo de Res

ponsabilidade Social da Acijs (As
sociação Empresarial de Iaraguã do
Sul) em parceria com a diretoria de
Trânsito e a Polícia Militar, e é um
dos destaques na semana nacional
deTrânsito, que começou no último
domingo e vai até sábado, dia 24.

De acordo com a bióloga Fer
nanda Alquini, uma das coorde
nadoras da ação, a locomoção em

Iaraguádo Sul sempre foi uma ques
tão complicada. "Mas agora com as

obras das galerias, estámais percep
tível", nota. O objetivo da campanha
é reduzir em 30% o uso de veículos
pessoais durante o dia. "Sabemos
que é utópico pedir que deixem de
usar o carro, mas a ideia é levar o
tema para o debate", explica.

O coordenador de Educação
para o Trânsito, Paulo César Kon

genski, lembra que a tendência é

que os problemas se agravem, pois
são registrados em média 500 veí
culos amais todos os meses em Ia
raguá do Sul. "Além desta ação, es
tamos fazendo uma pesquisa para
melhorar a qualidade do transpor
te coletivo", diz, explicando que se

o transporte coletivo tiver eficiên
cia, alguns motoristas devem pas
sar a andar de ônibus.

o projeto "Na Cidade SemMeuCarro" se inspira emuma série de
iniciativas tomadas por cidades européias para levantar o debate
sobre amobilidade urbana e o uso de automóveis.Além de Iaraguá
do Sul, na região Norte catarinense o projeto também é realizado em
Joinville eBlumenau. Ao contrário do que ocorre por aqui, as edições
européias se estendem poruma semana. "Mas lá eles já estão mais
acostumados com a ideia', ressaltaIernanda.

Programação
Amanhã, a diretoria de Trânsi- ACIDENTES (primeil"o semestre)

to vai fechar a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca. Para facilitar
o fluxo, serámontada uma ciclovia
móvel passando pela Marechal e

pelas ruas Barão do Rio Branco e

Reinoldo Rau, além de promover
gincanas, palestras e outras ativi
dades durante todo o dia.

"Nós estamos nos articulando

para que os colaboradores que mo
ram mais longe deem carona para
aqueles que estão no caminho",
informa Anne Alota, coordenadora
do Empreender da Acijs. A entida
de também está se organizando
para que quem more mais perto vá
trabalhar de bicicleta ou de ônibus.
"Existem situações na qual não há
alternativa, mas, por exemplo, eu

moro no bairroAmizade e tem duas

pessoas que moram no meu canu

nho, então nesta quinta-feira elas
vão de carona comigo", comenta.

EDUARDO MONTECINO .

'-_""'_

"-"�'-"''_'-

Adjsmobilizou campanha e orientou pessoal para reduzir uso de carros

Falta de atenção é amaior ameaça, diz PM
Para combater a falta de aten

ção no trânsito, o 14° BPM (Ba
talhão da Polícia Militar) está
realizando a campanha "Trânsito
Cabeça. Atenção é a Ideia". Se

gundo o tenente Carlos Augusto
SeU, chefe do setor de trânsito do
batalhão, esta é a causa principal
de 64,4% dos acidentes em Iara
guá do Sul. A campanha come

çou no último domingo e segue

até o dia 30 deste mês.

Jaraguá é um dos municípios
mais perigosos do Estado, afirma
o _tenente. Durante o primeiro
semestre de 2011, foram 1.960

acidentes, 540 deles com vítimas
e duas mortes no local- no mes

mo período de 2010, foram 1811

acidentes, 515 com feridos e seis
mortos. Em um ano, o número
de acidentes teve um aumento

de 8.22%. "O que nos preocupa
não é o aumento destes núme

ros, mas a taxa de acidentes em

si", afirmou. Durante a campa
nha, o 14° BPM irá realizar blitz
educativas por toda a cidade, dis
tribuindo material explicativo e

presenteando os motoristas que
não tiverem infrações na carteira
com vales combustível de R$ 15
e R$ 25.

2010 -- 1.296 acidentes se� vítimas,
515 com vítimas, seis mortes no local

2011 - 1.380 acidentes sem vítimas,
540 com vítimas, duas mortes no local

As principais CClIlsas:

1 ° - Falta de atenção
2° - Desrespeito à sinalização
3° - Embriaguez
4° - Excesso de velocidade
5° - Problemas mecânicos

f

Serviço Na Cidade Sem Meu Carro
Data do evento: Amanhã, dia 22
Horário: 9h às 18h atividades na área central
Local: Av. MarechalDeodoro da Fonseca - Calçadão de Jaraguá do Sul

Objetivo: lançar uma reflexão sobre o modelo de mobilidade

vigente em nossa sociedade e propor a restrição do acesso de
veículos em algumas regiões do centro urbano do município a fim
de proporcionar às pessoas uma oportunidade para descobrirem
outras formas de transporte e de vivência.

AÇÕES:
• Fechamento da avo Marechal Deodoro da Fonseca (Calçadão de

Jaraguá doo Sul;
• Atrações e atividades na rua, visando o trânsito, saúde, meio
ambiente e amobilidade urbana;

• Reforma da ciclovia principal;
• Ciclovias móveis (extensão da avo Marechal, ruas Reinoldo Rau e

Barão do Rio Branco);
• Implantação da nova Ciclofaixa que ligará os bairros Amizade e

Czerniewicz.

UEu quase sempre ando demoto e o

carro fica em casa quando não chove,
mas como eumoro em Schroeder e
trabalho aqui estou sempremotorizado,
a não ser,que eu consiga carona".

." 'I

LaerteAnacleto,Auxiliar
Técnico, 24 anos.

o •

,

"Eu tenho que usar o carro, pois
estou indo constantemente de uma

loja para outra, e não teria como.usar
o ônibus para isso. O máximo que
posso fazer para reduzir o tráfego é
dar carona para os vizinhos".

,

,Alex Krehnke, comerciante, 46 imos. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patricia Moraes

PI�orn�otor de saída
Sexta-feira é o último dia do promotorCléberAugusto
Hanish corno titular dapromotoria damoralidade
públicadaComarca de Iaraguã, Ele assumiu o cargo
em agosto, ainda não há substituto. O troca-troca de

promotores acabadificultando o trabalhando detodas
.

as áreas, desde a promotoria criminal à moralidade
pública.Assim, os processos patinam.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
Colaborou Daiana Constantino

Ac;ão Civil Pública
Procurador daPrefeitura deJaraguá
do Sul,Mário Sérgio PeixerFilho,
espera ter em mãos um laudo
acerca dos problemas apontados
na construção e projeto da pista de
atletismo até o fim desta semana.
O detalhamento, que está sendo
realizado pela Secretaria de
Planejamento, servirá como base

para uma ação civil pública que a

Sem reforma
O senador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) diz que não
existe amínima possibilidade da
reforma política ser aprovada a
tempo de vigorar nas eleições do
próximo ano. Entre as bandeiras
defendidas pelo ex-governador
do Estado estão o voto em lista
fechada e o financiamento

público de campanha.

B -280
"Quando Lula assumiu o
governo, se buscarmos as fotos
da época, iremos encontrar
tuna BR-280 completamenre
cheia de buracos e sem contrato

demanetenção sequer.O tal

projeto de duplicação não
existia, apenas um esboço
deprojeto básico, e não de
engenharia.Durante o governo
Lula, a BR-2BO foi sempre
mantida em perfeito estado de
conservação, e foram feitos os

projetos de engenhariapara
duplicação e o lícenciamento
ambíental, Falta agora a

licitação para o inicio das
obras, que concordo já deveria
ter acontecido". Do deputado
Dionei da Silva esn respost.a,.
aos debates sobre a lentidão na

duplicação da rodovia.

Um novo

peemedebista
Na presença dos deputados, Mauro
Mariani e Carlos Chiodini, o líder
comunitário deGuaramirim
Everaldo Sprung preencheu a ficha
de filiação ao PMDB na noite de
ontem. O novo peemedebista deve
disputar uma vaga para a próxima
legislatura. Uma das bandeiras
dele será a agricultura devido à

experiência que tem no ramo da
rizicultura há 25 anos.

administração municipal planeja
propor na justiça. No mês passado,
uma comissão interna apresentou
gasto de R$ 980.350,25 com a obra
licitada em 2008, constatando que
não havia projeto nas Cartas Convite
e suposto pagamento indevido
à empresa Sifra Construtora e

Incorporadora Ltda no valor de
R$ 24.430,95 mil, relacionado ao

material doado peloMinistério do
Esporte (placas do piso sintético).
Por isso, denúncias também serão

protocoladas noMinistério Público
e Tribunal de Contas do Estado

para apurar os responsáveis pelas
irregularidades. Na época, o vereador
Jean Leutprecht (PC do B) respondia
pela FundaçãoMunicipal deEsportes,
durante o governo deMoacirBertoldi.

Ou vice ou fora
A executivamunicipal do PT definiu que
só apoiará um candidato a prefeito de
outro partido se lhe couber a vaga de
vice. Caso contrário, vai arriscar lançar
um novo nome à Prefeitura.

Segurança
Hoje, o vereador PíerGustavo Berri (PMDB)
conversa com o secretário de Estado da Segurança
Pública, CésarGrubba, às l lh, em Florianópolis.
Serão entregues as reivindicações da comunidade
deMassaranduba em nome da Câmara.

Aquecimento
o ex-prefeito de Guaramirirn, Mário Sérgio Peixer (DEM), já está cumprindo agenda de
candidato. Temmantido reuniões com representantes de outros partidos e participado de um
evento atrás do outro. Os aliados brincam que 'o cinquentão está com fôlego de guri'.

E a região?
o governador Raimundo Colombo chegou
perto de Iaraguá do Sul. Na SDR de Joinville,
ele autorizou o repasse de mais de R$
68 milhões em investimentos, no início
da semana. A romaria pelas Regionais,
anunciadas no início do governo, ainda não
tem data para desembarcar por aqui.

Adiada
A votação da proposta que prevê a

destinação de 3% dos 25% do orçamento
do município destinados à educação para
os programas daApae de Guaramirim foi
adiada para a próxima segunda-feira, dia
26. A iniciativa do vereador Gilberto Junkes
(PPS) recebeu aprovação unânime em
primeiro turno na semana passada.

Repasse
Hoje o presidente daApae de Guaramirim,
Gutemberg Lopes Guedes, e o vereador
Gilberto lunkes (PPS), visitam aApae de
Rio Negrinho. Lá, eles querem saber como
funciona o repasse dos 3% do orçamento da
educação do município para a associação.

Fria não
"O governador não iria entrar em uma fria",
resposta da prefeita Cecília Konell quando
perguntada sobre a desconfiança em torno

do prazo apertado para criação do PSD.

Reconhecimento
AWeg recebe nesta sexta-feira o selo do
ProgramaComeçar de Novo, do Conselho
Nacional de Justiça. Ahomenagem, que será
entregue pelo presidente doTribunal de Justiça,
desembargadorJoséTrindade dos Santos, é
referente ao convênio que a empresamantém
há 11 anos como Presídio Regional. Segundo
Luís Figueiredo, diretor deRH daempresa, a

companhia além de utilizaramão de obra de
detentos, proporcionando a eles uma fonte
de rendapara as despesas pessoais e auxílio
às familias, tambémpromove a reintegração de
egressosnos seusparques fabris. Atéagora, 11
ex-presidiários passarampela empresa emais
de 400 componentes elétricos são produzidos
diariamente dentro da oficina do presídio.
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PELO MUNDO

o prolessor e preleito
Paulino João de Bem
Você sabe quem foi o terceiro prefeito eleito de
Guaramirim? No dia 19 de outubro de 1919, nascia na
cidade de Tubarão, Paulino João de Bem, filho de Joaquim
João de Bem eMaria Catarina de Bem. Ainda jovem, ele
começou a lecionar emAraranguá. Em 1938, Paulino
começou a trabalhar na Secretaria de Educação. Em
1940, após ter servido no Exército, ele se transferiu para
Joinville onde trabalhou por um ano como professor no
Grupo Escolar Rui Barbosa. Em 1942, quando Guaramirim
ainda era um distrito de Joinville, ele passou a exercer o

cargo de inspetor escolarmunicipal, ficando na função
por sete anos. Em 1947, Paulíno de Bem foi nomeado

prefeito de Joinville e, conseqüentemente, se tomou
prefeito de Guaramírím também. Dois anos depois, largou
o cargo naeducação, passou amorar emGuaranúrim e se

tomou empresário do ramo madeireiro. Em 1954, foi eleito

deputado estadual suplente e foi presidente do Legislativo
Municipal em 1957 e 1958.Até que em 1959, ele volta a ocupar
o cargo de prefeito de Guaranúrim (o q�arto da história da
cidade), mas desta vez através de eleições. Paulino João de
Bem foimais umavez�Jeito prefeito em 1970. Hoje, a Casa
da Cultura de Guaraniirim tem o nome do prefeito, em
homenagem aos serviços prestados por ele à cidade.

··0 doutor de emoções··
No dia 21 de setembro de 1947, nascia
o estadunidense Stephen King, um dos
maiores escritores de ficção e terror da
literatura mundial. Aos 63 anos, o autor de
obras famosas como "O Iluminado", "Carrie,
a Estranha" e "À espera de um milagre"
recusa o rótulo de "rei do terror" e prefere
ser chamado de "doutor de emoções".

"iI.jA.C'�WI, J:''llfll!!%i,'",'(,'HkI ,'WiNRi

Novas instalações da'
indúsbia' em Schroeder

19"!�#i·�I��iU�,

Dia da Paz
Nesse mesmo dia é comemorado o

Dia Internacional da Paz, declarado
pela Assembleia Geral da ONU
(Organização das Nações Unidas) em 2002. O

primeiro Dia da PazMundial foi celebrado em

setembro de 1982. A data foi instituídoacom o

objetivo de ser um dia de "cessar-fogo" e de
não violência em todo o mundo.

No dia 21 de setembro de 1986, o jornal O Correio
do Povo anunciava que a empresa Kohlbach SA., fa
bricante de motores elétricos e geradores, iria se ins
talar em Schroeder no ano seguinte. Segundo a pu
blicação, o então diretor-administrativo da empresa,
Wilson Kohlbach, e'a Prefeitura de Schroeder haviam

,

realizado um acordo que resultou na aquisição de um
terreno de' 70milmetros quadrados para a instalação
de uma nova unidade fabril em 1987. "Em primeiro
plano, a nova instalação atuará na ár�jl de, esmalta-,

ção e trefilação de fios, divisão técnica necessária

para agilizara sempre crescente produção. São novos
empregos que serão criados", dizia o texto. Segundo o
jornal, havia cerca de seis mil pessoas ligadas, direta
ou indiretamente, à empresa naquele ano. "Calcada
no sinônimo solidez, crescimento e responsabilidade
social, a empresa coloca seus produtos em vários paí
ses, dentre os quais EstadosUnidos, Equador, Bolívia,
Peru, Uruguai, Paraguai, Canadá, Chile, Porto Rico,

, t'l){ip,aráguill � Fílipínasl; completava o OCP.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famJ7ias

evoluindo.

INVENÇÕES ANTIGAS

A semeadeiramecânica
No início da Revolução Industrial que acontecia,
principalmente, na Inglaterra, o agricultor inglês Iethro Tull
inventou a primeira máquina de semear puxada a cavalo, em
1701. O invento permitiu a mecanização da agricultura e a

germinação de vários acres de terra em um único dia.

Paramarcar o lançamento oficial da Schützenfest, a Festa dós
Atiradores, o Pavilhão Municipal de Eventos foi enfeitado com o

Schützenbaum - a árvore dos atiradores. O símbolo do pontapé
inicial dà festa teve origem das Festividades do Mainbaum (árvore
de maio), realizadas especialmente na Baviera, um dos Estados
da Alemanha. Nessas festas tradicionais, o tronco de uma árvore
é erguido e enfeitado com símbolos conhecidos da localidade

(profissões, religiões, emblemas políticos e culturais). Com essa

influência germânica, foi criada a Schützenbaum em Jaraguá do
Sul. No tronco de árvore, a cultura teuto-brasileira é representada
com as bandeiras do Brasil e daAlemanha, com bandeiras das
sociedades de tiro do Vale do Itapocu e de outras entidades.
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ESPETÁCULO

Bolshoi faz noite de
gala no Centro CutbJra
Apresentaçãogratuita integra agenda comemorativa dos
50anosdaWeg. Ingressos começaram a serdistribuídos ontem

JARAGUÁ DO SUL
......... , .

KELLY ERDMANN

m verdadeiro espetáculo vai encerrar
as comemorações pelo cinquentenário
de fundação da empresaWeg, em Iara
guá do Sul. Comandada pelos alunos
da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a
apresentação vai mostrar à plateia local

um repertório eclético de coreografias, Elas incluem
mostras de dança contemporânea, folclórica e tam

bém trechosde balés famosos.
A noite de gala está marcada para acontecer no

próximo domingo, 25. Os bailarinos sobem ao palco
do Centro Cultural da Scar, às 19h30.A boa notícia é

que o evento tem ingressos gratuitos que começa
ram a ser distribuídos ontem. Eles podem ser reti
rados no MuseuWeg, instalado na Avenida Getúlio

Vargas, Centro, e na secretaria do teatro.
Durante o espetáculo, os alunos do Bolshoi de

monstram os talentos que tentam lapidar na esco
la instalada em Joinville. Por isso, o resultado cos

tuma ser digno de muitos e empolgados aplausos
vindos do público.

Um dos pontos altos do show é quando os

dançarinos apresentam os passos de balés ines

quecíveis como 'Don Quixote', 'ValsaMoszkowski'
e 'Gopak'. Para completar, tem ainda as danças po
lovitzianas da ópera 'O príncipe Igor'. Considera
da a obra mais importante de Alexander Borodín,

ela precisou ser terminada, após 18 anos sendo
trabalhada pelo próprio compositor, por Nikolai
Rimsky-Korsakov e Aleksandr Glazunov. Isso por
-que, o 'dono' morreu sem conseguir acabá-la.
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DIVULGAÇÃO

DANÇA
Bailarinos da Escola BoIshoimisturam várias
facetas da dança em espetáculo de gala,
marcado para domingo, em Jaraguá do Sul
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LAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. O músico argentimo Fito / (Ingl.) Tecla para acio-

namento de aparelhos de som

2. Implorar, suplicar
3. Aquele que não aceita
4. Pouco mais ou menos (fem.) / As iniciais do dan

çarino Nureiev (1938-1994)
5. Meia... colher / O navegador veneziano que des-

cobriu o Canadá
6. Mineral amorfo, silicato hidratado de alumínio
7. Importante cidade goiana, a segunda do estado
8. Som com frequência lenta
9. O ator italiano Yves (1921-1991), de "Adorável

Sedutora"
10. O número um •. em inglês / Lucro
11. Calçado feito de uma sola com tiras que a pren

dem ao pé
12. Droga usada no tratamento de portadores do ví

rus HIV / Trejeito habitual
13. Todos correm para o mar / Instrumento musical

eletrônico dos modernos conjuntos.

VERTICAIS
1. Peneira onde se escolhe o café em grão / Co-

t
13

men ar

2. (Mús.) Baixar, descer meio-tom (de uma nota

musical) / Nacional-socialista (relativamente a

doutrina hitleriana)
3. Ato de subir por degraus ou etapas
4. O deus supremo da mitologia grega / O conjunto

das celas construídas pelas abelhas
5. As iniciais da cantora ClaudeUe / Pender para um

dos lados
6. Habitante do litoral/Tira de couro ou de pano pas

sada de um ombro ao quadril oposto, podendo
sustentar espada ou qualquer outra arma

7. (House) Estabelecimento comercial que oferece
conexão para a internet e jogos em rede / Relativo
a umapenínsula ao sudoeste da Europa

8. (Med.) Elem. de cornp.: junta / Que tem a maxila
inferior proeminente

9. Esticado / O escritor norte-americano Mandino
(1923-.1996), dá "O Maior Vendedor do Mundo".

2 3 54 6 7 B

- Ai, amorzinho... Eu dei carona paraminha secretária, aí nós tomamos
unias doses, eu acabei transando com ela e só acordei agora!

SUDOKU

9

2

•
•

• •
•

•
• ....._

• •
•
•

•
•
•

5

B

9

10

11

12.

'60 'opeS9jU3
'6 '01e4N 'OllJIi ·9 'OO!ugol�8 'uel

.

L 'WlllÜ 'ou�re.ld '9 1e6u9dea 'S:J 'S 'OAe:!
'snaz '1' 'OluaweUOleOS3 .1: '!ZeN 'Jelowaqli ·Z :leSOI5 'eonJod .

� :SIIiOllI:!3A
'600W 'SO!1;l 'I:� 'OlOII;l m 'G� 'ell

-ePues
.

(( 'o4ue� 'auo '0 ( Ipueluow '6 'aheJ5 'S 's!lodeuv
.

L 'eUejOIV '9 'lOqeo
'100 '5 'Nl:! 'sewn 'V 'ajU11snoal:! .€ 'JEJ09SqO ·z '.íeld 'zaed .

� :SllilNOZII:!OH

OYJnlOS

A RECREATIVA

Plll
SE VOCÊ ACHA

QUE SABE TUDO,
MATE ESTA!

NAS BANCAS

-

PREVISAO DO TEMPO

Amanhecer lem

nevoeiros e sol r

Nesta quarta-feira, o tempo
ficamais firme em todas as I

I

regiões de Santa Catarina. No �
amanhecer, há previsão de " <i)
nevoeiros, depois, o sol é que

'

irá predominar no Estado.
Os ventos sopram na direção
sul, passando a nordeste. ;opl",1!4;",,,,,__>,

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 21°C

QUINTA
MíN: 11°C
MÁX: 23°C

SEXTA SÁBADO
MíN: 12°C

,�
MíN: 12°C""tt "'"

'" --

MÁX: 18°C
;j 6tj$ MÁX: 17°C

s
;j!J j�

RIO DO SUL
.....
13° 20°

A primavera deve começar emmeio
amuita chuva em Santa Catarina.
A estação das flores inicia nesta
sexta-feira, exatamente às 6h04, bem
quando um sistema de baixa pressão
passa a atuar no Estado. Ele provoca
temporais e também volumes

significativos de chuva.

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.

No fim desta semana, o tempo deve
mudar novamente por causa da

formação de novas áreas de instabilidade.
Elas fazem chover em todas as regiões
do Estado e deixam as temperaturas
estáveis em relação à quinta-feira. Os
ventos são fracos amoderados, com
rajadas, e sopram de sudeste a sul.

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

SE, !' t. ..,;, :p�;�.,_
BANDEIRANTE
A quarta-feira será

ensolarada sem previsão
de chuva no município
de Bandeirante. As

temperaturas ficam entre,
os 14°C e 25°C.

JARAGUÁ DO SUL
.....
15° 21°

l

Nublado Trovoada'

BtUMENAU
......
15° 23°

.....
.1 1

'

,I

/
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CRESCENTE 4/9

�� CHEIA 12/9

20/9

NOVA 27/9
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Moa Gonçalves
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r}tando digo O que sou, de alguma forma eu o

'lfaço para também dizer o que não sou. O "não
ser está no avesso do ser", assim como o tecido só é
tecido porque há um avesso que o nega, não sendo
outro, mas complementando-o. O que não sou tam
bém é umaforma de ser.Eu sou eu emeus auessos".

Messi X Ronaldinho
Os amantes do bom futebol têm motivos para
comemorar. A partir de 2012 pode acontecer dois
amistosos por ano, entre Barcelona e Flamengo. Um
lá, o outro aqui. Ronaldinho Gaúcho, ídolo dos dois

clubes, está fazendo o meio campo.

Fui muito bem recebido pelos publicitários
Giovane e Elias Raasch, ontem, durante encontro
formal, na concorrida agência da Cliczoom. Aliás,
Gíovaneaté passou um cafezinho. Valeu, mesmo!

. SUCESSO As sócias
GiImara de Freitas
e Gislane Michels
comemorando um ano de
sucesso da Fine ftore

Dica de hoje
Curtir o almoço na Confeitaria
Bela Catarina. Um dos melhores
buffet de Iaraguá,

De volta
o empresário Moacir e a esposa
Rosangela Schmitz (Lecimar Malhas)
estão de volta após temporada entre
Las Vegas e Los Angeles, nos Estados
Unidos. No roteiro, curtiram os melhores
restaurantes, cassinos, bons passeios e

claro, muitas compras na Terra do Tio

.

Sam. O casal aproveitou também a estada

para comemorar o niver dele e celebrar

"'""''''''''ff!!,,,,mll1i#npfl�f;;nlli IIHIWHym0infli,ir lua de mel. Demais!

1

www.imoveiscapltal.net
Simon., Odeli nos

corredores da moda 47 3J7(),2900

moagoncalves@netuno.com.br

Coquetel de lançamento
A IavelVeículos, para movimentar o lançamento
do Fiat 500 e Freemont, recebe hoje, a partir das
oito horas da manhã, convidados, clientes e a

imprensa para um delicioso Café. O fotógrafo da
Revista Nossa, Maurício Hermann, faz a cobertura
e depois a gente mostra tudo. Haja flashes!

Bico na Ire t
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que o

conhecido Sukitão da urbe sorriso, sempre
muito vaidoso e um verdadeiro pavão,
no fim de semana estava feliz da vida na

Armação, em Piçarras. Na porta de sua bela
casa, estavam hasteadas as bandeiras de

Jaraguá, e uma bandeira com o /IS" (deve ser
de Sukita). Além de um Porsche estacionado
na porta. Quem pode, pode!MAURÍCIO HERMANN

Gastrite
Ontem pela manhã, um camelô gaiato
aproveitou a fila imeeeensaaaa no Bairro
Ilha da Figueira, sentidoWeg, para
ganhar um dinheirinho. Vendia água .

mineral e Sonrisal.

fi IH
A g§§§�h§ �§rl�@

• Beta Fiscal,a esposa Elaine
e a filhota Iulia, curtem
temporada de Disney. A
turma daA Garagem está
com saudades. Cadê a
chave, Beta?

Expectativamundial para
o discurso da presidente
Dama, hoje, na abertura da
assembleia da ,BNU.

"

.;; ,

• Com ti presença do enÓlogo
João Vçllduga,propr,ietário.
da yinicula CásaVaJduga"no
próximo dia 5 de outubro, a

. Bodega dqlUchter,.promove
concorrido coquetel. O menu

I

,do.enconttoser4,tegidopela
'lJiefR�YJatq.Ru

.

Respondam rápido
Alguém aí sabe dizer quando é que sairá
do papel aquela ponte que prometeram
construir, ligando aVila Rau àVilaAmizade?

Alexandre Girola com a

6Iha lsabela e a esposa Débora, no
Restaurante Típico da Malwee IlM. AS SUene Krause e

Veronica Salgado, conferindo o
Restaurante Madalena

MAURÍCIO HERMANN

Quem é que sabe?
Responda já. Sem piscar: Por que
alguns assessores de órgãos públicos
desligam os seus telefones funcionais

logo após às 11h30?
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'i\�� f�ritJda
e comph�taôdo
da irmã Fernanda

,�� ,Felip� UQ.tJlbtlrg, 9uQ,' ,

mnbO$ no dia 12/� aO Urdo

2. Parabéns para Rafaella Alice Bento, que completa
idade nova dia 10/9. Os pais Mareio e Bernadete,
o irmão Ronaldo, os padrinhos Agenor e Maria e- os

familiares desejam feUcidades
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ELYANDRIA SILVA.
ESCRITORA

CRÔNICA

o BIFE

Coloquei o feijão em cima do arroz, como o

mulato que faria amor com a branca bonita.
Cortei o primeiro pedaço do bife, olhei a farofa
e decidi fazê-la esperar mais um pouco. Comi
várias batatinhas fritas juntas, ótimas, crocantes,
salgadas, sabia que passaria a tarde bebendo

água, é bom, dizem. Curtia meu almoço, muita
gente passando, som das senhas que avançavam.
Crianças gritando com suas mães tiranas socando
comida em suas boquinhas.

Mais um pedaço do bife, bem passado,
ressalte-se. Olhei para o painel à minha frente,
número II, meu aniversário, o casal damesa da
frente levanta e vai pegar seu prato. O dela era

igual ao meu, comeríamos amesma coisa, eu,
ela. No prato dele, saladá e massa. Foi dada a

largada das primeiras garfadas e lá pelas tantas
começou o troca troca. A moça arremessou um

pedaço do bife no prato do seu homem. Sem
entender o porque de ter ido parar do outro
lado o pobre bife se aninhava entre a salada
todo salpicado de farofa e de alguns grãos
de arroz tentando sobreviver à aterrissagem.
Para agradecer o rapaz pegou um pouco do
macarrão e deu na boca da mulher e, mais que
à vontade, ela invadiu o prato dele arrancando
o pobre alface que foi direto para sua boca.
Conversavam cientificamente sobre os pratos um
apontando o talher para o prato do outro.

A essas alturas eu já tinha perdido totalmente
a concentração naminha refeição. O rapaz era

muito magrinho
e amoça era um
mulherão no mais

f'

amplo sentido
da palavra e isso

explicava tudo.
Possivelmente,
ela achava que ele
estava magro por
falta de comida e

o rapaz era muito

magrinho e a moça
era um mulherão no
mais amplo sentido

da palavra.

que seu prato estava com déficit, daí a doação
de vários pedaços de bifes e batatas durante o

almoço. Mais um pouco y poderiam comer no

mesmo prato. �

Considero essa prática até certo ponto
romântica e favoravelmente positiva para quem
a faz. Tentei por muito tempo me adaptar a
esse procedimento comum entre os casais
de se trocarem comida ou darem um na boca
do outro. Foi em vão. A primeira vez que um
namorado fez isso fiquei chocada, tive nojo
e quase não almocei. A culpa me consumiu
vorazmente depois e fiquei envergonhada. Seria
eu de uma "frescura" sem correção? Cortar com o

mesmo talher, nem pensar, cada um com o seu.

Quem sabe Jung ou Freud, em ummergulho na
psicologia do inconsciente, explique isso. O casal
acabou de almoçar e tudo correu bem. Quanto
a mim, aindagarfava uns feijões envolvida pelo
meu metodismo cartesiano alimentar. Bem, para
encerrar a crônica quero ressaltar que já evoluí,
pois hoje já consigo comer sobremesa com a

mesma colher, eu e ele.

I,

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Rubi é uma cachorrinha da raça Ihasa que de tão fofa deixa a dona cheia
de orgulho. Linda e dócil, ela é muito amada pela família. Por isso, May Basso
mandou essa foto, mostrando todo o charme da 'Rubi, para o Clic do Leitor.

GUMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial

�r;'st, GílS"&.$!Q

CredibiJidede

NOVELAS

Qualidade

Confiança
gumz@gumz.com.br

Desde 1978

• FINA ESTAMPA
A atendente do salão recrimina Teodora por

ter abandonado Quinzé e o filho para ficar com

Wallace. Teodora tem um ataque de fúria e revira
tudo o que vê pela frente. Ellen suspeita que Va
nessa esteja interessada em Renê, mas Patrícia não
acredita. Patrícia pergunta a Daniel se ele sabia que
Antenor estava mentindo para ela. Marcela liga para
o editor-chefe de um jornal. Daniel comenta com

Antenor que ele ainda pode ter chance de voltar
com Patrícia. Esther diz a Paulo que vai procurar
Danielle para conversar sobre uma possível gra
videz. Danielle tenta conversar com Pedro e ele a

despreza. Ela recebe um telefonema avisando que
o irmão morreu em um acidente de carro. Marcela

invade o quarto de Teodora e ela fica atônita com a

atitude da jornalista. Wallace vai à casa de Griselda

para falar com Quinzé.

• MORDE & ASSOPRA
Celeste rejeita a ideia de se casar com Áureo

e Salomé não se conforma. Wilson e Melissa se en

contram, mas ela o evita. Renato quase pede Alice
em casamento quando Guilherme chega e pede para
falar com a ex. Abner convida Júlia para o casamento

da mãe. Júlia fica balançada com a visita de Abner e

Deo percebe. Áureo pede para Josué acompanhá-lo no
casamento do tio. Celeste põe uma roupa provocante
para ir ao casamento e Abner se aborrece. Plínio e

Hortência se casam. Salomé anuncia no meio da igre
ja que o filho que Celeste teve é de Áureo.

• CORDEL ENCANTADO
A emissora não divulgou o resumo do capítulo.

• VIDAS EM JOGO '

O médico conta que Belmiro e Hermezinda não
resistiram aos ferimentos e faleceram. Fátima des
maia ao receber a notícia. Divina e Severino tentam

confortar Daniel, que está com curativos nos olhos.

Roseli vai a cadeia visitar Ivan e o acusa de ter co

locado a bomba no restaurante de Severino. Severino
tenta convencer Divina a ir embora do hospital, sem
sucesso. Marizete conta a José que teve medo de

perdê-lo. Zizi liga para Armando escondido Mauricio

acusa Ivan de ser o culpado pela bomba no restauran

te. Divina tenta convencer Ernesto a não fazer mal a

Jaqueline e conta ao comerciante que ela é sua filha.
Belmiro conta em carta que Fátima terá que cumprir
sua missão e que a primeira parte do dinheiro do bolão
está na conta de Francisco e ela só receberá depois
que classificar o time do Cariocas.

(O resumo dos çapítulos é de responsabilidade das emissoras),

ANIVERSARIANTES
2ij9 lsabela Wensersky Raul Cipriane
Alexandro Andrade Jackes A, da Silva Ricardo N. Guths
AltairVech Jonatan Junckes Romeo Depieri
Cleiton R. Cordeiro Jonathan D. Coelho Ruan Forlin

Cristiane H. vakenhagen Leona S. Da Silva Ruth M. Lorenzi

Daniel Blhadual Leonardo Mader Sandra R. Rocha
Erik Y. Ramos Leticia Odorcik Silmara F. Melo
Fabiane de P. dos Santos Leticia T. Gessner Thiago Ruediger
Fernanda de Borba MárcioWehrmeister Viviane Rodrigues
Geovana Anders Marilene Viero
Giseli Jezuino Osmar Siewerdt

I' I � 1 (I d

Quando você é um lagarto
solitário vivendo em um

ambiente hostil a vida pode
realmente ser dura. Esse é o

mundo de Oscar, que em um

deserto no qual só há poeira
e desfiladeiros, consegue se

envolver nas mais divertidas
aventuras. No meio de tanto
calor, Oscar terá que lidar com
galinhas que o atacam sempre.
Isso sem contar com um

terrível trio - a Raposa Popy, o
abutre Buck e a hiena Harchi

Que adoram perturbar sua vida
e tirar tudo o Que ele tem. Mas
Oscar nunca desiste. O que lhe
falta em tamanho lhe sobra em

persistência e determinação,
mesmo em meio à areia e ao

calor insuportável.

No primeiro livro infanto-juvenil
desde o sucesso de "O menino
do pijama listrado", John Boyne
mergulha em um mundo em que
cachorros e burros falam, portas
andam e laranjas se espremem
sozinhas. Noah tem oito anos e

acha que a maneira mais fácil
de lidar com os problemas é
não pensar neles. Quando se vê
cara a cara com uma situação
muito maior do que ele próprio,
o menino simplesmente foge de
casa, aventurando-se sozinho

pela floresta desconhecida.
Logo, Noah chega a uma loja
mágica de brinquedos, com um

dono bastante peculiar.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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\i�'I';:�' CINEMA
I:.ARRY CROWNE · o AMOR ESTÁ DE VOLTA

I
1',

Larry Crowne (Tom Hanks) trabalha há anos em uma loja,
onde já foi escolhido por nove vezes como o funcionário
do mês. Um dia, para sua surpresa, ele é demitido por
não ter curso superior. Precisando recomeçar do zero, ele
resolve se matricular na faculdade. Um dos cursos que re

aliza é o de oratória, ministrado por Mercedes Tainot (Julia
ROberts), que está desanimada devido ao desinteresse dos
alunos pela matéria. A vida na faculdade faz com que ,

Larry ganhe novos amigos, mude o estilo de vida e se

aproxime, cada vez mais, de Mercedes.

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)

• Cine Neumarkt 1
• Conan, o bárbaro - Leg (17h, 19h30 e 22h)
• Manda-chuva - Dub ( 13h1 O e 15h1 O)
• 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 (14h, 16h30, 18h55 e 21 h30)

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 21 h50)
• Cine Garten 6
• Conan, o bárbaro - Leg (17h1 O, 19h40 e 22h1 O)
• Manda-chuva - Dub (13h1 O e l5h10)
• 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 (16h10)

.

• 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)

• 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 (:t3h40, 15h55 e 18h10)
• Planeta dos macacos - Leg (20h30)

BLUMENAU

Cantor: tormento era
ouvirRoberto nomotel
oTremendão Erasmo Carlos contou, durante
entrevista picante ao canal pago SexyHot,
que ficavamuito incomodado, na época
da Jovem Guarda, quando era obrigado
a ouvir as canções deRoberto Carlos em
plenomotel. O tormento provocado pelas
músicas românticas do parceiro de algumas
composições era tanto que, certavez, ele
chegou a esbravejar contra o rádio.

Beckham gastará
US$ 3milhões em joia
O jogadorDavid Beckham está planejando
comprar um presente orçado em US$
3 milhões para amulher,Victoria. Ele
pretende desembolsar a quantia na
aquisição de uma joia pertencente à diva
ElizabethTaylor que irá a leilão. Conforme
uma pessoa próxima, Beckham não tem

economizado esforços para deixar a esposa
feliz. "Ele se apaixonou novamente pela

.

mulheril, completou a fonte.

Filho de Bob Marley
quer casar com top
Casal recente nomundo das celebridades,
a top brasileira Isabeli Fontana e o filho do
cantor Bob Marley, Rohan, devem se casar

em breve. É que o produtor de café acaba
de pedir amão da namorada. Além de

programarem a subida ao altar, os dois têm
outros projetos em comum: eles não param
de receber propostas para posar juntos em
campanhas publicitárias.

JoãoGilberto devolve
imóvel para condessa
o compositor João Gilberto, finalmente,
decidiu devolver o apartamento que
alugava da condessa ítalo-brasileira
Georgina Brandolíni, no Leblon. Ela havia
entrado na justiça para reaver o imóvel. .

Desde que uma sentença desfavorável ao
pai da bossa nova foi emitida, Gilberto
deixou de pagar o aluguel de R$ 10 mil. A

briga era uma das mais famosas do setor
imobiliário carioca.

HORÓSCO O
ÁRIES
Hoje, vai se esforçar mais do que de costume para conseguir um
destaque profissional. Só não deixe a vida familiar e afetiva em

segundo plano. Desligue-se de mágoas do passado.

Casal investe
elll segurança
Os astros Brad Pitt e Angelina Iolie não
poupam gastos quando o assunto é a

segurança. O casal hollywoodiano investe
cerca de R$ 360 milhões em serviços
dessa natureza. Além de equipamentos
de última geração, os atores contrataram
guarda-costas que pertenceram ao

Serviço Aéreo Especial da Grã-Bretanha
para proteger amansão que possuem no

Sul da França.

Simon Cowell nega
término de noivado
O criador de 'X-Factor', Simon Cowell
negou que havia desfeito o noivado com
amaquiadoraMezhgan Hussainy. Ele
também rechaçou os comentários de que
havia traído a companheira. Segundo
o tabloide The Sun, Mezhgan continua
usando o anel de diamantes recebido pelo
noivo. Algumas pessoas teriam dito que,
recentemente, Cowell não sabia se ainda
estava com a amada.

LIBRA
Há um nítido desejo de se destacar profissionalmente, mas nem
por isso você deve perder o foco das necessidades familiares e
emocionais. Cuide da autoestima.

TOURO
Bom dia para expor ideias no setor profissional. Nesta fase, cuide
mais da aparência. Novos horizontes estão se abrindo e planejar
uma viagem pode vir a calhar. Aproveite as oportunidades.

ESCORPIÃO
Tarefas que envolvam viagem, publicações, vendas ou ensino
contam com ótimas vibrações. O setor afetivo anda meio

reprimido, lute contra a desmotivação. Amplie os horizontes.
GÊMEOS
Você terá necessidade de avaliar o que é de fato importante e o

que deve ser descartado. A relação amorosa pode entrar em crise

e, talvez, tenha que lidar com o sentimento de perda. Reflita sobre
a situação.

SAGITÁRIO
Jogue as energias no trabalho e veja como o humor melhora.
No romance, medite sobre as coisas que dá valor e veja se há

correções a fazer em seu comportamento. Descarte o que já não
serve mais.

CÃNCER
O astral revela insatisfação em família. Se a autoestima estiver
em baixa, convém dar um trato no visual. Novos horizontes se
abrem no campo afetivo. Encare as parcerias com humildade.

CAPRICÓRNIO
Não é um bom dia para medir'forças nem alimentar a rivalidade
entre colegas. No campo sentimental, a felicidade será visível.
Cuidado com competição no trabalho.

LEÃO
A carreira atravessa uma fase de altos e baixos. O dia traz

aborrecimentos com mentiras, fofocas ou segredos da vida
afetiva, mas há chances de conquistar quem ama. Adapte-se às

mudanças.

AQUÁRIO
Quem realiza tarefas que exijam planejamento, concentração e

isolamento terá um dia produtivo. A vida amorosa corre o risco de
ser sacrificada. Mantenha a discrição no trabalho.

VIRGEM
Terá necessidade de estabelecer novos objetivos de vida. Cuidado
com perdas ou prejuízos. Romance com pessoa de fora conta com
boas vibrações. Avalie melhor as amizades.

PEIXES
A sensação de bem-estar vai estar vinculada aos amigos e aos

grupos de sua convivência No setor sentimental, bom dia para
viver uma grande paixão. Valorize as parcerias.

,
.
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PERSONAGEM DO VALE

Com amochila

sempre nas costas
Elisa Moretti Pavanello gosta mesmo é

de viajar e se aventurar pelo mundo afora
e-

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

KELLYERDMANN

/\ mochila não é só um

rlacessório. Na vida de Eli
sa Morettí Pavanello, 39 anos,

ela é mais, muito mais. Além
de utensílio obrigatório, serve
como companheira de estrada,
afinal, a dona não se cansa de

viajar por aí, mundo afora. E,
neste caso, os pés gostam tan

to de percorrer cidades e países
diferentes que não há um ano

sequer sem, pelo menos, um

passeio pautado pormilhares de
milhas 'a serem ultrapassadas.

Nomomento, o sonho, como
cientista social, é desvendar os

. ,
__ w. , , __ .�._. __ •

segredos de Cuba. O desejo en

volve, no mínimo, idas e vindas.

Primeiro, ela quer conhecer a

nação ainda dominadaporFidel
Castro. Depois que ele morrer,

Elisa pretende voltar para con

ferir de perto as mudanças so

fridas. "Quero verificar in loco as

transformações de um país so

cialista para capitalista", explica.
Enquanto a viagem não

chega, ela programa inúmeras

outras. Entre janeiro e fevereiro
de 2012, deve embarcar rumo
à Venezuela, onde ficará hos

pedada na casa de um amigo
padre, e à Colômbia. Como re

gra, a jaraguaense decide os ro

teiros conforme as estações. Ao

hemisfério Norte, voa apenas
entre maio e julho. Já no Sul, as

. . .

VIagens ocorrem nos pnrnerros
meses do ano. A organização
possui um motivo principal:
Elisa não é nada fã dos invernos

e, por isso, prefere aproveitar os
verões onde quer que vá,A exce

ção está por conta da Patagônia,
ainda listada como uma interes
sante incógnita.

Para garantir o título de mo

chileira, a viajante prefere abrir
mão do conforto e se hospedar
em albergues, pedir caronas e

manter as malas munidas de
rodas' em casa. A graça mes

mo é colocar a bolsa nas costas

e os pés na estrada. Além de
mais prática, a escolha limita

qualquer estímulo consumista.

"Tudo o que você compra você

carrega", lembra .

Estimulada desde cnança,
Elisa adora mesmo é andar em
destinos diversos. Tanto que
mantém uma poupança espe
cialmente para financiar cada
um dos roteiros. I�minhamoti

vação para trabalhar com o sor

riso no rosto é apossibilidade de
economizar dinheiro e viajar",
confessa. Por isso, a jaraguaense
ainda encaminha àmesma con
ta bancária cada trocado sobra
do durante omês.

- - ---- -- - --- -- - - ._� _-' _,_- ---_.--"'"'-.- ......_----- - ....��

Emmais de uma década dedi
cada às excursões, Elisa já passou
pormais de 20 países e aprendeu
a admirar os povos, as culturas e .

os cenários. Dessas viagens, ela
não esquece a pontualidade bri
tânica, que faz os trens saírem,
por exemplo, às 20h23 e quatro
milésimos. Tem também os egíp
cios, adoradores de brasileiros.
"E se você formulher, e sabe algo
sobre futebol, vão te pedir em ca

samento", comenta. Na América
Latina, vale citar o quanto, até

mesmo os argentinos, curtem os

visitantes verdes e amarelos. Ah,
e se o ponto de chegada é a Fran

ça' não se impressione: eles sem
pre vão tratá-lo melhor ao falar
em idioma local.

Aliás, a língua francesa signi
fica paixão para Elisa. Autodida
ta nela, a mochileira aprendeu
as primeiras frases aos 13 anos.

Não bastando, fez igual com o

espanhol. Hoje, arranha palavras
em italiano, continua estudando

inglês e pretende aumentar o re

pertório em árabe. Tudo para po
der viajar e aproveitar o que cada
lugar oferecer.
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IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Na Itaivan, o atendimento agora
é mais do que personalizado.
'A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximidade com você,

cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:
a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS e LANÇAMENTOS.
Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada área,

,

contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente.

I I D
TO

Ref. 5028 - Residenciallmperialis
- apartamentos com 02 e 03 dor
mitórios - Área privativa: 63,69m2
- A partir de R$179.000,00-
ENTREGA MAIO/2012

Ref. 5004 - Ed. Tom Jobim -

Guaramirim - 02 dorm - Área
privativa: 61,22m2 - A partir de
R$374.100,00 - PRÉ LANÇA
MENTO!

Ref. 4870 - Residencial Meliah -

02 dorm - Área f:lrivativa: 51 m2
- A partir de R$120.900,00-
ENTREGA NOVEMBRO/2013

Ref. 5025 - Residencial Elegans
- apartamentos com suíte + 01 dor
mitório - Area privativa: 79,30m2 - A

partir de R$216.750,00 - CENTRO

Ref. 5027 - Residencial Gracilis
- suíte + 01 dormitório - Área
privativa: 77,31m2 - A partir
de R$179.000,00- ENTREGA
JUNHO/2012

'

Ref. 4963 - Dolce Vitta Residence
- Apartamento diferenciado -

Área ,privativa: 232m2 - A partir
de R$430.000,00 - ENTREGA
FEVEREIRO/2012

Ref. 4975 - Res. Cristal- 02 dorm
- Área privativa: 64,70m2 - A

partir de 139.900,00 - OBRAS
INICIAM EM JULHO/2011

Ref. 4903 - Edifício Lancaster - 02
dorm - Área privativa: 115,65m2 -

A partir de R$169.000,00

4783 - Residencial Gamaliel -

apartamentos com 02 dormitórios
- Área privativa: 72,1Om2 - A partir
de R$205.000,00 - CENTRO

Ref. 4959 - Edifício Ilha da
Galé - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 101 ,2?m2 - A partir de
R$219.00,00 - ULTIMA UNIDADE!

Ref. 4829 - Residencial
Terra Florae - 02 dorm - Área
privativa: 69,63"12 - A partir de
R$127.000,00 - ULTIMAS DUAS

UNIDADErS....! --

Ref. 4996 - Residencial Bettoni -

02 dorm - Área privativa: 61 ,35m2
- A partir de R$125.000,00-
ENTREGA DEZEMBRO/2011

Ref. 4894 - Edifício Quatro
Ilhas - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 99,85m2 - A partir de
R$250.000,00 - PRONTO PARA
MORAR!

Ref. 4876- Residencial Vale da Lua - Entrada de 15 mil
+ O parcelas e quitação total através de financiamento

no ato da entrega da chave! ,

Ref. 5001 - Piçarras - Res. Villa
Catânia - 01 suíte + 02 demi suítes
- Área privativa: 124,67m2 - A

partir de R$ 375.994,55 - PRÉ
LANÇAMENTO!

Ref. 5002 - Ed. Manhattan - 03
suítes - Área privativa: 120,53m2
- A partir de R$374.100,00 - PRÉ
LANÇAMENTO!

Ref. 4830 - Residencial Allegro -

02 dorm - Área privativa: 52,50m2
- A partir de R$115.000,00 -

PRONTO PARA MORAR!

(47) 9972 0019
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ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

Ref. 4658 - Residencial Grand
Life - Suíte + 02 dorm - Área
privativa: 111 ,32m2 - A partir
de R$240.000,00 - 02 ÚLTIMAS
UNIDADES

. .

Ref. 5003 - Residencial Estações
- 02 dorm - Área privativa: 59m2
- R$110.000,00 -PRÉ LANÇA-
MENTO!

ATENDIMENTO Segund�, a 'Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos
..S�bados - PLANTÃO DE VENDAS
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Ref. 4940 Residencial
Fontainebleau

• 02 apartamentos por andar
• 02 coberturas duplex com

piscina aquecida
• Área de lazer com salão de festas

equipado e decorado
• Suíte + 02 dormitórios
• Área privativa: 119,80m2
• A partir de R$385.000,OO
• PRÉ LANÇAMENTO!
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Ref. 4987 Residencial Galaxy
• 60 apartamentos �

• 08 coberturas
• Sistema de cortina de vidro
• Elevadores de última geração

• Suíte + 02 dorm
• Área privativa: 115,74m2
• A partir de R$279.500,OO
• PRÉ LANÇAMENTO!

ANDRESSA DALMARCO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 7059 - Amizade - Casa total
mente nova - Suíte cf closet + 02
demi suítes - Área imóvel: 213,75m2
- R$570.000,00

Ref. 7216 - Amizade - suíte +

02 dorm - Área imóvel: 107m2 -

R$380.000,00

Ref. 7136 - Barra do Rio Cerro -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:

188,27m2 - R$378.000,00

Ref. 6655 - Três Rios do Norte - 01

casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 77,71m2 - R$149.000,00-
LOTEAMENTO PAINEIRAS

Ref. 7128 - Jaraguá Esquerdo
- 03 dorm - Área imóvel: 150m2-

R$290.000,00

Ref. 7085 - Nova Brasília - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 292m2 -

R$480.000,00

Ref. 7218 - Estrada Nova - 04
dorm - Área imóvel: 115m2 -

R$200.000,00

Ref. 7160 - Amizade - Casa - suíte

+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2
- R$220.000,00

Ref. 7217 - Vila Rau - suíte +

02 dorm - Área imóvel: 115m2 -

R$250.000,00

Ref. 7220 - Czerniewicz - 04
Casas - 02 com 02 dorm - 02
com 03 dorm - rende por mês

R$2.500,00(limpo) - Área imóvel:
429m2 - R$295.000,00

Ref. 7113 - Waldemar Rau - sob
rado moderno cf suíte cf closet +
02 dorm - Área imóvel: 190m2 -

R$390.000,00

Ref. 7153 - Jaraguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
150m2 - R$380.000,00

Ref. 7111 - Chico de Paulo - 03
dorm - Área imóvel: 70m2 -

R$145.000,00

Ref. 7049 - Três Rios do Norte -

Casa geminada - 02 dorm - Área
imóvel: 72,43m2 - R$127.000,00

Ref. 7210 - Três Rios do Sul- 01
Suíte mobiliada + 01 dorm - Área
imóvel: 170,00m2 - R$340.000,00

'"

Ref. 7208 - São Luís - suíte cf closet
+ 02 dorm - Área imóvel: 162,00m2
- R$315.000,00

Ref. 7214 - Rio da Luz - geminado
em alvenaria - 02 dorm - Área
imóvel: 78m2 - R$145.000,00

Ref. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 89,33m2 - R$168.000,00
LOTEAMENTO MALlBÚ

Ref. 6343 - Czerniewicz - 01 casa +

01 apto + 03 quitinetes - Área total
do terreno: 547,50m2 - R$260.000,0

Ref. 7185 - Nova Brasília - 02 dorm
com sacada - Área imóvel: 185m2 -

R$ 330.000,00

'0

.

Ref. 7194 - Três Rios do Norte-
Casas geminadas - 02 dorm - Área
imóvel: 74,00m2 - R$135.000,00

Ref. 6727 - Amizade - Casa alv. -

Lot. Blumengarten II - suíte + 02
dorm - Área imóvel: 137,52m2-
R$269.000,00

Ref. 6714 - Nereu Ramos - Casa

geminada - 03 dorm - pronta para
morar - Área imóvel: 86,00m2 -

R$153.000,00 - LOTEAMENTO
DEMATHÊ

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado
suíte cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 117,65m2 - R$440.000,00

Ref. 7214 - Rio da Luz - geminado
em alvenaria - 02 dorm - Área
imóvel: 78,00m2 - R$145.000,00

Ref. 7091 - Czerniewicz - 04 dorm -

Área imóvel: 137m2 - R$145.000,00

Ref. 7192 - Nereu Ramos - Lot.
Paineiras - 03 dorm - Área imóvel:

58,42m2 - R$155.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

Ref. 7171- Três Rios do Norte-Casa
Lot. Paineiras - 02 dorm - Área
imóvel: 66,85m2 - R$148.000,00-
LOTEAMENTO PAINEIRAS

Ref. 7207 - São Luís - suíte cf closet
+ 02 dorm - Área imóvel: 157,30m2
- R$305.000,00

(47) 9972 0019
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Ref. 2330 - Centro - terreno com

erciai - ideal para prédio - Área ter
reno: 4.443,45m2 - R$4.5oo.ooo,OO

Ref. 2375 - Nova Brasflia - terreno

comercial Rua João Plan_inscheck
- Área terreno: 600,00m2-
R$230.0oo,00

Ref. 2377 - Centro - terreno

comercial - ideal para salas com
erciais - Área terreno: 481 ,30m2
- R$820.ooo,00

_o·

Ref. 2278 - Vila Rau - terreno ideal

para prédio - Área terreno: 2.214m2
- R$320.oo0,00

_" - �
- - _. -

Ref. 2283 - Nova Brasílla - com projeto de prédio aprovado - aceita terreno
de menor valor - Área terreno: 450m2 - R$180.oo0,00

Ref. 2394 - Barra Rio Molha -

Terreno plano - 12,6 X 27,9 =

348,24 - Area terreno: 348,24m2 -

R$90.000,00

Ref. 2385 - Três Rios do Sul- ter
reno residencial - Área terreno:
448m2 - R$65.000,OO

Ref. 2295 - Amizade - Lot. Ville de
Lyon - vários lotes - Área terreno:
329,74m2 -A partir de R$90.000,00

�
..

.

�

Ref. 2318 - Vila Lalau - terreno ideal
para prédio ou galpão - Área ter
reno: 1.511 ,30m2 - R$950.000,OO

Ref. 2313 - Amizade - Lot. Munique
- terreno comercial - ideal para
prédios ou salas comerciais - Área
terreno: 451 ,02m2 - R$268.000,00

Ref. 2383 - Três Rios do Sul- Ter
reno residencial de esquina - Área
terreno: 376,90m2 - R$99.000,OO

Ref. 2964 - Nereu Ramos - Lot.
Demathe - terrenos residenciais -

Área terreno: 366,33m2 - A partir de
R$69.000,OO

Ref. 2367 - Centro - terreno central
ideal para prédio - Área terreno:
558,60m2 - R$450.000,OO

Ref. 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial- Área terreno: 400m2 -

R$200.000,OO

Ref. 2110 - Amizade - Lot. Munique
- vários lotes residenciais - Área
terreno: 362,50m2 - A partir de
R$105.ooo,00

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 324,OOm2 - A partir de
R$65.000,00

Ref. 2336 - Água Verde - ter

reno todo murado - Área terreno:
592,00m2 R$160.000,OO

Ref. 2202 - Vila Rau - terreno

comercial ideal para prédio - Área
terreno: 885,76m2 - R$405.ooo,00

Ref. 2307 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 396,98m2 - R$190.000,00

Ref. 2264 - Amizade - Lot. Blumen
garten " - terreno residencial- Área
terreno: 334,13m2 - R$96.ooo,OO

Ref. 2150 - Três Rios do Norte
Lot. Paineiras - terrenos residenciais
- vários lotes - Área terreno:
357,52m2 - A partir de R$55.000,00

Ref. 2382 - Água Verde - Terreno

para construção de garagem sub
terrânea - Área terreno: 450,OOm2
- R$150.000,OO

Ref. 2277 - Corupá - terreno plano - pronto para construir - Área terreno:
396,50m2 - R$58.000,OO

Ref. 2358 - João Pessoa - terreno

residencial - Área terreno: 324m2 -

R$80.ooo,OO

Ref. 2368 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 348,75m2 - R$165.000,OO

Ref. 2263 - Centro - terreno

residencial central - Área terreno -

358,13m2 - R$95.000,OO

Ref. 2356 - Amizade - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 338,OOm2 - A partir .de
R$79.000,OO
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CORSA HATCH MAXX1.4
ECONO.FLEX (CONFIG R7C) 2012

�DA9D AV:;A
ENTRADA DE

"'R$15.\990 +.

\
lo.

PRISMA LT1A'4 PORTAS
ECONO.FLEX (CONFtG R7R) 2012

COM PREÇO PROMOCIONAL

,j9.990
AVISTA

60XDER$355

'-
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TOVOTA COROLA XE11.8
COMPLETO AT/COURO

8$40,900,00

Taxas compartilhadas com o mercado

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

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

MEOANE EXP 1.6
COMPLETO/ABS/COURO

R$31.490,00

Carros com procedência

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

GM/ZAFIRA ELEGANCE 2.0
2007 COMPLETA/ONV/ABS
AIB1DUPLO R$39.700,OO

Transparência na negociação

GM/MERJVA MAX 1,.8 2007
COMPLETA/U,DONO

R$31.990,00

ar

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

,

Focus Hatch Glx 2.0

m�f;OO!�OO

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

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

Livina 811.8 Aut.

,�!2f)O,OO

2010 - Cinza - Flex - 26.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Cambio
Automático, Freios Abs, Air Bag II.

2010 - Amarelo - Flex - 28.800 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

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

ª,
�
,

Fox 1.0 !

32.wL800�OO!l!UiJhIULWII 10f11/JD11 �
'ii

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

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

2010- Preto - Flex - 51.500 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e üesembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Tração Locker, Cd Player.

2010 - Preto - Flex - 15.500 Km Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, limpador e

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

Corsa Hatch Maxx 1.4

'�1�9· IIIIJJOO�OO
Ihll/iJlOfIlm, 'lUlu!

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

'°"11mmOOO,OO

Astra Hatch
Advantage 2.0

8�800,OO.
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,

VEIC:UL.OS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

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

KA 1.0 8V FlEX 3P 2010
R$24.800,00

PALIO FIRE ECONOMY
(CElE8R.11) 1.0 8V 2P 2010

(F�EX) R$23.800,00

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FlEX 8V CE 2005 R$26.800,OO STllO 1.8 CONNECT FlEX 8V

5P 2006 R$31.800,00

------"'

S10 PICK-UP STD 2.8 4X4
CD T8 INIDIES. 2004

R$51.800,00

VOlKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

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

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

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

Jaraguá do Sul.

Horário especial
neste Sábado!

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUI 2010

SAVEIRO SUPER SURF FOX PLUS 1.0MI TOTAL C4 PALLAS 2010 2.0
1.6 MI TOTAL FLEX 8V FLEX 8V 4P 2009 FLEX

MEG-ANE SEDAN PRIV
2.0 16v AUT 2009

PARTNER 2008 AR
QUENTE

VOYAGE COMFORTLlNE
1.6 MI IFLEX 8V 4P

2010

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 16V 4P

2009.JPG

TUCSON 2.0 16V
AUT.

PALIO WEEKEND ELX 307 SOLEIL PRESENCE STRADA ADV LOCKER
1.3 MPI FIRE 16V 2002 1.6 FLEX 16V 5P 1.8 MPI FLEX CE 2009

CELTA 1.0 VHC 2005 COM GOL 1.0 2003 SEM
OP(S SEM ENTRADA 60 x ENTRADA 60 x 498,00

57500

KA GL 1.0 2005 COM OPCS BMiM...

SEM ENTRADA 60 x 517,00

GOL 1.0 2010 BASICO SEM UNO 2004 SEM ENTRADA
ENTRADA 60 x 749,00 60 x 522,00

FIESTA SEDAN 1.6 2007
AR + DH

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO
SÁBADO,
ATÉ AS

17H.

SEU CARRO USADO
VALE COMO ENTRADA

••

•

SEM
AUMENTO

IPI
OFERTAS INCRíVEIS DE 21 A 24 DE SETEMBRO.

'UJ/lI!UNIUI�
IIlImll/ml

CITROEN C4 PALLAS
GLX 2.0 Flex • motor 2.0 16v com 151cv'

• rodas de liga-leve 16'
• freios ABS + EB,D • faróis de nebl,ina
-, painel digital com computador de bordo
.' porta-malas c.7 capacidade para 580, litr'os

.. " I

emu'to7

A PARTIR DE:

.9901
IPVAE EMP

À VISTA

A ENTOGRÂnS:

KM 10.000 20000 30.000 40.000 50.000

3 x R$ 170,00 3 x R$ 175,00 3 x R$ 170,00 3 x R$ 170,00C4PAllAS

CTR.oen

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálíca, frete, seguro e opcionais, Citroên C4 Palias GLX 2,0 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco
PSA com entrada de 60% + 36. parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a
CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis
na compra do modelo: Citroên C4 Palias Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Oferta válida até 24/09/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

x
o
>.
o
<I)
c:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1\
I

6 I NEGÓCIOS I QUARTA·FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2011

-
senac

•
SENAC / SC EM PARCERIA

COM ROSETTA STONE - EUA
NOS CURSOS DE IDIOMAS

o programa de idiomas referência mundial, Rosetta Stone™ em

parceria com o Senac, chega a Santa Catarina!

Mais de 20 idiomas!

Alemão Grego Japonês
Arabe Hebraico Persa (Farsi)
Chinês (Mandarim) Híndi Polonês
Coreano Holandês Coreano

Espanhol (América Latina) Inglês (Americano) Russo

Espanhol (Espanha) Inglês (Britânico) Sueco
Fílípino (Tagalo) Irlandês Turco

Francês Itahanc Vietnamita

RoseHa couRse™

TOTALe

Rosetta STUDIOTr.l RosettaWORLd™

Aprenda, C:Of!.l o software da Rosena
Stone completo com tecnologia exclusiva
de sI.lQuenciamenl0 inteligente e

reconhecimento de 'Jaz para atender as
suas neces'il'idades

DêS€I'rJohll.! a confiança em seu novo
IdIOma através de seS$ões de 50 minutos
mifllstradas por tutores nativos para
oraucar a. conversação e a compreensão
ofal

Dlvirta·S6 na comumcta,de onlif1� da
Rosetta Stone e lI1!erala através de jOgos
e atividades com outros alunos ii! falantes
nauvos.

Ligue 3275-8400 e faça
sua ínscrícão:

100%
fiNANCIADOS

EMATt
,

60MESES

TROCO
NA

TROCA�
ATÉ 10%
ABAIXO DA
TABElAFIPE

INVISTA SEU

ACEITêMOS
CARTAOOE
(R�OUQ'QMO

.

PARTE DO
PAGAMENTO

OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA
FUSION V6 3.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO+ABG+1EID+CD+RODA+W 2010 84.500 77.500 JON
FORESTER 4X4 AUTO AR+OH+V1E+Al+AB5+AUTO-t{OURD+TErO+ABG-tCD+ROOA 2009 78.000 73.000 !TA
IMPREZA 2.0l AR+OH+VTE+AL+AB5+ABG+COURO+COMP+ROOA+tDT+W 2010 64.000 59�OOO INO
307CC AR+DH+VTE+Al+AB5+ABG+AUTO+{OURO+TErO+AQ+ROOA 2005 64.900 58.900 ITA
130 AR+OH+VTE+AL+AB5+Alf!O+COURO+TETO+ABG+AQ+CD+RODA 2010 60.000 55.000 ITA
l200 SPORT 4X4 HP AR+OH+VTE+Al+CD+AB5+COURO+RODA+4X4+AQ 2005 59.900 54.900 ITA
JETTA AR+DH+VTE+AB5+Al3G+AL+AUTD+TETO+AQ+CD+RODA+W 2008 59.900 54.400 BRU
CARENS EX 2.0 Ol AR+DH+VTE+AUTO+COURO+AQ+ABG+COMP+RODA+LDT+W 2009 55.900 50.500 JON
IOEA ADV LOCKEROUAll.8 AR+DH+V1E+AL+AUTO+AQ+COMP+RODA+LDT+W . 2010 50.900 '46.400 JON
BOXER FURGAO OH 2008 50.000 45.000 JAR
XSARA PICASSO 1.6 GLX AR+DH+VTE+AL+ABG+COMP+AO+RODA+tDT+W 2010 48.600 44.100 JON
PALIOWEEK AOVENTURE LOCKER AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+COMP+LDT+W 2009 46.900 42.900 JON
307 PRESENCE PK 1.6 flEX AR+DH+VTE+Al+AB5+TErO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA 2009 45.900 41.900 JON
307 50 FELlNE 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+AlJTO+COMP+CD+RODA+DT+FN+W 2009 45.800 40.900 JON
MEGANESO EXP AR+DH+VTE+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+DT+W 2010 43.900 40.000 JON
STILO OUALOGIC 1.8 AR+DH+VfE+AL+AUTO+AQ+COMP+CD+RODA+LDT+W .

2008 42.000 38.000 JON
307SW ALLURE 2,0 AR+DH+VTE+AL+AB5+ABG+TEID-rCOMP+RODA+LDT+W 2008 41900 37.000 ITA
VECTRA SO EXP AR+OH+V1E+AQ+COMP+RODA+W 2008 39.900 36.000 BRU
207 PASSION XR 1.4 AR+OH+VTE+AQ+DT+W 2011 38.900 35.900 JON
FIELDER XEll ,8 AUTO AR+OH+VTE+ABS+COURO+AQ+ABG+AUlD+CD+RODA+W 2007 38.000 34.500 JON
STRAOA TREEK CE OH+AQ+ROOA 2010 33.500 32.500 JAR
ZAFlRA CD 2.0 AUTO AR+OH+V1E+Al+AB5+TETO+AQ+COURO+AUTO+RODA+LDT 2004 35.800 31.800 JON
SANOER01.0 AR+DH+VE+Al+CD+AQ+lDT 2009 31.500 29.500 ITA
CLlO SEOAN EXP AR+DH+V1E+AL+ABG+AQ+W 2008 28.500 25.500 INO
SAVEIRO SPORTUNE 1.8 AR+OH+V1E+AQ+W 2006 28.500 25.500 BRU
PARTNER FURGAO DH+AQ 2009 26.900 24.300 ITA
PRISMA MAXX 1.4 DH+AQ+DT 2009 26.900 24.200 ITA
ClASSIC LlFE TE+Al+AQ+W 2009 24.700 22.000 JON
CElTA LlFE TE+AL+AQ+tDT 2010 23.900 21.400 ITA
FOX 1.0 RODA+LDT 2006 23.500 21.000 RIS
206 SENSAT 1.4 DT+W, 2007 22.900 20.900 ITA
GOL 1.6 VTE+Al+AQ+RODA+lOT 2003 21.900 19.400 JON
A5TRA SO GLS 2.0 AR+DH+VE+RODA+Al+AQ 2000 21.900 18.900 JON
FIESTA 1.0' W 2005 20.000 18.100 BRU
UNO MILLE FIRE TE+AQ+LDT 2008 19.500 17.500 JON
TRAFFlC DH 2001 19.000 17.200 JAR
BRAVA5X AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+DT+W 2002 15.900 13.900 ITA
COURIERCLX Al 1998 12.000 10.000 JON
PARATl16V VE+AQ+LDT 1998 12.000 10.000 ITA
KADETTGl W 1996 10.300 8.300 JAR

"Veículos com opção de financiamento, crédito sujeito à aprovação, preço "por RS" para pagamento à vista ou fi�
naru;i� nro sem troca.Promoção v�liçlª até dia �O de setembro de 2011. São 50 carros no tOqU� COIn preço
1 o d'a tabe.la PIPE de agosto. Os c()rros estão rio estoque das 7 lojas de serrlfnovo Grupo Strasbo
Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Opção de pagamento com cartão de crédito nas bandeiras amrn-
ciadas em ate 3 vezes, limitado á R$ 5.000,00 por negócio e até 1O% do valor da venda.

SEGUNDA À SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. sABADO, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUÁ DO SUL I 4732741900 I R. REINOlDO RAU, 414
BlUMENAU 47 3231 6000 I ITAJAí 47 3348 8556 I BRUSQUE 47 3355 4500

RIO DO SUl47 3522 0686 I INDAIAl'47 33334866

NlI':LHlDM
CONC.f$,�ICll'<ÍlRlt"S

, DE VEicUlOS
AÇlV;·,�P�Vl

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

9669.2118
I

Atendimento:
Segunda à Sexta Ih às 19b
Sábado das 9b às 18h

speedvcmultimarcas@gmail.com
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RISIOI

,
,

Promoção! Transferência + Tanque cheio + 1° parcela!*
- -

eVlsa D, ara0 I n
·Primeira parcela de até 500 reais •• 3 meses para motor e câmbio e 9 meses somente de óleo.

**
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TAXA DE crn
Aquivocês6

vê vantagens

207' XR 1.4 Ftex, 3P 2012
Acredite:JI com

Jaraguá do SUl(47) 3274-1900 ,ltajaí(47) 3344-7000 Blumenau(47)3331-4500
R. Reinoldo Raul 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoção Ver pra Crer Peugeqt. Ar-condicionado grátis para toda a Linha 207. Peugeot 207 HB XR 1 4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 201112012. Preço público bruto sugerido
para vendo à visto: R$ 35990,00, com desconto de R$ 2 500,00 referente 00 custo do ar-condicionado, valor líquido de R$ 33490,00, Opção de roxo Juros de 0% c.rn., 55% de entrado e

prazo de 12 meses e ou opção de taxa de juros de 0,99% o.rn., 40% de entrada e prazo em até 42 meses. Frete incluso e pintura sólido. Pintura metálico acresce R$ 1,100,00. Air bog duplo
grátis poro todo o linho 207, somente poro veículos disponíveis no estoque dos concessionários participantes do Estado de se. Validade do campanha até 30/09/11 ou enquanto durarem os

estoques. Não cumulativo paro outros promoções. Não é válida paro vendas diretas e PPO.

PE,UG,EOT
l' MOTIQN & EMOTION

dlllllllll
,

ft �I ,����, II;'" !1��fllltj'14Ia� 1411111 I!II
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MEIO AMBIENTE

Crianças fornecem
óleo para reciclar -

,

Programa De Oleo no FUturo, da SDR,
t
já recolheu sete mil litros do produto
apenas no primeiro semestre deste ano

arrecadou 2,5 mil litros de óleo
em Iaraguá. "Desde o início te

mos tido resultados muito po
sitivos", afirma a assessora do
Meio Ambiente da SDR, Janete
Pedrotti. Ela destaca os números

de 2010 - 13 mil litros - e de 2011:
"só no primeiro semestre foram
sete mil litros". Depois de coleta
do, o materialvai para a empresa

paranaense Ambiental Santos,
responsável por transformar o

óleo emmatéria-prima para a fa

bricação de produtos de limpeza,
ração animal, tintas, desmoldan
tes e biodiesel. Além de unidades

escolares, supermercados, em

presas e prédios públicos tam

bém são parceiros para a arreca

dação. "Nossa última parceria foi
com o Sesc", comemora. Iaraguá
conta atualmente com 184 pon
tos de coleta.

JAMGUÁ DO SUL
..........................................................................

pelo Estado no município, fazem
parte do Programa De Óleo no

Futuro. No início, há três anos,

o projeto se chamava Recióleo e

estava em fase de testes. Jaraguá
foi escolhida como cidade piloto.
Após o primeiro ano de bons re

sultados e 1,9 mil litros de cozi
nha arrecadados, em 2009 a SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) - proponente do proje
to - decidiu ampliar os parceiros
e abriu para que- escolas da rede

municipal também recolhessem
o material. O governo do Estado
também instituiu o programa em
todas as cidades catarinenses.

. O segundo ano do programa

LORENA TRINDADE

Se você está lendo estamatéria
e já planeja fazer batatas fritas

para o almoço ou jantar e jogar o
óleo que sobrar pelo ralo, pare
agora! Embora a maioria dos ha
bitantes do planeta saiba sobre
os malefícios de despejar óleo

pelos encanamentos, nem sem

pre se evita tomar esta atitude.
Os alunos da Escola EstadualVal
dete Piazera Zindars, no Centro,
sabem de cor e salteado como

dar um destino diferente ao óleo
de cozinha. Desde 2008, a insti

tuição' e todas as outras geridas

Consciência ambiental já nos primeiros anos
.

Com pouco mais de ummetro terial e faz uma contrapartida, for-lho conta que desde o lo ano essas

de altura, os alunos do 20 ano da necendo sabão, detergente, entre crianças têm atividades voltadas

Escola Estadual Valdete Piazera outros produtos de limpeza para a para a consciência ambiental.

Zindars já demonstram conhecer instituição", comenta. A "espoleta" "Nós desenvolvemos por meio

bem os motivos das garrafas pet Vittória Roeder, 7 anos, explica no de desenhos e discussões em

com óleo que alguns deles carre- que o óleo de cozinha se transfor - sala de aula", salienta. Ela lembra

gamo Os pais ajudam a encher os ma: "dá para fazerprodutos. Sabão que os pequenos acabam levan-

I recipientes e as crianças levam ·e óleo para carro". CarlosWendorff do o aprendizado da classe para

para a escola. De acordo com a as- também tem apenas 7 .anos e já a casa e para a família: "todos

sistente pedagógica, Rosane Dro- sabe porque não quer o� rios po- colaboram". A SDR está aberta

zachk, quando o galão que fica no luídos: "eu adoro tomarbanho nos
. para as empresas e instituições

pátio está cheio, a escola entra em rios e também servem para forne- que desejarem se tornar pareei
contato com a empresa coletora. cer água paraminha casa". raso Basta procurar a secretaria. O

'�Ambiental Santos recolhe oma-. t I A professora.Maria Ianete C@B.! I J telefone :é:· (47) 3273-0800.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

lI'llNO<\
�,t .HJ!'\l�

ATIVIDADES

ESCOLARES

A professoraMaria 'anete exp6�
que exercícios ajudam a conscientizar

INICIATIVA

Postos arrecadam óleo
Mais ações em Jaraguá
visam dar novo destino ao

óleo de cozinha. O Núcleo
dê Postos de Combustíveis

daAcijs/Apevi (Associação
Empresarialde Jaraguá do
Sul eAssociação dasMicro
e Pequenas Empresas do
Vale.do Itapocu) lança '

hoje a campanha Óleo
. Útil.Vinte e um postos
em Iaragua e Guaramirím
receberão o produto,

, ! que s'erá armazenatlo'em!
bombonas. O material será

recdlhído e ençaroinb:ado :;

paraaOngAnghusa, do
'

. ,nn�niçínio deTimbó! que
ri oui8ãld� recursos hídric6s.
De acordo comAdriano

Q�FF�a) ,'oQti)i�d.enatJ()Jt·elo
Núcleo, aAnghusa será
���W�,sá��I,;�9I p:�js,ti,�,a
óleo a utÍlal,emp:tesa

que transformará o

. &allei:iaIeni\'biodi�sêle
ração animal.Adriano
�xRliça que 'qtlart9:u�'Wi
cidadão interessado pode
contribuir.

.

ê1s 'p'arceirasitldNútlléo
nessa empreitada são
·.:f.!HJ��aJi.

'

claç",

Jaraguaense do Meio
Ambiente), a Bíovíta, o
Samae e aRestióleo. A

Fujama ajudará o Núcleo.
a escolher os melhores

. lugares para plantar
árvores, entregues pela
Anghusa.A cada 10mil litros

. fornecidos pelos postos,mil
árvores serão semeadas .

OSamae fa�áa divulgação
da campanha pormeio
das contas de água. A
Biôvlta eStá: prestando' ,

assessoria ambiental
a,o.Núdep,elaRestióleo
será responsável pelo
transport� dasbolllb()�as. ,

"Est'amoscollfiàdtes de' "
'.
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RAPRAEL ROCHA LOPES.
ADVOGADO E PROFESSOR

PONTO 'DE VISTA
-

S SP IS

Provavelmente a resposta da maioria dos caros leito
res foi imediatamente "sim",

Dias atrás houve um motim no presídio regional de
Iaraguá do Sul. Não quero entrar - novamente - no mé
rito do descaso do Estado com o sistema prisional como
um todo. O presídio de Jaraguá do Sul, todavia, tem, pos
·sivelmente, uma das menos piores condições dos presí
dios estaduais e, talvez, nacionais. Tal situação é fruto do
trabalho dedicado do seu administrador e sua equipe em
conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério Público
locais e o Conselho Comunitário, formado pela Acijs,
OAB, assistentes sociais, arquitetos, líderes da comuni-

dade, entre outros abnegados.
.

Ainda assim, nessas condições relativamente favo
ráveis - dentro do que pode ser considerado favorável

quando se está preso - ocorreu a rebelião.
Nesse meio tempo li um livro e uma reportagem que

tratavam, respectivamente, da punição e da índole das

pessoas. O livro é do filósofo francês Jean-Marie Guyau
(1854-1888), conhecido como 110 filósofo da vida", e se

chama "Crítica da ideia de sanção" (publicado primeira
mente em 1883).

ss S?I �lp

Discorrendo sobre diversos tipos de sanção (natural,
moral, social, interior, religiosa e de amor) e sobre Jus
tiça, o filósofo traz pensamentos que merecem reflexão.
Diz e questiona: "Enquanto os seres espontaneamente
maus perseverarem em querer a felicidade, não vejo que
razão é possível invocar para tirá-la deles, a não ser ra

zões de utilidade para eles ou para a sociedade da qual
fazem parte. Há, dirão vocês, a razão, por si só suficiente,
de que são maus. Será, portanto, apenas para torná-lo
melhores que vocês recorrerão ao sofrimento? Não! Essa
não é, para vocês, senão uma finalidade secundária, que
poderia ser atingida por outros meios. Sua finalidade

principal é produzir neles a expiação, ou seja, a infelici
dade sem utilidade e sem objetivo. Como se para eles não
bastasse serem maus!"

Segundo o autor, todavia, a ideia de pena é contradi
tória, mas contém em si, em alguns casos, uma bondade
natural. Aponta, também, que o homem tem percebido
que não é útil a ninguém tornar proporcional a pena
infligida ao sofrimento recebido, e que naturalmente as

sanções e os castigos diminuirão, buscando-se meios
mais racionais para que os crimes não se repitam.

Reconheço que é um grande exercicio intelectual

conseguir acompanhar o raciocínio do filósofo. Necessi

ta, por óbvio, certo desprendimento e uma análise despi
da de preconceitos. Mas é uma reflexão bem vinda, prin
cipalmente se associada ao artigo da revista Galileu de

julho deste ano.

A matéria de capa é "De onde vem o mal?" e trata da

afirmação científica polêmica de que maldade é doença
e tem cura, o que poderia gerar o fim das prisões.

O texto faz uma interessante incursão por uma das
cenas mais famosas do filme "Laranja mecânica", basea
do no livro homônimo, na qual o protagonista, assassino
que tinha prazer no ofício, fica horas vendo cenas de vio
lência explícita sem poder fechar os olhos, sendo dado,
ao final, por recuperado.

Os métodos modernos sugeridos, claro, não vão nes

sa linha, mas, segundo a reportagem, identificam genes
relacionados à crueldade. Um elenco de possíveis remé
dios e terapias é apresentado, e uma controvérsia à vista:
como lidar com técnicas para "corrigir a mente"?

No final das contas, parece, mesmo, que o filósofo

Guyau estava no caminho certo já lá no século XIX.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

�;r AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 035/11

OBJETO: aquisição de VEíCULO-OKM 1.6 8 VÁLVULAS - HI FLEX, 04

PORTAS, para atender 1.687 famílias ano com idade entre O a 100 anos em

situação de vulnerabilidade social do Município de Corupá-SC, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, conforme
especificações contidas no Termo de Referência Anexo I, e, Convênio N°

750206/2010-89 SNAS/MDS.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 21/09/2011, às
14hOOmin do dia 03/10/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 03/10/11
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO L1CITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Varqas, 443 e também no site

Htlp://www.corupa.sc.gov.br. f�

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de

itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 21 de Setembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

, AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 036/11

OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS, para atender 1.687 famílias ano
com idade entre O a 100 anos em situação de vulnerabilidade social do

Município de Corupá-SC, através da Secretaria Municipal de Assistência

Social, Trabalho e Habitaçâo, conforme especificações contidas no Termo
de Referência Anexo I, e, Convênio N° 750206/2010-89 SNAS/MDS.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do.dia 21/09/2011, às
09hOOmin do dia 03/10/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 03/10/11
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES· E ENTREGA DO PROCESSO L1CITATÓRIO: No

endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e tam
bém no site Hltp://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o ar

quivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.
sc.gov.br.
Corupá, 21 de Setembro de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Necessita-se de .

Cuidadora,
para idosa.
portadora de

" Alzheimer.
.

Tratar no'
telefone:
3371.5310

após às 18h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICAFEDERATIVADO BRASIL

ESlADO DE SAN1ACATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes de Oliveira,
380-Centro - 89251-201-JARAGUADO SUL- SC

NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PRffi'ESTO
Nos termos do artigo JS da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ.lSC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 188686/2011 Sacado: ANTONIO DO PRADO Endereço: R HERCILHOANACLETO GAR
ClA 458 - SANTO ANTONIO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ZUNARELU E RAPOSO LIDA - ME
Portador: - Espécie: DM1- N" Titulo: 16(-,3/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 720,25 - Data para
pagamento: 26/09/2011- Valor total a pagar R$812,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 720,25
- Juros: R$ 1,68 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$35,51

Apontamento: 187645/2011 Sacado: BERENICEBARCELOS Endereço: R TRAVESSA PAULOVOLTOUNT
1164 - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830 Credor: MUtIDUS DETERGENTES UDAME Portador: - Es

pécie: DM1- N° Titulo: 10045/01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 713,79 - Data para pagamento:
26/09/2011-Valor total a pagarR$805,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ , ,J,79 - Juros: R$ 1,66
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,í. )iligência: R$ 34,77

Apontamento: 188522/2011 Sacado: BERENICE BARCELOS Endereço: R TRAVESSAPAUlOVOITOLINJ
1164 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89265-830 Credor: VANDET r

,.

"0 DE PRODUTOS DE illVIPEZA
IlDA - ME Portador: - Espécie: Dlvll - N° Titulo: 9999/1002U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
9.292,06 - Data para pagamento: 26/09/2011-Valor total a pagar R$9.4 J,50 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 9.292,06 - Juros: R$ 24,77 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 34,77

Apontamento: 188714/2011 Sacado: COMERCIALMARlNA1Y I1DA Endereço: PAS1DR AlBERT SCI-lNEI
DER 699 - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: lNDUSTRlADEPlASTlCOSLUZIlDA-EPP Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 3942002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 506,66 - Data para pagamento:
26/09/2011- Valortoral apagarR$S82,71 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 506,66 - Juros: R$ 0,84Emo
lwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188459/2011 Sacado: ENGElAST LIDA Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 83 - Iaraguá

\

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 19

do SuI-SC - CEP: 89258-100 Credor: ZUSPER INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS lJDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 133M - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.200,00 - Data para pagamento:
26/09/2011-Valor total a pagarR$2.278,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.200,00 - Juros: R$ 8,80
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99
_______________________________________________________________________________________________________________L _

Apontamento: 18852112011 Sacado: ERON FAGUNDES Endereço: RUA CESAR FRANCESCHJ 26 PT 03 -

JARAGUADO SUl- CEP: 89265-825 Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA lIDAME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 5306006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 48,05 - Data para pagamento:
26/09/2011- Valor total a pagar R$130,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 48,05 - Juros: R$ 0,54
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 188699/2011 Sacado:NO SEBASTlAO DE OLIVEIRA SANTOS Endereço: RUACARLOS HAR
DT 7528 - AGUAVERDE - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-580Credor:EGlDlOMAZZf Portador: - Espé
cie: NP - N°Titulo: 01101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 360,00 - Data para pagamento: 26/09/2011-
Valor total a pagarR$478,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 360,00 - juros: R$ 36,96 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 188455/2011 Sacado: JEAN CARLOSMARCHE72I E ClA LT Endereço: R ANGELO RUBINl
1008 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: COM DE ANTENAS TECSUl LTDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 85000113 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.239,34 - Data para pagamento:
26/09/2011-Valor total a pagarR$1.319,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.239,34 - Juros: R$ 5,37
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188499/2011 Sacado: JEAN CARLOS MARCHEZZI E ClA IT Endereço: RANGELO RUBINl
100B - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: COM DE ANTENAS TECSUL TIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 85000112 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.239,33 - Daca para pagamento:
26/09/2011-Valor total a pagarR$1.333,13Descrição dos valores: Valor do títuJo: R$1.239,33 - Juros: R$J'8,59
Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188194/20ll Sacado: PillSTON COM E REPRESENTACOES Endereço: RUA FEUCIANO
BORTOLlNI 389 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180Credor: D FM lNDUSTRlAQUIM1CALIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 001309801-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 231,00 - Data para pagamento:
26/09/2011- Valor total a pagar R$307,36 Descrição dos valotes: Valor do tírulo: R$ 231,00 - Juros: R$ 1.15
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188494/2011 Sacado: RIO CERRO TRANSPOHTES Endereço: ESTRADAAURORA 925 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: SOUDA BRASIL MADEIRAS LTDA Portador: - Espécie: DM1- N°
Título: 062011293 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.521,80 - Data para pagamento: 29/09/2011-Valor
total a pagar R$2.602,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.521,80 - Juros: R$ 4,20 Emolwnentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,81
----------------------------------------------------------,---------------------------------------------------;-----------

\

Apontamento: 188426/2011 Sacado: SUPERMERCADO CENTRO SUl lIDAME Endereço: R NEREU RA

MOS 115 SALA 01 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: LUFAMARTECIDOS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 004419/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 416,80 - Data para pagamento:
26/09/2011- Valor total a pagar R$522,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 416,80 - Juros: R$l,l1
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 188582/2011 Sacado: TAISE IOlANDADA SILVA Endereço: AVGETUliOVARGAS 268 SALA
235 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Gredor: MARIAADElAIDE FLORES EPP Portador: - Espécie:DMI -

N°Titulo: 87087/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 280,52 - Data para pagamento: 26/09/2011-Valor
total a pagar R$346,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,52 - Juros: R$ 1,58 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188025/2011 Sacado: 'D\TlANE CillSTlNAGUIMARAES ME Endereço: AVMALDEODORO
DA FONSECA 141 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: TRANSPORTESWALDEMAR ITDA Porta

dor: - Espécie: DM1- N°Titulo: 800869 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$196,45 - Data para pagamento:
26/09/2011- Valor total a pagar R$261,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 196,45 - Juros: R$ 0,45
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188460/2011 Sacado:VILMADE FATIMA DASILVA Endereço:AGUAS ClARAS 488 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89258-466Credor: KllANlAMOVEISEDECORACOES lIDA Portador: - Espécie:DMI - N°

Titulo: 102351/1- Motivo: falta de pagamento Valor: R$110,00 - Data para pagamento: 26/09/2011- Valor
total a pagar R$180,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 110,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188615/2011 Sacado: VYP REPRESENTACOES E CONST lIDA Endereço: AV MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 1594 - Iaraguá do SlU-SC - CEP: 89251-702 Credor: AMOlUM E AMORIM ITDA

ME Portador: - Espécie: DM1 - N° TItulo: 0094 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 700,00 - Data para
pagamento: 26/09/2011-Valor total à pagar R$770,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Ju
ros: R$1,63 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 1885S0/2011.Sacado: XPACK EMBALAGENS lIDA Endereço: RUA JOAO PIANINCHECK
1361- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: CORSUl COMERCIO E REPRESENTACOESDOSUl
ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27035/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 91,51 - Data para
pagamento: 26/09/2011-Valor total a pagar R$160,B9 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 91,51 - Ju
ros: R$ 0,24 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
21/09/2011. Iaraguá do Sul (SC), 21 de setembro de 2011.
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Umaforça
, .

con
.......tráría ao

tabagismo
c Jaraguá do Sul voltará a ter programa de
tratamento gratuito para fumantes que
desejam deixar o vício do cigarro

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

GUSTAVO ClORAL

Existem cerca de 1,2 bilhão
de fumantes no mundo, se

gundo dados da OMS (Organiza
ção Mundial de Saúde). Os que
moram em Jaraguá do Sul, pelo
menos, e querem largar o vício,
poderão ter um grande aUXI1io
na luta contra o cigarro. A cidade
voltará a ter o Programa de Com
bate ao Tabagismo.

Dados da OMS mostram que
o tabagismo é considerado a se

gunda causa de morte no mun

do, levando para a sepulturamais
de cinco milhões de pessoas por
ano. Diante do fato preocupante,

o Ministério da Saúde incentiva
no país todo o programa para
combate ao vício.

Em Iaraguá do Sul, aVigilân
cia em Saúde se cadastrou no

ano passado junto ao Minísté
rio para retomar o programa no

município. Os tratamentos de
vem começar no final de outu

bro' quando ficar pronta a nova

sede da Vigilância, na rua Jorge
Czerniewicz, 800. O local, ali

ás, é a única condição que fal
ta para o projeto ser colocado
em prática. Segundo o diretor
da Vigilância Sanitária, Walter
Clavera, a nova estrutura é ne

cessária para melhor atender a

todas as turmas.

Tratamento para uma epidemia
O programa será coordenado

pelo médico Sebastião Resende e

pelo psicólogo Dalton Fischer. Os

profissionais foram capacitados
pelo Inca (Instituto Nacional do
Câncer). Qualquer fumante, sem

restrição alguma, poderá se inscre
ver. As vagas serão abertas quando
a estrutura estiver pronta. Um nú
mero de telefone será divulgado
pela Secretaria de Saúde para inte
ressados se cadastrarem.

EDUARDO MONTECINO

Expansão para os bairros
r

Três turmas já estão partici
pando do programa, mas são ser
vidores públicos da Saúde. Além
de "dar o bom exemplo". não
havendo profissionais de saúde
fumando, diz Clavera, a ideia é
também capacitá-los. A Vigilân
cia deverá- expandir o projeto
para os bairros, onde a popula
ção terá mais acesso. Para isso, é
preciso que os funcionários das
unidades estejam preparados. O

combate ao tabagismo deve ser

levado também aos ambulató
rios das empresas.

O programa já funcionava,
mas foi interrompido em Jaraguá
do Sul há cinco anos, devido ao

falecimento do médico coorde

nador, Emerson Machado ..A ca

pacitação de outros profissionais
deverá também descentralizar a

coordenação do projeto e evitar
a mesma situação.

As atividades serão individu
ais e divididas em seis grupos de
até 15 pessoas. Duas turmas se

reunirão às sextas-feiras de ma

nhã' outras duas as sextas à tar
de e as restantes nas manhãs de
sábado. No primeiro mês, o en

contro será semanal. Nos outros
dois meses, a cada quinze dias. A

partir do quarto mês, as reuniões
serão apenas para manutenção,
em datas mais espaçadas.

Os dependentes receberão
o tratamento para uma doença.
"Tabagismo é uma epidemia, pois
há um grande número de pessoas
doentes. É um QOs maiores custos
da saúde pública", afirma Clavera.
Além da questão psicológica, o

médico irá avaliar a dependência
de cada participante a fim de me
dicá-los. Os fumantes receberão
nicotina, substância que causa o

vício, em adesivos, comprimidos
e gomas de mascar. Os níveis da

droga serão diminuídos até que a

pessoa não sinta mais falta dela. _

• 90l% dos fumantes começam a fumar
Exercídos físicos também se- antes dos 19 anos, sendo que 15 anos

rão estimulados, assim como al- é a idade média de iniciação
guma ocupação nos horários crí -

dticos de cada viciado. "Uns têm
• 100 adi jovens começam a fumar no mun o

menos, outros têm mais facilida- _ a cada dia, segundo o Banco Mundial
de, mas é possível para todos se· • 'JOO/o deles vivem em paí'ses em desenvolvimento
livrar do tabagismo", diz Clavera. . : ..

. .. ..

o fumante é exposto a mais de
'lUa/tImO 11Vkil substâncias tóxicas

. , " � .

o TABACO É RESPONSÁVEL POR:
• IJj.J;#% das mortes por doença coronariana
• 85��ó das mortes por doença pulmonar
obstrutiva crônica

• :2'5�Yo das mortes por doença cérebro-vascular
• 3()�:Yo das mortes por câncer, sendo que
900/0 dos casos de câncer de pulmão
ocorrem em fumantes

O TABAGISMO É CONSIDERADO

DOENÇA PEDIÁTRICA:

---------------------- -------------------- ---

TOmédicoqueatendeu
Gabriel SantenorEvangelista
Greuel, o bebê de dezmeses
quemorreu compneumoma
há 11 dias emCorupá, foi
afastado do trabalho.A família
da criançahavia alegado
negligência no atendimento.
Segundo os pais, o profissional
não chegou a examinar o

pulmão do bebê e receitou
um remédio que eraproibido
paramenores de dois anos.
O pedido de afastamento foi
feito pelo-secretário de Saúde
domunicípio, Alceu Gilmar

.

Moretti. 'Ngumas atitudes
têm que ser tomadas", afirma

,

. Moretti, que visa preservar a
instituição, "sendo omédico

culpado ou não".
Enquanto o caso estiver
sendo investigado, o
médico não retornará ao
atendimento do PA. Se

depender do secretãrio, "ele
não retornamais".
O Pronto-Atendimento 24h

t.", Maria.Ana Linzmeyer, onde
a criança-to! atendida, é"

.

alvo de várias reclamações
dos habitantes em relaçãô
ao atendimento porparte
dos médicos.
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NEGóCIO BOM DE VERDADE

Strada Fíre 1.4 Flex 2P básica, cabine simples, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de fl$ 28.900,00. Disponível para produtor rural tom Nota Fiscal do Incra em

nome do proponente comprador, para encomenda direto de fábrica. Oferta válida até 30/09/2011. Disponibilidade em estoque: 2 unldades.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 3274 0100 - www.javel.com.br
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DIVISÃO ESPECIAL

[uve pode garantir classificação
MARCELE GOUCHE

Se vencer o Caxias hoje, Tricolor
pode terminar rodada na liderança
JARAGUÁ DO SUL
" " .

ALEXANDRE PERGER

c Depois de assumir a terceira

colocação do Estadual da
Divisão Especial, o invicto Iu
ventus quer ir ainda mais longe.
A vitória no jogo de hoje, contra
o Caxias, na Arena Joinville, às

20h30, pode garantir a classifica
ção para as semifinais do turno e

até mesmo deixar o Moleque Tra
vesso na liderança do campeo
nato, se o time for favorecido por
uma combinação de resultados.

O Caxias passa por crise fi

nanceira, está com os salários
atrasados e se encontra na pe
núltima colocação da tabela,
com apenas dois pontos e sem

nenhuma vitória. Apesar da apa
rente fragilidade do adversário,
o discurso entre os jogadores e a

comissão técnica do Juventus é
de respeito. "Do turno, é o adver
sário mais forte que vamos en

frentar, será o jogo da vida deles.
Vão vir para cima atrás da vító-

ria", alerta o treinador Nino, que
afirma não conhecer o elenco do
time de Joinville, com exceção do
atacante Lourival, "que finaliza
bem e é perigoso".

Mesmo com a boa campanha,
Nino ainda está preocupado com

a defesa do time, que tem Jean,
dos juniores, como única opção,
caso os titulares não possam jogar.
"Ainda estamos precisando de um

zagueiro", diz o técnico. Além dis

so, Nick e Danilo são dúvidas para
o jogo de hoje e podem desfalcar o

Moleque Travesso. Mas, de modo

geral, o treinador está satisfeito
com o desempenho da equipe. "O
time está acertado, não precisa de
mais nada, mas ainda vai oscilar",
comenta o treinador.

Com os dois gols contra o Por

to, Max passou a figurar na lista
dos artilheiros da competição e o

jogador avisa que se deixar uma

brecha, vai fazer os gols. "Estou
correndo por fora e a artilharia

pode ser uma consequência do
meu trabalho", diz o atleta.

MeiaMax foi responsável pelametade dos gols da equipe no campeonato

TREINAMENTO

MARCELE GOUCHE

Elenco do SportCIub Jaraguá se-prepara para enfrentar a equipe do Oeste

Leão doVale joga o 'primeiro jogo fora de casa
O Sport Club Jaraguá começou

o Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso embalado e vai
com moral para o segundo jogo,
hoje, às 20h30, contra o Oeste, na
Arena Condá, em Chapecó. Dessa
vez, o adversário não será tão frá

gil quanto o Maga de Indaíal, Na

estreia, o Oeste venceu o Caçador te, Valdemir Salviano da Silva. De

por 1 a O, em Joaçaba, e 'oferecerá acordo com ele, na quarta-feira o
�

mais perigoao Leão doVale. Iaraguá deverá jogar às 15h30 em

Nos bastidores da equipe, a casa, devido à falta de refletores

goleada deu ainda mais confian- para fazer a iluminação do estádio.
ça para a diretoria. "O projeto está "

Depois de hoje, o Leão volta a jo
dando certo, vamos commais força gar no próximo sábado, no Estádio

I P�,Qs outros j<ilgQ��"diz o pr{}���.e1íl-I, �doBotafogo, contra oBiguaçu.

INSCRiÇÕES:
D. 12/09/2011 a 14/10/2011

PREMIAÇ O:
19 Colocado: R$ 20.000,00
a C locado: R 7. 00,00
31 Colo do: .$ .00 .0

IlNJgifli1filJ'ffi! iQllE�li.JIfÃIIlQI4I,©líE
@oo �VI,lE!lª1RI18.i% lN1IUdllNJ(ei�@

UnOl:\MAç61S NO $nl�
w".. '&s.m,�om.bf
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Pequenas Gigantes
E o patinhofeio do esporte de
Iaraguâ do Sul projetou mais
uma vez o nome da cidade
nacionalmente. O basquete,
quefoi jogado ao vento'
pelaatual administração
municipal, novamentefez um
bonito papel nas Olimpíadas
Escolares. Em 2010, os meninos
do Colégio Evangélico Iaraguá
conquistaram o ouro na

competição. Em 2011, as garotas
do Instituto Educacional

Jangadaficaram com a prata.
Foram atéalvo dematéria na

Sportv, onde a mascoteEmily
mereceu destaque especial.Mas
atenção, os méritos da conquista
devem ser creditados para:
AJAB, Instituto Educacional
Jangada, WEG (Projeto Bola
da Vez), SESI (ProgramaAtleta
do Futuro), Vivian Martins (a
técnica) eAssociação de Pais
eAmigos. Ah, não podemos
nos esquecer das "Pequenas
Gigantes':Além deles, quem
sair na foto estará querendo se

promover em cima dasmeninas.

Fiquem de olhos atentos!

iI
II

Leão Impiedoso Invicto �
j

Tudo bem que o adversário Pode uma defesa invicta �
�não era lá essas coisas, mas há 455 minutos ser o ponto 14
"
�I

a goleada de 9 a O do Sport vulnerável de uma equipe? �

If' .

Club Iaraguá sobre o Maga Ou uma defesa que sofreu �impressiona. Quem esteve no apenas um gol em sete ii/
'!ii

estádio do Botafogo sabe do jogos dar dor de cabeça ao ,)
�que estou falando. Goleada à técnico? No Iuventus, pode. �

parte, os comandados de Biro
.

E isso ficou claro diante do M
Porto, que teve dois gols �

t apresentaram um padrão de m
jogo constante e não deixaram anulados. Bom deixar claro �

}
"

de atacar um segundo sequer. que as falhas não foram �
I

{ Conseguirammanter o foco, ocasionadas pela falta de

}
mesmo contra um adversário qualidade dos atletas, mas
inexpressivo e dominado. Para por erros de posicionamento.(

·1 mim, este foi o ponto mais E os erros surgem pela falta
i

importante do jogo. Ah, que não de entrosamento, já que
viu os gols pode ver em http:/ / Nino Padilha dificilmente

I

( migre.me/5Kfhs consegue repetir uma dupla
I de zaga por mais de dois
I

jogos.�
I ir'

I� WlII

Segundona
I I, m :m�IJ�!E,I�tln'l� J!nJi:1ft°"',fl3
(I "1 • ' '''" t' , ,rt· d·� do árbitroI '":�tnSd l€l a,a ] �.h tlf.., ,.. , ,..

Difícil traçar um perfil daI ildj!SOll Fran��a ;ao encerrar
. Segundona, principalmente

i rn·li�i celd,:�o epartjd"l entrp pelos jogos adiados. De.. , ,,('o ",,) , ... ,.,J I". 4", 1/1..
t

. j .... (, ... _. " '"

J ��' pr :J; ".,
'. '"' .�V"f t' s, tUéUl certo, apenas que Rio Cerroo,/ao, . !L��:�oa. t I [1.Olld.• r: ..

d''''' � "ri' � P +lético se destacam neste"'1' I "!Ii'
-

�,., I dk" -II. 'ril' II,
'Ir>' ':JJ

�
o "�Of,O J�l e"tl,ll oecsa« O e

iníc'o de competição edo saldo. df:: gols dilieilnlente
'"

n
". I

. devem estar nos playoffs..,' H' . '':JL'' '� . III .• 'I .... H a" r'U �"I J/'UI Uf,ucml a gunlitl COIScl
No sábado assisti parte de.

d'J[U.:� (:mnp�,�ona�ow unpe . lU
Tupye Noite à Fora, onde�. ,

I r tP()SSlV1e7l:S f �;:;senten( JMnen .OS
a equipe de Schroeder

tfhn�n)l O" <;rfh:J·t<;�s Foi prudente jogava melhor, mas acabou1I.,r, .•• , .... t",., . 'I.j/ IL.. ", H"" .tIL a, ol!. " ..... •. �"'.

e i�'�'o é o que irnport'l superada por 3 aO.,.,,' . ,,::;. /1 "' ,I ,. lO'. O' .. ,. j(.
. .

F'lfHl'lT"m��'m'l1R�IOI�[ht W& II ,Hfmnflh Jf&;;J J� J1R

Já tem data para a
estreia deAdriano
Atacante está desde janeiro sem

jogar e deve reforçar o Corinthians
no Mazziotti, havia dito à Folha
de S.Paulo que Adriano ainda

precisava perder 4,5 kg antes da'
estreia. O atacante foi apresenta
.do pelo Corinthians no final de

março. Ele não joga uma partida
oficial desde 19 de janeiro, quan
do sofreu uma lesão no ombro
durante o clássico entre Roma,
clube do qual foi dispensado sem
marcar um único gol, e Lazio.

Dezenove dias depois da apre
sentação oficial e antes mesmo de
estrear pelo clube paulista, Adria
no sofreu uma ruptura total no
tendão de aquiles durante um trei
namento. O prazo inicial, divulga
do por Joaquim Grava era de que o
atacante voltasse a atuar em cinco

meses, prazo que se esgota no pró
ximo dia 20 e não será cumprido.

DIVULGAÇÃO

AGÊNCIA FOLHAPRESS
........................

Mas o fato de ele estar curado
não quer dizer que será escalado.
Isso depende do Tite", afirmou
Joaquim Grava.

A partida contra o Atlético-GO
está agendada para as l6h. Depois
desse jogo, o Corinthians ainda
terá dez partidas a serem dispu
tadas no Campeonato Brasileiro.
O médico também preferiu não
revelar por quanto tempoAdriano
poderá jogar em sua estreia. "Isso

foge da minha alçada. É com a fi

siologia, a preparação física".
Na última quarta-feira, o fi

siologista do Corinthians, Bru-

OCorinthians já definiu a data

para a estreia de Adriano: 9

� de outulbro, uGmO dompingo, cobni'J tra o At ético- ,no acaem u,Yt
� pela, 28a rodada do Campea-r,

� nato Brasileiro. O atacante está

� em fase final de recuperação de
'In

� uma lesão no tendãdo deI abquilJes.� Segundo o médico o c u e, 0-
�
� aquim Grava, a data foi acertada

com toda a equipe que trabalha
na recuperação do atacante. "A

previsão é essa (9 de outubro).

Mf:iis uma
goleada
Inspirados nos profissionais, os juniores do
Sport Club Iaragua-também aplicaram uma

goleada na tarde de ontem, pela semifinal
do Campeonato Estadual daDivisão d�.
Acesso ..Jogando no Estádio dc'Botafogó; o
Leão doVale venceu o Biguaçu por 10 a O e

está praticamente classificado para a final da
"competição, O jogo devslta acontece na semana
que vem, em Biguaçu. Pata ser eliminada, a
equipe de Iaragua precisa ser derrotada por
uma.diferençamaior que dez gols. :,

,

\;

:11�l;:Jlíl:�1i. :1)I:fS,: '''I$C) :lm�}!MII.

eompetição
. ,

Ja começou
Equipes de nove cidades da região (Rio do
Sul, Blumenau, Ioinvílle, Tímbó, Ituporanga,
Ibírama, Mafra, Jaraguá do Sul e 'Iaió) estão em
Guaramirim para os jogos da etapa regional

" do 20° Moleque Bom de Bola. A abertura
. oficial do evento aconteceu na noite de

segunda-feira, no ginásio de esportes Prefeito
Rodolfo Jahn. Durante a manhã de ontem,
aconteceram as primeiras disputas no campo
da Sociedade Esportiva e RecreativaAmizade.

.
A competição segue até sábado.

III i II j II i II111 ! I t f
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EDUARDO MONTECINO

, / �IJ , ,. I

Aparecida teme que&lho (E) sofra represáljas.Garoto estáassustado e com di&cuIc1àdeparadorlnir

VIOLÊNCIA

PMs acusados de tortura
Mãe registrou BD contra quatro policiais
que teriam torturado o filho adolescente

de 15 anos por duas horas e meia

JARAGuÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Na última segunda-feira, após
passar o dia em atividades

na Caad (Casa de Apoio ao Ado

lescente), o adolescente de 15

anos foi ansioso para casa no

fim de tarde. Ele queria mostrar

o corte de cabelo novo feito na

Casa para a família. No mesmo

dia, o garoto passou por um ver

dadeiro pesadelo. Segundo o me

nino, policiais'militares o alge-
.

maram, o espancaram e usaram

práticas de tortura para que ele
confessasse um crime que não

cometeu. O caso foi registrado na
Delegacia da Comarca.

Morador do bairro Três Rios

do Norte, o adolescente conta

que, por volta das 20h, pediu à
mãe para jogar videogame na

casa de um amigo. No caminho,
parou para conversar com outros

três amigos. Nesse momento, foi
abordado por quatro policiais
militares em uma viatura. "Eles
me chamaram de Iuninho e per

guntaram onde estava o note

book. Eu disse que esse não era

o meu nome e que não sabia de
nada. Eles me algemaram e me

colocaram à força na viatura",
conta. Segundo ele, a viatura pa
rou em um lugar ermo, perto de

sua casa. Ele teria apanhado no

caminho para confessar o furto

---

ocorrido dentro de uma residên

cia, por volta das 16h do mesmo

dia. O garoto lembra também de
escutar instrução via rádio do
local onde a viatura deveria pa
rar. O adolescente alega que um

policial teria colocado um saco

plástico em sua cabeça. "Eu fi

quei tonto, levei socos na cabeça
e pedia para eles parar, em nome

de Deus. Um deles me respon
deu: "Deus não vai te ajudar, eu
sou o demônio e vou te matar" e
ainda dizia "que estava acostu

mado a matar bandido na favela
do Rio de Janeiro". Omenino afir
ma que enxergou o emblema de
uma caveira na farda do policial.
Ele afirma ainda que, após rece

ber socos na boca e na cabeça e

ser sufocado com a sacola plas
tica, desmaiou. Só recuperou a

consciência quando foi deixado
na porta de casa pelos policiais.
O exame de corpo delito foi rea
lizado na tarde de ontem no IML

(Instituto Médico Legal).

Delegado dará
prioridade ao caso

O delegado Weydson da Sil
va abriu inquérito policial para
apurar a denúncia de tortura. O

pedido também foi reforçado
pela Promotoria da Vara da In

fância e Juventude, comunica
da do caso através do Conselho

Tutelar. "Pela gravidade dos fatos,
vamos dar prioridade ao inquéri
to. Nospróximos dias, vamos inti
mar os policiais".Weydson espera
o resultado do exame de corpo

delito para reforçar as investiga
ções. "Dependendo da gravidade
das lesões, podemos até traba
lhar com a hipótese de tentativa

de homicídio, mas precisamos
do laudo para saber". O delegado
também explica que se houver

coação (ameaça) no curso do

processo, como em qualquerpro
cedimento, pode ocorrer inclusi
ve o pedido de prisão preventiva
dos envolvidos, como cautela.

Comando da PolíciaMilitar

vai investigar denúncia
O subcomandante da Polí

ciaMilitar, majorRogérioVonk,
espera ser comunicado formal
mente da denúncia. Após to

mar ciência do fato, um IPM

(Inquérito Policial Militar) será
aberto para apurar a conduta

- dos policiais.
O caso que envolveu o adoles

cente foi registrado em ocorrência

pelaguarnição de serviço da noite
de segunda-feira. O documen
to narra a investigação de furto

e que vários adolescentes foram
ouvidos durante anoite. Fala tam
bém que um menino foi deixado
em casa após averiguações. A
Corregedoria da PM vai procurar

imagens e o áudio registrados no
sistema de escuta da viatura.

MEDO

··Temo pelo
meu filho··
O adolescente foi deixado
na porta de casa cerca

de duas horas e meia

após ter sido abordado
pelos policiais. Amãe

procurava o filho desde as

20h, momento em que foi
avisada por vizinhos que o

.

filho teria sido levado pela
polícia. "Eu não sabia de
nada. Falaram que a polícia
pegoumeumenino. Fui

para a delegacia atrás dele
e nenhummenor tinha
sido levado para lá. Estava

desesperada".
Ao ver o rapaz, a irmã de 17

anos, perguntou aos PMs

por que não chamaram a

mãe e questionou onde
eles estavam com o irmão. '

"Eles disseram que eu
ela intrometiBa demais..
Falaram que ele era suspeito
de furtó e que leváram

.

para averiguações.Ainda
mostraram asmarcas das

. algemas", diz. Antes de
partirem, um dos p/aliciais
teria ameaçado omenino.
"Ele disse que se eu contasse

alguma coisa, iria invadir
minha casa a pontapé. Ainda
estou commuito medo".
Minutos depois de ser
deixado em casa, amãe

percebeu asmarcas no

rosto do filho. Um familiar

encaminhou omenino para
registrarBO (Boletim de,

Ocorrência) na delegada. No
meio do registro, o garoto,
começou a vomitar e teve que
ser encaminhado às pressas
ao hospital. Ele foi medicado
e liberado para finalizar o
BD. Hoje, o adolescente vai
passar pormais uma bateria
de exames.
Sentada no sofá de casa,

a zeladoraAparecida
de França, 44 anos,
não consegue conter a

emoção. Assustada, teme
pela vida do filho e da
família. "Eu tenho medo

que eles façam alguma
coisa. Temo pela vida
dele. Quero que a justiça
seja feita". Essa semana,
o filho retirou a Carteira
de Trabalho e estava em

busca de emprego. A família
também está recebendo

apoio da Caad. AComissão
de Direitos Humanos foi
informada do caso e irá
orientar Aparecida. .

J .•
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WWW.vw.com.br Promoção válida até 21f09/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 201if2012, 4 portas. código 5Ui1C4, com preço promocional á vista a partir de
R$28.390,00. Novo Goll.0 Total Flex. 4 portas, ano modo 11f12. código 5Ul1C4+pf4+pk5+wab ali 5UllC4+pf4+pk5+wac ou 5U11C4+pf4+pk5+wa5: com preço promocional a vista a partir de R$
34.390.00. Novo Fax 1.0, 2 portas, código 5Z31R4, com preço promocional a vista a partir de R$30.490,000.'Ta)(a de 0,99 a.m (50% de entrada e saldo em 24 vezes). Novo Fax 1.0.2012,4 portas,
completo. com preço promocional à vista a partir de R$36,990,OOO. Promoções válidas apenas para veiculas disponlveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despecas de Registro Eletrônico
das operações inclusas na operação e no CET Garantia de3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações. consulte um Concessionário
Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Ouvidoria: 0800 7012834. Veículos em conformidade'
com o Proconve.

www.oCJfooJife.com�br Grupo Auto Elite 40 ano•.de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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